Editör

Doç. Dr. Aydın ÜNAL

DESTINASYON KONULU
••
GUNCEL ARAŞTIRMALAR

-I-

DESTİNASYON KONULU
GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
I
Editör
Doç. Dr. Aydın ÜNAL

1

KİTABA KATKI SUNAN YAZARLAR
(Yazarlar Alfabetik Sıralanmıştır.)

Prof. Dr. Aydın YILMAZER

Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

Öğr. Gör. Dr. Aynur GÜLENÇ-BİRSEN

Yüksek Lisans Öğrencisi Betül TAŞPINAR

Dr. Buket BULUK EŞİTTİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Buse ÖZER

Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN

Yüksek Lisans Öğrencisi Cemile AKBULUT

Öğr. Gör. Dr. Ceyhun AKYOL

Bilim Uzmanı Eda HAZARHUN

Dr. Öğretim Üyesi Emine CİHANGİR

Dr. Öğretim Üyesi Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Füsun ESENKAL ÇÖZELİ

Dr. Öğretim Üyesi Gözde Seval ERGÜN

Öğr. Gör. Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU

Öğr. Gör. Hülya ERASLAN

Arş. Gör. İpek Itır CAN

Dr. Öğretim Üyesi İsmail BİLGİÇLİ

Öğr. Gör. Dr. Koray GENÇ

Doç. Dr. Kudret GÜL

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Doç. Dr. Mehmet ŞEREMET

Doç. Dr. Melike GÜL

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed TAŞ

Öğr. Gör. Dr. Nur Neşe ŞAHİN

Öğr. Gör. Onur ÇELEN

Öğr. Gör. Onur ERASLAN

Dr. Öğretim Üyesi Özgür YAYLA

Dr. Öğretim Üyesi Pelin KOÇ

Dr. Öğretim Üyesi Recep YILDIRGAN

Dr. Öğretim Üyesi Serap ALKAYA

Öğr. Gör. Serap İNCEÖZ

Yüksek Lisans Öğrencisi Sinan Baran BAYAR

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AKKAŞOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Uğur SAYLAN

Doç. Dr. Yeliz PEKERŞEN

Dr. Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN

Dr. Öğretim Üyesi Züleyhan BARAN

Bu kitapta yer alan her bölümün tüm sorumluluğu (görseller, tablolar, çizelgeler, çizimler, grafikler, direkt
alıntılar, etik/kurum izni vb.) yazarlara aittir.
Herhangi hukuki bir olumsuzlukta Çizgi Kitabevi Yayınları ve kitap editörü hiçbir konuda bir yükümlülük
ve hukuki sorumluluğu kabul etmez, hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her türlü hukuki yükümlülük ve
sorumluluk ilgili bölüm yazar (lar)ına aittir.
Çok bölümlü/yazarlı olan bu kitap maddi bir değer ile alınıp satılamaz. Kitapta yer alan bilgiler alıntı
yapılmak ve ilgili alıntıya atıf yapılmak koşulu ile kaynak gösterilmek üzere bilimsel ya da ilgili
araştırmacılar tarafından kullanılabilir.
2

Çizgi Kitabevi Yayınları
e-kitap
Genel Yayın Yönetmeni
Mahmut Arlı
©Çizgi Kitabevi
Temmuz 2021
ISBN: 978-605-196-631-1
Yayıncı Sertifika No:17536
KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
- Cataloging in Publication Data (CIP) DESTİNASYON KONULU GÜNCEL ARAŞTIRMALAR I
Editör: ÜNAL, Aydın
Baskıya Hazırlık: Çizgi Kitabevi Yayınları
Tel: 0332 353 62 65- 66

ÇİZGİ KİTABEVİ
Sahibiata Mah.
M. Muzaffer Cad. No:41/1
Meram/Konya
(0332) 353 62 65- 66

Alemdar Mah.
Çatalçeşme Sokak No:4
Cağaloğlu/İstanbul
(0212) 514 82 93

www.cizgikitabevi.com
/ cizgikitabevi
3

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................6
I. Destinasyon Pazarlaması
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AKKAŞOĞLU............................................................................................................................ 7
II. Destinasyonların Yaşam Döngüsü Kapsamında Psikografik Pozisyonları
Dr. Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN ............................................................................................................................................ 27
III. Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkilerde Seyahat Acentalarının Rolü
Dr. Öğretim Üyesi Uğur SAYLAN ........................................................................................................................................ 43
IV. Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Unsurlar ve Sosyal Medyanın Rolü
Prof. Dr. Aydın YILMAZER-Öğr. Gör. Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU ....................................................................................... 56
V. Destinasyon Yönetimi Bağlamında Kalkınma Ajanslarının Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Emine CİHANGİR ................................................................................................................................... 75
VI. Yöresel Film Dizilerinin Destinasyon Pazarlamasındaki Etkileri
Yüksek Lisans Öğrencisi Cemile AKBULUT- Dr. Öğretim Üyesi Özgür YAYLA..................................................................... 105
VII. Destinasyon Pazarlaması Sürecinde Yöresel Mutfaklar
Doç. Dr. Yeliz PEKERŞEN................................................................................................................................................... 117
VIII. Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Yöresel Ürünlerin Rolü: Batı Karadeniz Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Züleyhan BARAN ................................................................................................................................. 136
IX. Destinasyon Kültürü Öğeleri
Öğr. Gör. Dr. Ceyhun AKYOL............................................................................................................................................. 162
X. Destinasyon Pazarlamasında Dijital Teknolojilerinin Kullanımı: İzmir İli Örneği
Bilim Uzmanı Eda HAZARHUN.......................................................................................................................................... 172
XI. Akıllı Destinasyon Yönetimi ve Turizm Uygulamaları
Öğr. Gör. Hülya ERASLAN- Öğr. Gör. Onur ERASLAN......................................................................................................... 196
XII. Akıllı Destinasyonlar: Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Ötesi
Arş. Gör. İpek Itır CAN ...................................................................................................................................................... 215
XIII. Metaforlarla Markayı Pazarlamak: Turizm Destinasyonları Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğretim Üyesi Füsun ESENKAL ÇÖZELİ........................................................................................................................ 240
XIV. Destinasyon Markalaşması İncelemesi: Kangal Balıklı Kaplıcası Örneği
Öğr. Gör. Serap İNCEÖZ .................................................................................................................................................... 264
XV. Yalova’nın Destinasyon Kişiliği ve İmajı
Öğr. Gör. Dr. Nur Neşe ŞAHİN- Dr. Öğretim Üyesi Pelin KOÇ ............................................................................................. 279
4

XVI. Görsel Destinasyon İmajı: Antalya Manavgat Örneği
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül TAŞPINAR- Dr. Öğretim Üyesi Gözde Seval ERGÜN............................................................ 303
XVII. Çevrimiçi Şehir İmajı: “Denizli Denince Akla Gelenler” Başlığındaki Ekşi Sözlük Kullanıcı Yorumlarının İçerik Analizi

Dr. Öğretim Üyesi Serap ALKAYA- Yüksek Lisans Öğrencisi Sinan Baran BAYAR............................................................... 319
XVIII. Toplum Katılımı Öncelikli Destinasyon Yönetim Örgütü Düşüncesi Üzerine Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Dr. Koray GENÇ.................................................................................................................................................. 336
XIX. Yeni Normalde Kırsal Destinasyonla Nasıl Yönetilmeli
Öğr. Gör. Dr. Aynur GÜLENÇ-BİRSEN ................................................................................................................................ 350
XX. Ilgaz İlçesinde Yayla Turizmi
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN ............................................................................................................................ 369
XXI. Kuzey Sakarya (Karasu-Kocaali) Destinasyonunda İkinci Konut Sahiplerinin Değerlendirmeleri
Dr. Öğretim Üyesi İsmail BİLGİÇLİ .................................................................................................................................... 389
XXII. Ev Turizmi Kapsamında Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Recep YILDIRGAN ................................................................................................................................ 407
XXIII. Termal Destinasyonların Rekabet Gücüne Yönelik SWOT Analizi: Balıkesir Örneği
Doç. Dr. Melike GÜL- Doç. Dr. Kudret GÜL ........................................................................................................................ 421
XXIV. Destinasyon Sürdürülebilirliğine Yönelik Paydaş Analizi: Erzincan-Kemaliye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed TAŞ-Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN................................................................................... 445
XXV. Çevrimiçi Destinasyon İmajının Oluşmasında Turizm Kurumu ile Turistlerin Instagram Paylaşımlarının Etkileri:
Mauritius Örneği

Öğr. Gör. Onur ÇELEN- Yüksek Lisans Öğrencisi Sinan Baran BAYAR ................................................................................ 473
XXVI. Kış Destinasyonlarında Başarı İçin Stratejik Planlama: Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi Hikayesinden Çıkarımlar

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR-Doç. Dr. Mehmet ŞEREMET-Dr. Öğretim Üyesi Emine CİHANGİR-Yüksek Lisans Öğrencisi
Buse ÖZER........................................................................................................................................................................ 493
XXVII. Covid-19 Sonrası Yeni Normalde Turistlerin Yeni Destinasyon Eğilimleri
Dr. Buket BULUK EŞİTTİ.................................................................................................................................................... 508
XXVIII. Doxey Rahatsızlık Endeksi Kapsamında Bir İnceleme: Alanya Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU ................................................................................................................. 526

5

ÖNSÖZ
Sevgili Eşim’e ve Bitanecik Oğlum’a…

1950’li yıllardan beri dünya genelinde küresel ve teknolojik gelişmelere paralel
olarak hızlı bir gelişim kaydeden turizm hareketleri 2020 yılında pandemi ve seyahat
kısıtlamaları nedeniyle büyüme hızı yavaşlasa da yaklaşık 850 milyon kişinin katıldığı ve
1 trilyon dolar gelirin sağlandığı büyük bir sektör haline gelmiştir. Çok çeşitli ürünlerin,
hizmetlerin, işletmelerin, çekiciliklerin ve etkinliklerin sunulduğu bu büyüklükteki bir
pazarda rekabetinde yoğun bir şekilde yaşanılması kaçınılmazdır.
Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve daha birçok olumlu etkisinden
yararlanmak isteyen ülkeler, bölgeler, yöreler, kentler, köyler ve hatta kırsal alanlar yani
özetle destinasyonlar bu rekabet ortamında farklı planlamalar, üretim ve sunum süreçleri,
pazarlama karmaları ve stratejileri uygulayarak varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar.
Ancak turistik ürünlerin kendilerine özgü birtakım özellikleri turizm işletmelerinin ve
destinasyon yönetimlerinin işini bir nebze de olsa zorlaştırmaktadırlar. Ayrıca sektörde
her geçen gün yeni ürünlerin, hizmetlerin, destinasyonların pazara sunulması, turistlerin
isteklerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sürekli değişmesi, turistik ürünlerin
ikamesinin kolay olması ve marka sadakati oluşturmanın güçlükleri, ürünlerin
özgünlüğünü çabuk kaybedebilmeleri, turistlerin satın alma karar süreçlerinde çok sayıda
değişkenin belirleyici olması ve talebin fiyata ve krizlere aşırı duyarlılığı gibi nedenler
sektörde pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini, hizmet kalitesini, turist odaklılığını ve turist
memnuniyetinin sağlanmasını gerekli kılmaktadır.
Bu kitapta turistlerin destinasyon satın alma öncesi beklentilerini, destinasyon satın
alma sonrası değerlendirmelerini, destinasyon genel memnuniyet düzeylerini,
destinasyon tekrar ziyaret niyetlerini, destinasyon yönetim süreçlerini ve pandemi sonrası
süreçte destinasyon yönetim stratejilerini doğrudan ve dolaylı etkileyen ve katkı sağlayan
tüm güncel unsurlar çeşitli yönleriyle 32 farklı kurum ve kuruluştan 38 yazarın katkıları
ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu denli kapsamlı ve güncel yönleriyle destinasyon
konusunu ele alan yazındaki ender çalışmalardan biri olan kitabımızın hem akademik
araştırmacılara hem de destinasyon yönetimlerine ve destinasyon pazarlamacılarına katkı
sağlayacağı ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Eserimizi okumaya ve
yararlanmaya değer gören tüm araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve kitap ve
okuma gönüllülerine sonsuz teşekkür ederim.

Saygı, selam ve sağlık dileklerimle…
Doç. Dr. Aydın ÜNAL
2021
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1. GİRİŞ
Günümüzde insanların gelir seviyelerinin artması, ulaşımın ve teknolojinin
gelişmesiyle birlikte turizm faaliyetlerine katılan ziyaretçilerin sayısında zamanla önemli
artışlar meydana gelmiştir. Artan turist sayısı ve turizm gelirlerinden pay elde etmek
isteyen çok sayıda destinasyon pazara giriş yapmaktadır. Pazardan alacağı payı artırmak
isteyen destinasyonlar arasında yoğun rekabet yaşanmaktadır (Yüncü, 2019).
Destinasyonlar sahip oldukları özellikler ve ürünler ile rekabet içerisinde oldukları diğer
destinasyonlardan
farklılaşmayı
hedeflemektedir.
Bu
hedef
doğrultusunda
destinasyonların doğru pazarlama kanallarını kullanarak potansiyel tüketicilere
ulaşmaları ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Çakır, 2020).
Destinasyonların bu pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
pazarlama karması bileşenleri ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada destinasyon pazarlama
karması bileşenleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak destinasyon
pazarlaması ve destinasyon pazarlama karması kavramları, sonrasında ise bir turistik
ürün olarak destinasyon pazarlama karması bileşenleri detaylı olarak ele alınmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Pazarlaması
Destinasyonlar, tüketicilere entegre bir deneyim sunan turizm ürünlerinin karışımı
olarak ifade edilebilir. Geleneksel olarak destinasyonlar, bir ülke, bir ada veya bir kasaba
gibi iyi tanımlanmış coğrafi alanlar olarak kabul edilmektedir. Destinasyon kavramının,
tüketicilerin seyahat güzergahlarına, kültürel geçmişlerine, ziyaret amaçlarına, eğitim
seviyelerine ve geçmiş tecrübelerine göre öznel olarak yorumlanabilen algısal bir kavram
olabileceği de giderek daha fazla kabul görmektedir (Buhalis, 2000). Turizm endüstrisinin
giderek artan rekabet gücü nedeniyle, turizm destinasyonları artık diğer destinasyonlarla
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde doğrudan rekabet etmek durumunda kalmaktadır
(Wang, 2008). Destinasyonların kendilerini diğer destinasyonlardan farklılaştırarak
markalaşma çabasına girdiği, her destinasyonun hedef pazarda kendini diğer
destinasyonlardan üstün olduğunu gösterme çabasına girdiği günümüzde, destinasyona
ilişkin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de kaçınılmaz olmuştur.
Destinasyonların diğer destinasyonlardan farklı yönlerini ön plana çıkararak, potansiyel
turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ürün ve hizmet sunarak, destinasyonunu
hedef pazarda tanıtma yoluyla maksimum fayda elde edebilmesi için etkin bir pazarlama
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stratejisi oluşturması gerekir. Bu noktada da destinasyon pazarlaması kavramı ortaya
çıkmaktadır (Yüceışık ve Özer, 2019).
Gerek turistik ürün sunan işletmelerin ürün ve hizmetlerinin yaratılıp,
fiyatlandırılıp satılması gerekse turistik bir ürün olarak destinasyonların satış çabaları
destinasyon pazarlaması olarak tanımlanabilir (Yüncü, 2019). Destinasyonun
pazarlanması iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Birinci bir destinasyonu bir turistik
ürün olarak pazarlayabilmek amacıyla destinasyon pazarlama organizasyonları tarafından
yürütülen pazarlama faaliyetleridir. İkinci, turistik mal ve hizmet üreten turizm işletmeleri
tarafından gerçekleştirilen bireysel turizm faaliyetleridir. Her iki düzeydeki tanıtım ve
pazarlama faaliyetleri de aynı ürünü satabilmek için girişilen bir çabalar dizisidir. Turistik
ürünün niteliği, diğer bir ifadeyle destinasyonun özellikleri benzer ortak çabaları zorunlu
kılmaktadır (Ersun ve Aslan, 2009). Destinasyon pazarlaması dünya çapında giderek daha
rekabetçi hale gelmektedir (Buhalis, 2000). Bu nedenle destinasyon pazarlamasına ilişkin
faaliyetlerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Howie (2004) başarılı bir destinasyon
pazarlaması için göz önünde bulundurulması gereken ilkeleri şu şekilde sıralamıştır
(Yüncü, 2019);


Doğru hizmet ve özellik karması oluşturulması,



Hedef pazar için çekici bir imajın oluşturulması,



Ürün ve hizmetlerin etkin ve ulaşılabilir şekilde sunulması,


Destinasyon değeri ve imajı, potansiyel kullanıcıların destinasyonun belirgin
avantajlarının farkında olmasını sağlamak için etkin bir şekilde tutundurulması
gerekmektedir.

1.1.2. Destinasyon Pazarlama Karması
Pazarlama karması, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kullandığı
pazarlama araçları setidir (Kotler, 1999). Pazarlama karması ilk önce Borden tarafından 12
elemanlı bir karma şeklinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra 12 elemandan oluşan pazarlama
karmasını McCarty, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma şeklinde sadeleştirmiştir.
Pazarlama karmasında yer alan pazarlama karması elemanları birbirlerini tamamlar
niteliktedir ve belirli bir noktaya kadar birbirlerine bağımlıdır. Pazarlama açısından bu
karma da yer alan unsurların dikkatli biçimde yönetilmesi hizmetlerin başarılı bir şekilde
pazarlanması açısından gerekli görülmektedir. Ancak 4P olarak bilinen pazarlama
karması elemanlarına, hizmet pazarlamasına uygulanırken bazı değişiklikler yapmak
gerekmektedir (Öztürk, 2011). Geleneksel pazarlama karması olarak adlandırılan ve 1960
yılında McCarty tarafından önerilen pazarlama karması elemanları; ürün, dağıtım, fiyat ve
tutundurmadan oluşmaktadır. Bu pazarlama karması elemanları hem somut mal
pazarlamasında hem de hizmet pazarlamasında kullanılmaktadır (Uygur, 2007).
Geleneksel pazarlama ilkeleri, ürünlerin pazarlanması amacıyla geliştirilmiştir.
Zamanla hizmet endüstrisine olan önem giderek artmıştır. Bu durum hizmetlere yönelik
pazarlama faaliyetlerine olan ilginin artmasını sağlamıştır. Fakat geleneksel pazarlama
yöntemlerinin hizmetlerin pazarlanmasında yetersiz kalmaya başlaması neticesinde
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araştırmacılar, geleneksel pazarlama karmasının hizmetlerin pazarlanmasındaki
etkinliğini tartışmaya başlamışlardır (Altunışık, 2009). Hizmetleri ürünlerden ayırt eden
özellikler (Uygur, 2007) hizmetlerin pazarlanması amacıyla geleneksel pazarlama
karmasının diğer bir ifadeyle 4P’nin hizmetler için genişletilmesini zorunlu kılmıştır.
Böylece geleneksel pazarlama karması 4P, süreçler (process), insanlar (people) ve fiziksel
kanıtın (physical evidence) eklenmesiyle genişletilerek hizmetlerin pazarlanması için daha
uygun bir hale gelmiştir. Fakat geleneksel pazarlama bileşenleri (4P) asıl kabul edilmekle
birlikte diğer bileşenlerin pazarlama karmasının yardımcı unsurları olduğu
belirtilmektedir (Altunışık, 2009).
Destinasyon bağlamında ele alındığında geleneksel pazarlama anlayışının hâkim
olduğu dönemde ‘4P’ Ürün (Product), Fiyat (Price), Tutundurma (Promotion) ve Dağıtım
(Place) olarak bilinen ve temelde dört grup altında toplanan pazarlama kaymasından
bahsedilirken, bugünün pazar koşullarında yaşanan yoğun rekabet işletmelerin pazarlama
karmasına yeni elemanlar eklemesini zorunlu kılmıştır (Yüceışık ve Özer, 2019).
Geleneksel pazarlamada olduğu gibi destinasyon pazarlamasında da hedef kitlelere
ulaşmada pazarlama karması önemli bir yere sahiptir. Destinasyonlara ilişkin pazarlama
karması oluşturulması ve geliştirilmesi her bir destinasyona ve hedef pazarın özelliğine
göre değişiklik göstermektedir (Vatan, 2015). Bu çalışmada destinasyon pazarlama
karması elemanları; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, süreç, fiziksel kanıt ve insan olarak
ele alınmıştır.

1.1.2.1. Ürün
Ürün işletmelerin, mevcut veya potansiyel müşterilere arz ettikleri tüm sunumlar
olarak tanımlanabilir. Ürün kavramı birçok kişi için farklı anlamlar taşıyabilir. Örneğin
üretici için ürün, kar sağlamak amacıyla ürettiği farklı parçalardan meydana gelen fiziksel
bir madde, işletme için kar sağlamak amacıyla satın aldığı bir madde, tüketici göre kişisel
ihtiyaçlarını karşıladığı ve bu yönden fayda sağlayan bir nesnedir (Tenekecioğlu, 2005).
Pazarlama karması içinde ürün işletmenin faaliyetinin özünü teşkil eder (İstanbullu
Dinçer ve Muğan Ertuğral, 2009). Ürünler telefon, bilgisayar veya kitap gibi somut
nesnelerden oluşabileceği gibi, somut nesnelerle birlikte hizmetlerin ve fikirlerin
birleşiminden de meydana gelebilir (Armstrong ve Kotler, 2016). Tüketicilerin
beklentilerine uygun mal ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunumu pazarlama karmasının
temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan, mal ve hizmetlerin somut ve soyut özellikleri
pazarlanmalarında ve çeşitlendirilmelerinde önemli rol oynamaktadır. Somut ve soyut
ürünler ayrımı yanında somut ürünlerin ve soyut ürünlerin (İstanbullu Dinçer ve Muğan
Ertuğral, 2009) dayanıklılıklarına göre ve alıcının satın alma amacına göre
sınıflandırılmaları da söz konusudur. Ürünler tüketicinin satın alma amacına göre;
endüstriyel mallar ve tüketim malları, dayanıklılıklarına göre; dayanıklı mallar,
dayanıksız mallar ve hizmetler (fiziksel olmayan “soyut” mallar) şeklinde
sınıflandırılmaktadır (Mucuk, 2004).
Genel olarak piyasaya sunulan ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek
tüm girdi ve çıktılar ürün olarak tanımlanabilir. Mallar somut, hizmetler soyut özelliklere
sahiptir. Dolayısıyla ürünlerin hem somut hem de soyut özelliklere sahip oldukları
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söylenebilir. Bu özellikler (İstanbullu Dinçer ve Ertuğral, 2009); marka, renk, fiyat, kalite,
garanti, satış sonrası servis, tasarım, firma imajı, fayda ve tatmin özelliği, ürünün diğer
özellikleri şeklinde sıralanabilir. Turistik ürün ise, turizm faaliyetlerine katılan turistlerin
bu süreç esnasında yararlandıkları yiyecek-içecek, konaklama, ulaşım vb. diğer farklı mal
ve hizmetlerin birleşimidir. Turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren işletmeler bir
turistin bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamaktadır. Dolayısıyla turizm
pazarlaması, farklı unsurlarla bir araya getirilmiş birleşik bir ürün esasına dayanmaktadır
(Gönenç Güler, 2015). Turizm endüstrisinde ürün iki şekilde meydana gelmektedir.
Birincisi bir alan veya bir destinasyonun sahip olduğu doğal, tarihi ve turistik değerlerden
meydana gelen turizm ürünüdür. Diğeri ise, tüketicilerin yer değiştirmelerine ve turizm
faaliyetlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayan bütün hizmetler, diğer bir ifadeyle bir
paket turu oluşturan turistik hizmetlerin tümüdür (Hacıoğlu, 2008).
Destinasyonlar, bireysel olarak üretilmiş turizm olanakları ve hizmetleri
(konaklama, ulaşım, yemek, eğlence vb.) ile çok çeşitli kamusal malları (manzara,
manzara, deniz, göller, sosyo-kültürel çevre, atmosfer vb.) kapsayan ürünler olarak ifade
edilebilir (Buhalis, 2000). Destinasyon ürünleri; somut ürünler (turizm işletmeleri, binalar,
orman, deniz, göl) ve somut olmayan ürünlerin (folklor, gastronomi vb.) bileşiminden
meydana gelmektedir (Yüceışık ve Özer, 2019). Diğer bir ifadeyle destinasyon ürünü
genellikle tek bir varlıktan oluşmamaktadır. Destinasyon ürünü, konaklama, yiyecek ve
içecek işletmeleri, cazibe merkezleri, sanat, eğlence, kültürel mekanlar ve doğal çevre dahil
olmak üzere hizmet ve malların bir bileşiminden meydana gelmektedir (Brooker ve
Burgess, 2008). Destinasyon ürünü; doğal çevre, kültürel özellikler, siyasi, ekonomik ve
teknolojik unsurlardan oluşan destinasyon çevresi ile konaklama, gastronomi, eğlence ve
alışveriş gibi unsurlardan oluşan hizmet alt yapısının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
destinasyon deneyimi olarak tanımlanabilir (Çakır, 2020).

1.1.2.2. Fiyat
Fiyat geleneksel pazarlama karması elemanları içerisinde gelir getiren tek
pazarlama karması elemanıdır (Kotler ve ark., 2017). Destinasyon pazarlama karması
elemanları açısından da fiyat unsurunun gelir getiren tek pazarlama karması elemanı
olduğu söylenebilir. Ayrıca fiyat, en esnek karma elemanıdır ve genellikle pazarlama
yöneticilerinin rekabet için yaygın olarak ilk başvurduğu pazarlama karması elemanıdır
(Altunışık ve ark., 2017). Aynı zamanda fiyat, kısa dönemde değiştirilebilecek tek
pazarlama karma elemandır ve fiyatta yaşanan değişiklikler hızlı ve doğrudan etki
oluşturabilme gücüne sahiptir (Odabaşı ve Oyman, 2010). Fiyat hem işletmeler hem de
tüketiciler açısından son derece önemlidir. İşletmeler piyasaya sundukları ürünün fiyatını
çok düşük tutarsa ürüne olan talep fazla olacaktır fakat işletme maliyetlerini karşılamakta
yetersiz olacaktır. Talep çok fazla olsa dahi fiyatlar işletmenin kar elde edebileceği
seviyede olmadığı müddetçe işletme maliyetlerini karşılayamayacak ve nihayetinde
faaliyetlerini sonlandırması gerekecektir. Tüketiciler açısından da fiyat unsuru önemlidir.
Piyasada yer alan ürünün fiyatı tüketiciler tarafından yüksek bulunursa, tüketiciler
tarafından ürün talep görmeyecektir. Tüketiciler açısından bir memnuniyetsizlik durumu
ortaya çıkacaktır. Diğer yandan, tüketiciler fiyatı makul bulursa hem ürünü satın alacak
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hem de memnuniyet düzeyleri artacaktır (Eser ve Korkmaz, 2017). Fiyat, yüzeysel de olsa
ürün ya da hizmetin kalitesine ilişkin tüketicilere bilgi verir ve tüketicilerin almak
istedikleri mal ya da hizmete ilişkin değerlendirme yapabilmesine imkân sağlar.
Tüketiciler, işletmeyle ilgili bilgi sahibi olmadıkları durumlarda yüksek fiyatı kalitenin
göstergesi olarak algılayabilmektedir (Mucuk, 2004).
Fiyat, tüketici tarafından aldığı ürün ya da hizmet karşılığında ödenen para
miktarını ifade eder (Holloway, 2004). Daha geniş bir ifadeyle fiyat, müşterilerin bir ürün
veya hizmete sahip olmak için verdikleri değerlerin toplamıdır (Armstrong ve Kotler,
2016). Fiyat, tüketicilerin satın alma kararlarını verirken kararlarını etkileyen en önemli
pazarlama karması elemanıdır. Fakat günümüzde ürünün kalitesi, reklam, ürüne ilişkin
hizmetler gibi diğer etkenlerde tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilmektedir
(Cemalcılar, 1994). Tüketicilerin turistik destinasyonlara ilişkin fiyat algısı, sosyo-kültürel
çevrelerinden, daha önceki tecrübelerinden, ürün ya da hizmete ilişkin beklentilerinden
etkilenebileceği gibi, tüketicilerin kendileri veya başkalarıyla alışveriş yapıyor
olmalarından, ekonomik durumlarından ve zaman baskısından da etkilenebilir. Bununla
birlikte işletmelerinde fiyat kararı vermesi son derece önemlidir ve işletmeler fiyat
kararlarını verirken işletmenin pazarlama stratejisi ve fiyatlandırma amaçları gibi birçok
faktör işletmelerin fiyat kararlarını vermelerinde belirleyici olmaktadır (Altunışık ve ark.,
2017). Turizm faaliyetlerini yönlendiren fiyat hem iç turizm hem de uluslararası turist
akışlarının yönünü etkileyen dinamik pazarlama değişkenlerinden biridir. Fiyatların
düşük olması, destinasyon yerinin seçiminde, tatil süresinin belirlenmesinde, tatile çıkma
kararının alınmasında tüketicilerin önem verdiği unsurlardan birisidir. Turizm
işletmelerinde fiyatlamanın amaçları; rekabet edebilmek, kar sağlamak, mevcut durumu
sürdürmek ve turizm pazarına nüfuz etmek olarak sıralanabilir (Rızaoğlu, 2007).
-

İç Faktörler:
Pazarlama Hedefleri
Karışık Pazarlama Stratejileri
Maliyetler
Örgüt Fiyatlandırması

Fiyatlandırma
Kararları

Dış Faktörler:
- Pazarın ve Talebin Yapısı
- Rekabet
- Diğer
Çevresel
Faktörler
(Ekonomik, Bayiler, Hükümet)

Şekil 1. Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler
Kaynak: Kotler ve ark., (2017).
Fiyat, pazar payı ve karlılığı belirleyen en önemli unsurlardan biridir (Armstrong
ve Kotler, 2016). Fiyat kararını iç ve dış faktörler etkilemektedir. Fiyatlandırma kararını
etkileyen bu faktörlere Şekil 1’de yer verilmiştir. İç faktörler arasında destinasyona ilişkin
pazarlama hedefleri, pazarlama karması stratejisi, maliyetler ve fiyatlama amaçları yer
almaktadır. Dış faktörler ise, destinasyona ilişkin rekabet, pazar ve talebin yapısı ve diğer
çevresel faktörlerden oluşmaktadır. Destinasyonlar için fiyat, destinasyonlara katılım için
turist ya da ziyaretçilerin ödemeyi kabul ettikleri veya ödedikleri değer olarak ifade
edilebilir. Turistik destinasyonlarda farklı fiyatlama teknikleri uygulanabilmektedir.
Fiyatlama destinasyonlar için zor bir süreçtir. Bunun nedeni fiyatlamanın hem
destinasyondaki bireysel işletmelerin hem de destinasyondaki dağıtım kanallarının
uyguladıkları pazarlama ve fiyat politikaları ile belirlenmesidir.
Aynı zamanda
destinasyondaki yerel işletmelerin kendi fiyatlama politikasına sahip olmaları, genel bir
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destinasyon fiyatlama politikasının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte sıra
ulusal ekonomik politikalar ve uluslararası pazarlardaki ekonomik koşullar fiyatlamayı
etkilemektedir (Yüncü, 2019). Destinasyon pazarlamasında fiyatlandırma, geleneksel
yöntemlere göre farklılık gösterir. Destinasyonlarda geleneksel maliyet yöntemleri ile
ürünü fiyatlandırmak kolay değildir. Destinasyondaki ürünler, deneyimlerle
belirlenebildiği için ve talep dalgalı olduğundan salt maliyetlere göre fiyatlandırma
yapılmamaktadır. Bu gibi sorunlardan ötürü, destinasyondaki bir ürünün fiyatı genellikle
talebe göre fiyatlandırılır (Aksöz, 2013). İşletmeler maliyet, talep ve rekabet odaklı olmak
üzere üç farklı fiyatlandırma yaklaşımı benimseyebilirler. Bu fiyatlandırma yaklaşımları
ayrı ayrı uygulanabileceği gibi birkaçı birlikte de uygulanabilir (Altunışık ve ark., 2017).

1.1.2.2.1. Maliyet Odaklı Fiyatlandırma
Maliyet odaklı fiyatlandırma yaklaşımını da maliyet artı usulü ve hedef
fiyatlandırma usulü olmak üzere iki grup altında incelemek mümkündür (Mucuk, 2004).
Maliyet artı usulü fiyatlandırmada fiyat maliyetin üzerine belli bir kar eklenerek elde
edilir (Eser ve Korkmaz, 2017). Hedef fiyatlandırma da işletme öngörülen satış seviyesinde
kar miktarında belli bir seviyeye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda fiyat,
hedeflenen kar miktarına ulaşacak seviyede belirlenir. Fakat hedef fiyatlandırmada fiyatın
belirlenmesinde başabaş noktası son derece önemlidir. Başabaş noktası da işletmenin
satışlarından masrafları çıkardıktan sonra kar elde edeceği asgari satış miktarını
göstermektedir (Altunışık ve ark., 2017).

1.1.2.2.2 Talep Odaklı Fiyatlandırma
Bu yaklaşımda ürünün fiyatı, ürüne olan talep dikkate alınarak belirlenir. Pazarda
ürüne olan talep fazla ise, ürünün fiyatı yüksek fiyatlı belirlenir. Fakat ürüne olan talep
düşük ise ürünün fiyatı düşük fiyatlı belirlenir (Cemalcılar, 1994). Fakat burada dikkat
edilmesi gereken önemli noktalardan biri fiyatların belirlenmesinde maliyetlerin göz ardı
edilmediğidir. Burada maliyetler sadece talebe göre ikinci derecede önemlidir (Tokol,
1996). Bu noktada öncelikle farklı fiyatlarda ürüne ilişkin talebin ne olacağı tahmin
edilmelidir. Talep odaklı fiyatlandırmada bir ürünün pazarlanmasında birden fazla fiyatın
kullanılması söz konusu olabilir. Satın alma zamanı, tüketiciler ve dağıtım kanalı çeşidi
gibi etkenler dikkate alınarak ürünün fiyatı farklılaştırılabilir ve aynı ürüne farklı fiyatlar
uygulanabilir. Örneğin otel işletmelerinde sezona göre farklı fiyatlar uygulanmaktadır
(Cemalcılar, 1994).

1.1.2.2.3. Rekabet Odaklı Fiyatlandırma
Bu yaklaşımda, maliyet ve gelirlerden ziyade fiyatlandırmada rakiplerin fiyatları
dikkate alınır. Bu yaklaşımda rakiplerle rekabet edebilmek için onların belirlemiş olduğu
fiyatlar aynen kullanılmamaktadır. Genellikle rakiplerin belirlediği fiyatın altında ya da
üstünde ürünün fiyatı belirlenebilir (Cemalcılar, 1994). Bu fiyatlandırma yaklaşımı; cari
usulde fiyatlandırma ve teklif usulü fiyatlandırma şeklinde belirlenebilmektedir. Cari
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usulde fiyatlandırmada, işletme maliyetleri ve ürüne ilişkin talepten ziyade rakiplerinin
fiyatını dikkate alarak ürünün fiyatını belirler. Teklif usulü fiyatlandırmada, genellikle
ihale türü işlerin alınmasında kullanılan fiyatlandırma yaklaşımıdır (Altunışık ve ark.,
2017). Bu yaklaşımda işletmeler rakiplerinin vermiş oldukları fiyatları tahmin etme
yöntemiyle verilen teklifin altında fiyat teklifi yapmaya çalışırlar (Mucuk, 2004).

1.1.2.3. Dağıtım
Bir malın tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda üretilerek uygun ve doğru
şekilde fiyatlandırılması ne kadar önemli ise, o malın uygun bir zaman ve doğru bir yerde
tüketicinin ihtiyaç ve isteklerine sunulması da o derece önemlidir. Mikro açıdan dağıtım
kavramı, işletmeler tarafından üretilen malların tüketicilere ulaştırılmasında kullandıkları
yollarla ilgili kararlar olarak ifade edilirken makro açıdan, üretilen malların tüketicilere
dağıtılması ile ilgili bütün faaliyetler olarak ifade edilmektedir (İslamoğlu, 2013). Dağıtım
kararlarının etkileri genellikle uzun vadede görülür. Diğer pazarlama karması
elemanlarına (ürün, tutundurma ve fiyat) göre dağıtım kararlarını değiştirmek daha
zordur. Üreticilerin dağıtım ile ilgili almaları gereken en temel karar dağıtım işini
kendilerinin mi üstlenecekleri, yoksa dağıtımda toptancılar, perakendeciler ve diğer
aracılardan mı yararlanacakları kararıdır (Perreault Jr ve ark., 2013). Pazarlamada, dağıtım
sistemleri geleneksel olarak ürünleri (maddi ürünleri) üreticiden tüketiciye taşımak için
kullanılır (Kotler ve ark., 2017). Turizm endüstrisinde ise dağıtım tersine işlemektedir.
Turizmde dağıtım, tüketicinin mal veya hizmete doğru gitmesini gerektirir. Bu noktada
dağıtım fonksiyonu iki aşamada görevini yerine getirmektedir; ilk etapta turistik ürünle
ilgili her türlü bilgi tüketiciye iletilmekte, daha sonra da tüketicinin hizmetin üretildiği
yere ulaşması sağlanmaktadır (Hacıoğlu, 2008).
Destinasyon pazarlamasında dağıtım süreci ele alındığında ilk etapta
destinasyonun hedeflediği mevcut ve potansiyel turistlerin ihtiyaç ve beklentilerinin
analiz edilmesi ve yapılan analizler neticesinde dağıtım kanalı alternatiflerinin
değerlendirilmesi ve dağıtım sisteminin de bu doğrultuda planlanması gerekmektedir
(Yüceışık ve Özer, 2019). İşletmeler, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken, dağıtım
kanalını belirlerler. Fakat işletmeler rakipleri ile rekabet edebilmek ve tüketici sayılarını
arttırabilmek için dağıtım kanalları içerisinden en uygun dağıtım kanalını seçmek
zorundadırlar. Dolayısıyla, dağıtım kanalının seçimi pazarlama faaliyetlerinin en önemli
unsurlarından biridir (Kirtiş, 2013). Destinasyon pazarlamasında dağıtım kanalı
belirlenirken pazara sunulacak ürünün niteliklerinin yanı sıra potansiyel müşterilerin
coğrafi, demografik, psikolojik, davranışsal özellikleri, satın alma dönemi vb.
değişkenlerin dikkate alınarak dağıtım kalanı seçeneklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Turizm destinasyonu yöneticilerinin deneyimleri, aracılarla ilgili pazarda var olan
düşünceler, basında yer alan haberlerde bu noktada önem taşımaktadır (Yüceışık ve Özer,
2019). Turizm endüstrisinde dağıtım doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde
gerçekleşmektedir. Doğrudan dağıtım, üretici ile tüketici arasında herhangi bir aracı
kullanmadan turistik ürünlerin tüketiciye ulaştırılması şeklinde gerçekleştirilirken dolaylı
dağıtımda en az bir aracı işletme kullanılarak turistik ürün tüketiciye ulaştırılmaktadır
(Çakır, 2020).
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1.1.2.3.1. Dağıtım Sistemindeki Aracılar
Aracılar ürün ve hizmetlerin satışını ya da üreticiden tüketiciye akışını sağlayan
işletmelerdir (Eser ve Korkmaz, 2017). Ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye
ulaştırılmasında yardımcı olan kişi veya örgütler pazarlama aracıları olarak
nitelendirilmektedir (Timur, 2005). Dağıtım sisteminde yer alan aracılar birçok farklı işlevi
yerine getirirler (İslamoğlu, 2013). Aracılar dağıtım faaliyetlerini hem üreticiden hem de
tüketiciden daha iyi bir şekilde yapmak durumundadırlar. Çok büyük işletmeler bile
dağıtımda aracıların kullanılmasının dağıtımı kendilerinin yapmalarından daha etkin
olduğu sonucuna varmışlardır (Eser ve Korkmaz, 2017). Turizm endüstrisinde faaliyet
gösteren işletmeler ürün veya hizmetleri tüketiciye ulaştırmak için doğrudan dağıtım
kanallarını kullandıkları gibi dolaylı birçok dağıtım kanalından yararlanarak da
tüketicilere ulaştırmaktadır (Güler, 2009). Benzer durumun destinasyon pazarlaması
içinde geçerli olduğu söylenebilir. Destinasyon pazarlamasında tüketicilere aracı
kullanmadan doğrudan ulaşılabileceği gibi aracılar kullanılarak da ulaşılmaktadır. Turizm
endüstrisindeki dağıtım kanalında yer alan aracılar; üreticiler, perakendeciler (seyahat
acenteleri), toptancılar (tur operatörleri) ve diğer aracılardan oluşmaktadır (Uygur, 200;
Hacıoğlu, 2008). Tablo 1’de dağıtım kanalında yer alan aracılar gösterilmiştir.

Tablo 1. Kanalda Yer Alan Aracılar
Kanal Üyeleri

Görevler

Acenteler

Acenteler genellikle ürünleri satın almadan üreticiler için satış görevini yerine getirirler. Acente
hiçbir zaman ürünün mülkiyetini almaz; acente satış temsilcileri belli sayıda üretici adına büyük
perakendecileri ve toptancıları arayarak satış gerçekleştirir. Bu üreticiye küçük bir ürün yelpazesi
için büyük satış gücü oluşturur.

Toptancılar

Toptancılar ürünleri üreticilerden genellikle bir aracı vasıtasıyla satın alırlar, sonrada ürünleri
perakendeci satıcılara veya nihai tüketicilere satarlar.

Perakendeciler

Perakendeci, doğrudan tüketicilere ürün sunar.

Kaynak: Blythe, (2005).

1.1.2.3.1.1. Üreticiler: turizm dağıtım sisteminin temelini üretici işletmeler
oluşturmaktadır. Konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve
insanların seyahatleri süresince yararlandıkları diğer işletmeler üretici işletmeler arasında
sayılabilir (Hacıoğlu, 2008).
1.1.2.3.1.2. Tur Operatörleri: turizm dağıtım kanalının perakendecileri olarak
nitelendirilmektedir (Uygur, 2007). Tur operatörleri; konaklama, ulaşım, yeme-içme
hizmetleri gibi temel hizmetlerle birlikte rehberlik, transfer, gezi, sosyal ve kültürel
faaliyetler gibi yan hizmetleri birleştirerek bir paket ürün oluşturur. Toptancıların yani tur
operatörlerinin turizm pazarındaki yerinin, endüstri ürünü pazarlayan toptancılarla
kıyaslandığında daha önemli olduğu söylenebilir. Çünkü mal pazarlamasında aracılar
olmadan doğrudan tüketicilere veya perakendecilere satış yapma imkânı bulunmaktadır.
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Buna karşın turizm endüstrisinde, turistik ürünün bileşik olma özelliğinden ötürü
toptancı aracının gerekliliği kaçınılmazdır (Zengin ve Şen, 2015).
1.1.2.3.1.3. Seyahat Acentaları: turistik ürünün belli bir kısmını ya da tamamını belli
bir komisyon karşılığında tüketicilere satışını yapan aracı işletmelerdir (Güler, 2009).
Seyahat acentasının perakendeci bir aracı kuruluş olduğu söylenebilir. Seyahat acentaları
belli bir komisyon karşılığında tüketicilere bilgi verir, konaklama ve rezervasyon
işlemlerini gerçekleştirir ve ulaştırma araçlarının bilet satış gibi işlemlerini gerçekleştirir.
Kısacası turistik ürünleri üreticiler adına tüketicilere satış işlemlerini gerçekleştirir
(Hacıoğlu, 2008). Üreticiler, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin yanı sıra otel satış
elemanları, turizm büroları, merkezi rezervasyon sistemleri, global dağıtım sistemleri ve
internette turizm dağıtım kanalında yer alan diğer aracılar olarak sıralanabilir (Uygur,
2007). Seyahat acentesi ve tur operatörü bir destinasyon için önemli dağıtım kanallarıdır.
Seyahat acentesi ve tur operatörü turistlere öncülük etmektedir. Bu iki destinasyon
pazarlama kanalı üyesinin destinasyona ilişkin imaj ve bilgileri potansiyel turistlerin
kararını önemli ölçüde etkilemektedir. Seyahat acentesi ve tur operatörleri hazırladıkları
paket turlarla ziyaretçilerin destinasyon tercihini yönlendirebilmektedir (Doğan, 2016).

1.1.2.4. Tutundurma (Pazarlama İletişimi)
İşletmenin tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun ürünü
geliştirmesi, uygun bir fiyatlandırma ve dağıtımla tüketicinin istediğinde elde edebileceği
şekilde hazır bulundurması satış için tek başına yeterli değildir. Bunlarla birlikte satışı
arttırıcı çalışmalarında yapılması gerekir. Artık günümüzde birçok işletme son derece
planlı, müşterilerle etkin ve yoğun iletişim kurarak, rakiplerin pazardaki durumlarını da
göz önünde bulundurarak rekabetçi bir pazarlama faaliyeti benimsemektedir (Mucuk,
2004). Tutundurma, ürün veya hizmetin türüne göre çok fazla değişiklik gösteren bir
pazarlama karması unsurudur (Lancaster ve Reynolds, 2005). Tutundurma, tüketicilerle
iletişim kurmak için kullanılan yöntemleri ifade eder (Reid ve Bojanic, 2006). Geleneksel
olarak tutundurma işletmenin potansiyel müşterilerle iletişim ağı olarak görülmektedir
(Lancaster ve Reynolds, 2005). Temel anlamda tutundurma kavramı, potansiyel
müşterileri ve seyahat acenteleri, tur operatörleri, rezervasyon hizmetleri gibi ticari
aracıları, ürünün faydaları hakkında bilgilendirmek, ikna etmek, teşvik etmek veya daha
yoğun bir şekilde etkilemek anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, tutundurma, potansiyel
müşteriler arasında ürün ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktır (Raju, 2009). Destinasyon
pazarlaması açısından tutundurma, destinasyon ürünlerinin satışını ve farkındalığını
artırıcı, müşteriler ve diğer paydaşlar ile iletişimin geliştirilmesine olanak sağlayan
faaliyetler olarak tanımlanabilir. Tutundurma karması ile, destinasyonun farkındalığını
artırmak, destinasyon ile ilgili olumlu imaj oluşturmak, var olan imajı artırmak, rakiplere
göre destinasyonun konumlandırılmasını güçlendirmek, talebi artırmak ve destinasyonla
ilgili bilgileri hedef kitlenin tekrar hatırlamasını sağlamak amaçlanmaktadır (Yüncü, 2019).
Amaçlanan bu değerlerin tüketiciler tarafından biliniyor olması yeterli değildir.
Tüketicinin tutundurma çabaları ile ikan edilmesi, ürünün satın alınmasının sağlanması ve
bu süreçlerin devamlılığının sağlanması gerekmektedir (Yüceışık ve Özer, 2019: 149).
Tutundurma karması, satış tutundurma, reklam, kişisel satış ve halkla ilişkileri içerir.
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Bunlar, işletmenin tüketicilere iletmek istediği mesajları ulaştırmada kullandığı araçlardır
(Reid ve Bojanic, 2006). İşletmeler genellikle tüketicilerle iletişim kurmada tutundurma
karması elemanlarından yararlanmaktadırlar. (Eser ve Korkmaz, 2017). Tutundurma
karmasında (pazarlama iletişimi karması) yer alan her elemanın birbirine göre avantajı,
dezavantajı ve farklı özellikleri bulunmaktadır (Altunışık ve ark., 2017).
Reklam, kişisel olmayan bir kitle iletişim şeklidir. Kişisel satış, bir satıcının
potansiyel müşterileri işletmenin ürün veya hizmetini satın almaya ikna etmeye çalıştığı
bir kişisel iletişim şeklidir. Satış geliştirme, teşvik edici kısa vadeli pazarlama
faaliyetleriyle ilgilidir. Bu tutundurma faaliyetleri işletmenin kontrolünde olan
değişkenlerdir (Lancaster ve Reynolds, 2005). Tutundurmaya yönelik gerçekleştirilen
faaliyetlerden tüketicilerin ne düzeyde etkilendiklerini ortaya koymak için farklı modeller
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modellerden en bilinenlerinden birisi de AIDA modelidir.
AIDA modeli tüketicileri etkileme sürecini çeşitli aşamalar şeklinde göstermektedir.
Modelin adı aşamaları ifade eden İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır
(Mucuk, 2004). Bu aşamalar (Bowie ve Buttle, 2004);


Attention-Mesaj hedef kitlenin dikkatini çekmeli



Interest-Mesaj hedef kitlenin ilgisini çekmeli



Desire-Mesaj hedef kitlenin ürünü deneyimlemesi için teşvik etmeli



Action-Mesaj hedef kitlenin ürünü satın almaya teşvik etmeli

Aşağıda Tablo 2’de tutundurma karması elemanları ve tutundurma karması
elemanlarının üstünlükleri ve zayıflıklarına yer verilmiştir.

Araçları

Uygulanma Şekli

Tutundurma
Karması

Tablo 2. Tutundurma Karması Elemanları

Üstünlükleri

Zayıflıkları

Dış ambalaj



İnsörtler



Broşür ve Kataloglar



Poster ve Afişler


Açık Hava
Reklamları

Kitlesel




Çok sayıda insana
aynı zamanda ulaşılabilmesi

Etkili ve kalıcı
mesajlar verilebilmesi



Reklam


Yazılı, görsel ve
işitsel reklamlar


Satış Noktası
Reklamları


İnternet
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Oldukça yüksek maliyetler
getirmesi

Etkinlik ölçümünün çok
zor olması

Çok sayıda mesaj arasında
fark edilebilme güçlüğü



Ürün tanıtımları



Satış toplantıları


Satın almaya teşvik
edici programlar

Yüz Yüze

Kişisel Satış
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Örnek ürün
dağıtımları

Fuar ve sergilerde
tanıtımlar


Hızlı geribildirim
vermesi


İkna edici olması


Müşterilerin
seçilebilmesi

Karmaşık bilgilerin
aktarılabilmesi


Müşteri başına çok yüksek
maliyetler

Mesajın satış
elemanlarınca farklılaştırılabilmesi

Satış elemanlarını
denetleme gücü



Kuponlar



Basın bültenleri



Yayınlar, raporlar



Sponsorluk



Özel programlar



Lobi faaliyetleri



Sosyal medya



Telefonla pazarlama



Online pazarlama



Sosyal medya



Bloglar



SMS ile pazarlama

Kitlesel


Kısa sürede davranış
değişikliğine yol açabilmesi



İstismar edilebilmesi


Promosyonu kırıcı rekabet
aracına dönüştürülebilmesi


Oldukça esnek
uygulama fırsatı vermesi




Tüketici zihninde
güvenilir imajlar
oluşturabilmesi


Medya araçlarına ulaşma
güçlüğü




Gösterimler,
eğlenceler

Kitlesel


Örnek ürün
dağıtımları



Prim ve hediyeler

Birebir





Doğrudan Pazarlama

Halkla İlişkiler

(Promosyon)

Satış Özendirme


Yarışma, oyun,
piyango ve çekilişler


Sosyal programlara
katkı ölçüsünde tüketicilere
güven verebilmesi


Doğrudan tüketiciye
ulaşan ilgi alanına giren
mesajlarla dikkat çekebilmesi

Sosyal toplulukların
etkisi ile ikna ediciliğin yüksek
olabilmesi

Birebir muhatap
alınma duygusu ile bağlılık
oluşturabilmesi

Kolay taklit edilebilmesi


Çok sayıda mesaj arasında
fark edebilme güçlüğü


İzinsiz çok sayıda mesajın
rahatsızlık oluşturabilmesi

Mesajların çokluğunun
kafa karışıklığına yol açabilmesi

Satın alma sonrası ortaya
çıkabilecek problemlerin çözümünde
yetersiz kalınabilmesi

Kaynak: Altunışık ve ark., (2017).

1.1.2.4.1. Reklam
Reklam, ürünlerin özellikleri ile ilgili doğru bilgiler verir ve bu noktada bir bakıma
tüketicileri eğitir. Tüketiciler satın alma faaliyetinde bulunmasa bile reklam sayesinde
ürünlerin nasıl kullanıldığı, ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olurlar. Bununla
birlikte reklam tüketicinin olumlu bir deneyim yaşadığı ürün veya markayı hatırlatıcı bir
etki oluşturur (Eser ve Korkmaz, 2017). Reklam, tüketicileri ürünü satın almaya
özendirerek, alıcı ile satıcı arasında bir ilişki kurmayı amaçlayan iletişim tekniğidir.
Reklam amacıyla yapılan çalışmalar satışlara yöneliktir. Diğer bir ifadeyle reklam, bir
ürün ya da hizmetin tanıtılması amacıyla yapılan ve nihai hedefi satış olan bir haberleşme
biçimi olarak ifade edilebilir (Hacıoğlu, 2008). Fakat tüketicilerin ürünü satın alıp
almaması, ürüne, fiyatına, ambalajına, kişisel satışına, satış sonrası hizmetine, finansmana

18

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

ve pazarlama sürecinin diğer yönlerine bağlıdır (Lancaster ve Reynolds, 2005). Kısaca
reklamın amaçları şunlardır (Hacıoğlu, 2008);


sağlamak

Talep oluşturmak ve mevcut talebi arttırmak
Tüketicilerin ürün ve hizmetleri kolay bir şekilde elde edebilmelerini



Satışları arttırmak



Satış elemanlarının ulaşamadığı tüketicilere ulaşmak



Pazarda marka bağımlılığı oluşturmak



Ürünlerin satışı amacıyla tüketicileri teşvik etmek



Aracıları teşvik etmek

Reklam, özellikle kitlesel tüketim pazarını hedefleyen işletmeler için son derece
önemlidir (Öztürk, 2005). Dolayısıyla reklamın, turizm endüstrisinde kilit bir pazarlama
aracı olduğu söylenebilir (Hudson, 2008). Reklamın destinasyon pazarlaması açısından da
önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Turizmde görsellik önemlidir. Bu nedenle diğer
araçlardan daha üstün bir özelliğe sahip olan fotoğraflar, destinasyon imajı oluşturmak ve
bunun iletişimini kurmak için kullanılmaktadır. Reklamların görsel içeriği, belli resim
türlerinin belli deneyim türleri ile çağrışımı yoluyla seyahat deneyimi algısını
etkilemektedir (Karabıyık ve İnci, 2012).

1.1.2.4.2. Satış Geliştirme
Ürün ya da hizmetleri, tüketiciler açısından daha cezbedici bir hale getirmek
amacıyla kullanılan pazarlama araç ve teknikleri satış geliştirme olarak ifade edilmektedir
(Öztürk, 2005). Kriz gibi ekonomik açıdan sorunların yaşandığı dönemlerde işletmelerin
düşen satışları artırmada kullandıkları satış geliştirme faaliyetleri işletmelerin
faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından son derece önemlidir.

1.1.2.4.3. Kişisel Satış
Tutundurma karması elemanları içerisinde reklamla birlikte en çok kullanılan
tutundurma karması elemanlarından biri olan kişisel satış, ürünle ilgili müşterileri
bilgilendiren, ürünün satışı noktasında tüketicileri kişisel olarak ikna etmeye yönelik
gerçekleştirilen iletişim faaliyetleridir. Modern pazarlama anlayışıyla birlikte mal ve
hizmet üreten işletmeler arasındaki rekabet ve tüketici ihtiyaç ve isteklerinin ön plana
çıkması, kişisel satışın önem ve değerini artırmıştır (Altunışık ve ark., 2017). Kişisel satış
ve reklam birbirlerinden farklıdır. Kişisel satış ile reklam arasındaki en önemli fark kişisel
satışın dinamik reklamın ise statik bir yapıya sahip olmasıdır. Diğer bir ifadeyle reklamda
hedef kitleye iletilen mesajda hemen kısa sürede bir değişiklik yapma imkânı yoktur. Buna
karşın kişisel satışta satış elemanı iletilecek olan mesajın içeriğinde müşterinin özelliğine
uygun olacak şekilde anında değişiklik yapabilmektedir (Bozok, 2009).
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1.1.2.4.4. Halkla İlişkiler
Halkla ilişkilerin amacı, kurumu tanıtmak ve kuruma dair kamuoyu oluşturmaktır.
Halkla ilişkiler hem müşterileri hem de uluslararası pazarları hedef alır. Bunu başarmak
içinde bazı faaliyetleri yürütür (İslamoğlu, 2013);


Kutlama, anma, eğitim, ödül, bayramlaşma ve benzeri toplantıları organize

etme,

Sponsorluk yapmak, seminer ve bilimsel toplantılar düzenlemek, kamu
kurum ve kuruluşlarına yardım ve destek sağlamak, kamuya açık etkinlikler düzenlemek,


Uluslararası etkinlikler düzenlemek.

Halkla ilişkilerin odak noktası, işletme için olumlu bir tanıtım gerçekleştirmektir.
Etkili halkla ilişkiler faaliyetleri, marka bilinirliği oluşturan ve marka imajını artıran çeşitli
aktiviteler ve etkinliklerden oluşmaktadır (Bowie ve Buttle, 2004). Günümüzde başarılı bir
şekilde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin işletmelerin pazarlama başarıları üzerinde
oldukça etkili oldukları görülmektedir. Lobi çalışmaları, yıllık raporlar, basın toplantıları
ve imaj yönetimi vb. birçok araç halkla ilişkiler tarafından kullanılmaktadır (Eser ve
Korkmaz, 2017). Turizmde halkla ilişkiler, turistik ürünün kendine özgü özellikleri
nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Özellikle potansiyel turistler açısından eksiksiz ve
gerçek bilgilerin sunulması, turistler için son derece önemlidir. Halkla ilişkiler, turist ürün
için olumlu bir imaj oluşturmaya yönelik birbiriyle ilişkili birkaç faaliyetten oluşur. Halkla
ilişkiler birkaç iletişim tekniğinden yararlanmaktadır. Bunlar (Raju, 2009);


Basın bültenleri



Film ve sunumlar



Kitapçıklar ve broşürler



Fotoğraf ve sergiler



Reklamlar



Televizyon ve radyo metinleri



Bültenler



Hissedar raporları

1.1.2.4.5. Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama, sms, e-posta gibi doğrudan tüketiciye yönelik bir iletişim
şeklidir. Doğrudan pazarlama genellikle tüketicileri belirli bir teklife yanıt vermeleri
konusunda bilgilendirmeyi ve ikna etmeyi amaçlar. Doğrudan pazarlamanın temel yararı,
aracıları ve aracılara ödenen komisyonların ortadan kaldırılmasıdır (Bowie ve Buttle,
2004). Değişen tüketici taleplerine daha fazla önem verilmesi ve bilgi teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte tüketicileri birbirinden ayıran özelliklere ilişkin bilgilerin işletmeler
tarafından toplanması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda daha önceleri
esnafların kişisel kısıtlı hafızalarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bilgiler, teknolojide ki
gelişmelerle birlikte bilgisayar ortamlarında toplanarak daha detaylı analiz
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edilebilmektedir (Altunışık ve ark., 2017). Başlangıçta tüketicilerle sms, e posta gibi
doğrudan tüketiciye yönelik ulaşım şeklinde kullanılan doğrudan pazarlama, zamanla
teknolojinin gelişmesi ve turizm endüstrisinde de kullanılmasıyla birlikte daha kapsamlı
bir pazarlama faaliyetine dönüşmüştür. Özellikle otel işletmeleri ziyaretçilerin ziyaret
amacı, ziyaretlerinin süresi, yaptıkları ortalama harcamalar ve kişisel yorumları da dahil
olmak üzere tüketicilere yönelik verileri güvenli bir şekilde depolamaya başlamışlardır.
Örneğin işletmeler ziyaretçilerin doğum günleri, çocuk sayısı ve yaşı gibi bilgileri
doğrudan pazarlama kampanyasının bir parçası olarak kullanabilmektedirler. Doğrudan
pazarlama güçlü bir pazarlama iletişimi aracıdır. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Bowie ve Buttle, 2004);


Potansiyel müşteriler tam olarak hedeflenir



İletilmek istenen mesaj daha kolay kişiselleştirilebilir


Doğrudan pazarlama kampanyasının etkisi hızlı bir şekilde sonuçlanabilir ve
doğrudan pazarlama kampanyasındaki maliyetler ve geri dönüşler ölçülebilir.
Daha öncede belirtildiği üzere pazarlama karması 4P’den oluşmaktadır. Fakat
zamanla 4P’nin hizmet yoğun endüstriler için yetersiz kaldığı görülmüştür. Bazı
araştırmacılar 4P’ye ilave olarak süreçler (process), insanlar (people) ve fiziksel öğeleri
(physical evidence) önermişlerdir (Altunışık ve Karataş, 2015). Böylece pazarlama karması
elemanları 7P’ye çıkarılmıştır.

1.1.2.5. İnsan
Genişletilmiş karma elemanları arasında yer alan “insan” işletme çalışanlarını ve
müşterileri (hedef kitle) kapsamaktadır. İşletmelerin pazarlama açısından başarıya
ulaşabilmesinde hedef kitlenin belirlenmesi, pazarın bölümlendirilmesini ve belirlenen
hedef pazara göre bir pazarlama karmasını oluşturmayı gerekli kılar (Atay, 2009).
Genişletilmiş karma elemanları arasında yer alan insan; iş görenlerin istihdam edilmesi,
motivasyonu, ödüllendirilmeleri, takım çalışmaları ve iş gören araştırmalarının bir
fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Hizmet sunumu içerisinde yer alan elaman
müşterinin, sunulan hizmete ilişkin bilgi sahibi olmasını sağlar. Müşterilere hizmet
sağlayan insanların her türlü konuşmaları, kıyafetleri ve davranışları müşterilerin hizmete
ilişkin algılarını etkileyecektir (Yükselen, 2008). Hizmet sağlayıcıları konumundaki
insanların mesleki açıdan eğitilmesi, hizmetlerin kaliteli olarak sunumunda önemli bir
faktördür. Dolayısıyla hizmet endüstrisinde müşterilere kaliteli hizmet sunmak, sadece
müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve standartları yerine getirmek değil, aynı zamanda
işini seven ve yaptığı işte istekli işgücüne de bağlıdır (Yelkur, 2000). Destinasyon
pazarlaması sürecinde mevcut turizm potansiyeli, turistik ürünlerin özellikleri ve fiyat
faktörü analiz edildikten sonra her hedef kitleye uygun pazarlama stratejisi
geliştirilmelidir. Ulaşılmak istenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek
stratejiler net bir şekilde ortaya konmalıdır. Destinasyonun konumlandırılmasında
verilecek mesajların ve mesajların yayınlanacağı medya araçlarının karar verilmesinde en
kritik nokta hedef kitlenin doğru şekilde belirlenmesidir. Turistler, seyahat işletmeleri,
hükümetler ve medya destinasyon pazarlamasında hedef kitle olarak karşımıza
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çıkmaktadır. Destinasyonların tanıtılmasında hedef kitlenin istek ihtiyaç ve beklentilerini
tespit etmek ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflerin ve amaçların oluşturulması
gerekmektedir (Yüceışık ve Özer, 2019).

1.1.2.6. Fiziksel Kanıt
Hizmet, satın almadan önce denenerek tecrübe edilmesi mümkün olmayan ve bu
belirsizlik sebebiyle müşteriler tarafından risk olarak algılanan bir unsurdur (Selvi, 2009).
Diğer bir ifadeyle hizmetlerde üretim ve tüketimin aynı anda gerçekleşmesi sebebiyle
müşterilerin sunulan hizmeti önceden tecrübe etme, deneme şansı yoktur. Hizmetlerin
emek yoğun olması ve değişkenlik özelliğinden ötürü, hizmet üreten işletmelerde kalite,
işletmeden işletmeye farklılık gösterebileceği gibi aynı işletme içerisinde farklı
departmanlarda dahi farklılık söz konusu olabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle
hizmetler, somut ürünlerden daha fazla risk taşımaktadır (Uygur, 2007). Bu risk algısını
azaltmak ve hizmetin başarısını artırmak için müşterilerin sunulan hizmeti somut olarak
algılayabilmelerini sağlayacak fiziksel kanıtların oluşturulması oldukça önemlidir. İşletme
ile müşterinin etkileşim yaşadığı ortam, diğer bir ifadeyle müşteriye hizmetin sunulduğu
ortam fiziksel kanıtı oluşturmaktadır (Selvi, 2009). Ürünlerin somut özelliklerinden ötürü,
ürünün rengi, şekli fiziksel kanıt olarak ifade edilebilirken hizmetler için aynı şey söz
konusu değildir. Hizmetleri ürünlerden ayıran en önemli özellik soyutluk,
dokunulmazlıktır (Tetik, 2015). Fiziksel kanıtı oluşturan içsel ve dışsal unsurlar vardır.
Dışsal unsurları; dış dizayn, park peyzaj ve dış görünüm oluşturmaktadır. İçsel unsurlar
ise, içsel dizayn, ekipmanlar yapı planı ve hava sıcaklığı oluşturmaktadır. Örneğin, fiziksel
kanıt, bir eğlence işletmesinde işletmeye gelen müşterileri içeri çekmek ve satışları
artırmak için ileri teknoloji ürünü renkli ve değişik hızda yanar döner pist ışığının
kullanılması bir işletmenin iç mekân dekorunun betimsel bir sunumu olarak
görülmektedir (Selvi, 2009).

1.1.2.7. Süreç
Müşterilere mal ve hizmet sunulurken gerçekleştirilen tutundurma faaliyetlerine
ilişkin bütün aşamalar süreç olarak ifade edilmektedir (Tetik, 2015). Herhangi bir girdiye
yeni değerler ekleyerek müşteri için bir çıktı ortaya koyan faaliyetlerin tamamı süreç
kapsamı içerisinde değerlendirilir. Girdiler, faaliyetler ve çıktılardan meydana gelen
kombinasyonlardır. Süreçler, insan kaynağı, malzeme gibi girdilerden meydana gelir ve
müşterilerin tatmin olabilecekleri çıktıları meydana getirmeyi amaçlar. Süreçler, işletme ve
endüstri kuralları içerisinde, mantıklı bir sıra ve zincirleme şekilde, çeşitli kararlar içeren
aktivite, prosedür ve iş akışlarından oluşur (Demirkol ve Çetin, 2009). Süreç sayesinde
sunulan hizmet, tüketicinin talep ettiği anda ve belli bir standartta üretilerek müşteriye
sunulur (Tetik, 2015). Destinasyon çoğunlukla varılan yer olarak duran bir algı oluştursa
da aslında destinasyonun bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Konaklama, yeme-içme
ve diğer destek hizmetlerin birkaçının bir araya getirilmesi uzun zor ve kimi zaman pahalı
bir süreci gerektirmektedir (Çakır, 2020). Dolayısıyla süreç unsurunun hizmetlerin
müşteriye ulaştırılmasını sağlayan sistemler bütünü olduğu söylenebilir (Ülker, 2010).
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2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Günümüzde bilgi, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerinde
etkisiyle birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim ve
gelişim küreselleşmenin de etkisiyle işletmeler ve ülkeler arasında yoğun bir rekabetin
yaşanmasına neden olmaktadır. İnsanların istek ve ihtiyaçlarının sürekli değişim
göstermesi işletmelerin yaşanan değişim ve gelişime kayıtsız kalmalarını imkânsız hale
getirmiştir. Sürekli değişen bu dinamik ve küresel ortam pazarlamacıları bireylerin
değişkenlik gösteren istek ihtiyaç ve taleplerine ayak uydurmaları için farklı yollar
aramaya yöneltmiştir (Yüceışık ve Özer, 2019). Destinasyonlar sahip oldukları özellikler
ve ürünler ile rekabet içerisinde oldukları diğer destinasyonlardan farklılaşmayı
hedeflemektedir. Destinasyonların turistik tüketiciler tarafından tercih edilmesinde
pazarlama karması bileşenleri önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla destinasyonların hedef
pazarlara yönelik uygun pazarlama karması bileşenlerinin oluşturulması ve buna ilişkin
kararların alınması bir zorunluluktur. Destinasyonlara ilişkin oluşturulan pazarlama
faaliyetlerinde, pazarlama karması bileşenlerinin hedef pazarın özellikleri ve hedef
pazarda meydana gelen değişim ve gelişimin göz önünde bulundurularak
yapılandırılması, destinasyonların rekabet gücünü arttıracaktır (Özer, 2012). Bu bağlamda
destinasyon pazarlama karması bileşenlerinin destinasyonların pazarlanmasında son
derece önemli olduğu söylenebilir.
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1. GİRİŞ
Turizm alanında destinasyonlar arası rekabete artan ilgiyle birlikte destinasyonlar
hakkında yapılan çalışmalar da uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyarak artmıştır.
Tüm canlıların bir yaşam süresine sahip olduğundan yola çıkılarak yapılan benzetmeyle
birlikte destinasyonların da bir yaşam süresine sahip olduğunun ve bu süreç boyunca
destinasyonların çeşitli aşamalardan geçerek farklı psikografik pozisyonlar edindiği
anlaşılmıştır. Çoğu destinasyon tarafından yaşam süreci aşamaları doğrultusunda
yapılacak pazarlama faaliyetleriyle hitap edilmek istenen turist tipolojileri bölgeye
çekilmek istenmekte, destinasyonun popülerliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
hedeflenmektedir1. Bir destinasyonun çekiciliğinin giderek azalması ve düşüş aşamasına
geçmesi, destinasyonlar için istenmeyen bir durumdur. Bu durumdan kurtulabilmek için
üretilen alternatif çözümlerin yanı sıra sürecin en başından bilinçli adımların atılarak
destinasyonun geleceğine yönelik önlemlerin alınması, temel bir gereklilik olarak teoride
ve pratikte karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada destinasyona yönelik çalışmanın
çerçevesini oluşturan kavramlar açıklanacak, literatürde yer alan konuyla ilgili çalışmalara
yer verilecek, “sonuç, tartışma ve öneriler” başlığı altında destinasyonların yaşam
döngüsü ve psikografik pozisyonlarının oluşturulması hakkındaki pratikler tartışılarak
Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler çerçevesinde öneriler getirilecektir.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Kavramı
Genel anlamda Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’ne göre destinasyon; “bir turizm
gezisinin ana hedefi, geziye çıkma kararının merkezinde yer alan ziyaret edilen yer” olarak
tanımlanmaktadır (UNWTO, 2021). Destinasyon kavramına dair tanımlar, farklı bakış
açıları doğrultusunda; coğrafik veya pazarlama temelli olarak ya da çekicilikler temel
alınarak çeşitlilik göstermektedir (Yüksek, 2011: 425). Turistlerin ilgisini çeken, istek ve
ihtiyaçlarını karşılayan, altyapı ve üst yapı hizmetleri ile sahip olduğu doğal ve farklı
kaynakları ile bir bölge, ziyaretçiler tarafından cazibe alanı olarak görülebilir (Akyurt ve
Atay, 2009: 2). Destinasyonlar festival, konser vb. çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilen,
iyi bir ulaşım ağı sayesinde gerek bölgeler gerekse ülkeler arasında bağlantı kurabilmeye
elverişli, aynı zamanda turistik işletmelerin gelişebilmesi için yeterli coğrafi alana sahip
1

Bazı destinasyonların “demarketing” uygulamaları veya yaşadığı olağandışı faktörler göz önünde bulundurularak tüm

destinasyonlara yönelik genelleme yapılmamıştır.
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yerlerdir (Ersun ve Arslan, 2011: 231). Bununla birlikte turistler için cazibe oluşturan
unsurlar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Yerel kültürü barındıran mimarilerden
anıtlara, bir sokaktan doğal güzelliklere kadar pek çok unsur turistleri cezbeder (Zengin,
2006: 34). Bu bağlamda destinasyonlar; turistleri cezbeden unsurlara sahip, turistik ürünleri
bir arada sunabilen ve bu ürünleri üreten işletmelerin yer aldığı yerel bölgeden kıtaya çeşitli
boyutlarda ele alınan, ulaşılabilir turizm yerleridir (Kılıç, 2011: 240). Destinasyonlar
kapsadıkları alan itibariyle tek bir destinasyon ya da birden fazla destinasyonun
birleşiminden meydana gelebilir. Bu durum destinasyonların mikro destinasyon ve makro
destinasyon şeklinde adlandırılmasına imkân tanır (Ateşoğlu ve Bayraktar, 2011: 100). Bir
turizm destinasyonun toplam ürün arzı hem somut hem de soyut faktörlerin bileşiminden
oluşur. Somut faktörler; oteller, ziyaretçi çekicilikleri, erişim imkânları, otopark tesisleri vb.
iken soyut faktörler; destinasyonun sahip olduğu alanın tarihi, kültürel öğelerle
zenginleştirilmiş bir imajı tarafından sağlanır (Palmer ve Bejou, 1995: 617). Son yıllarda
internet ve sosyal medya sayesinde bireyler, destinasyonlar ve ürünler hakkında
doğrudan diğer tüketicilerden bilgiler edinir (Pan ve ark., 2007: 35). Turistlerin satın alma
karar sürecini önemli boyutta etkilediği gerçeğinden hareketle rakiplerine kıyasla farklılık
arz eden ve çeşitli turist tipolojilerine hitap eden bir destinasyon imajı oluşturabilmenin,
destinasyon pazarlamacılarının temel amaçlarından biri olduğunun altını çizmek
gerekmektedir. (Asgari ve Borzooei, 2013: 132).

1.2. Ürün Yaşam Döngüsü
Ürün yaşam döngüsü, belirli markaların ya da işletmelerin değil; bir ürün/pazar,
endüstri, sektör veya ürün kategorisinin ömrünü ifade eden bir kavramdır. Ürün yaşam
döngüsü, çeşitli sınırlamalara sahip olup, pazarlama stratejilerine yön verilmesinde
işletmelere yararlı bir çerçeve sunar. Ürün yaşam döngüsünün bir çerçeve olarak
kullanılması işletmeleri, kendi ürün ve markalarının ötesinde, içerisinde faaliyet
gösterdikleri endüstrinin de geleceğini düşünme hususunda teşvik eder (Ferrel ve
Hartline, 2017: 219). Dean tarafından 1951 yılında ürün yaşam döngüsü farklı terimler
içerse de “doğum öncesi, doğum, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık” dönemleri olarak insan
gelişimine benzetilmiştir. Ürün yaşam eğrisinin günümüzdeki terminolojisinin en eski
versiyonlarından biri, Forrester'ın 1959’da yaptığı dört aşamalı ve "S" şekilli satış (ve kâr)
eğrisini oluşturan çalışmasında “giriş, büyüme, büyüme, olgunluk ve düşüş” olarak yer
almıştır. Levitt’in 1965 yılındaki çalışmasıyla da kavram hızlı bir gelişim aşaması
kaydetmiştir (Shaw, 2005: 267; Yılmaz ve Arı, 2011: 78). Bir başka deyişle; pazarlama
teorisinin merkezi bir unsurunu temsil eden ürün yaşam döngüsü, 1950'lerdeki gelişimini
ve ardından 1960'lardaki popülerleşmesini takiben, pazarlamanın istikrarlı bir unsuru
olarak yerleşmiştir (Mercer, 1993: 269).
Yeni bir ürün pazara sunulduktan sonra işletmelerin beklentisi, ürünün uzun ve
kazançlı bir yaşam sürmesi yönündedir. İşletmeler, ürününün sonsuza kadar satmasını
arzulasa da süreçteki çaba ve riski telafi etmek adına yeterli düzeyde bir kâr elde etmek
isterler. Bu doğrultuda kârlarını maksimize etmek için, ürünün pazarlama stratejisini
yenilerler. Söz konusu strateji değişiklikleri, ürünün yaşam döngüsü boyunca değişen
pazar ve çevre koşullarının sonucudur (Kotler ve ark., 2017: 276). Rink ve Swan (1979)
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ürün yaşam döngüsü konseptinin arkasındaki teorik mantığın, yayılma teorisinden ve
yeniliklerin benimsenmesinden kaynaklandığının altını çizerek, şematik olarak, ürün
yaşam döngüsüne birkaç aşamaya bölünmüş çan şeklindeki bir eğri ile yaklaşılabileceğini
ve literatürde önerilen aşamaların sayısının dört ile altı arasında değişse de dört aşamalı
bir döngünün (giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş) benimsendiğini ifade etmiştir. Kotler ve
ark. ise (2017: 276) ürün yaşam eğrisini beş farklı aşamada ifade etmiştir:

Ürün geliştirme; işletmenin yeni bir ürün fikri bulup geliştirdiğinde başlar.
Ürün geliştirme sırasında satışlar sıfırdır ve işletmenin yatırım maliyetleri toplanır.

Giriş; ürün pazara sürüldüğü için satışların yavaş arttığı bir dönemdir. Ürün
tanıtımının getirdiği ağır maliyetler, bu aşamada kâr elde edilememesine yol açar.

dönemdir.

Büyüme; ürünün pazarda hızlı kabulünün ve kâr artışının yükseldiği


Olgunluk; ürünün pazardaki potansiyel alıcıların çoğu tarafından kabul
görmesi sebebiyle satışların büyümesinde yaşanan yavaşlama dönemidir. Aslında satışlar
yüksektir fakat ürünü rekabete karşı savunmak için pazarlama harcamaları artığından kâr
çizgisi düzleşir/düşer.


Düşüş; satışların hızla düşmesiyle birlikte kârların da düştüğü dönemdir.

Marka veya ürün kavramı açısından pazarlama stratejisini, büyüme, olgunluk ve
nihai ölümüne kadar değerlendirmek için çoğunlukla Şekil 1’deki geleneksel ürün yaşam
döngüsü kullanılmaktadır. Ürün yaşam döngüsünün kullanılması, bir markanın ya da
ürünün yaşamının her aşamasında göz önünde bulundurulması gereken stratejik konuları
ve temel hedefleri tanımlama yeteneğine dayanmaktadır (Ferrel ve Hartline, 2017: 218-19).

Şekil 1. Ürün Yaşam Döngüsü
Kaynak: Ferrell ve Hartline, (2017).
Ürün yaşam döngüsü teorisinin en tartışmalı yönü, kavramın bazı ürünler ve
sistemler için geçerli olmamasıdır ve bu yönde yapılan araştırmalarla literatürde sıkça
karşılaşılmaktadır (Klepper, 1996; Windrum ve Birchenhall, 1998; Hobday, 1998; Frenken
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ve ark., 1999; Funk, 2004). Bu bakımdan ürün yaşam döngüsünü, bir ürünün faydalı
ömrünün uzunluğunu belirlemedeki öngörücü bir araçtan ziyade; pazarın, çevrenin ve
rekabetin etkisini kavramsallaştırmanın ve ürünün çeşitli uyaranlara nasıl tepki
verebileceğini anlamanın bir yolu olarak yorumlamak mümkündür. Ürünlerin
tanımlanabilir aşamaları olan yaşam döngülerine sahip olduğunun kabul edilmesi,
ürünün ömrünü uzatmak için döngünün nasıl yönetileceğine dair içgörü sağlayabilir
(Park, 2006: 9).

1.2.1. Destinasyon Yaşam Döngüsü
Destinasyonların kendi arasındaki yarışlarının gün geçtikçe ilgi çekici bir hal
alması, dikkatleri bir destinasyon ürününün tanımına, açıklamasına ve turistlerin bu
karmaşık unsurların ve deneyimlerin bileşimini nasıl algıladığına odaklamıştır. Bu
bağlamda pek çok turizm ürününü içeriğinde barındıran bir kavram olarak destinasyon
da kapsayıcı bir ürün olarak ele alınmaktadır (Murphy ve ark., 2000). Bir önceki başlıkta
anlatılan ürün yaşam döngüsüne göre zaman içinde uyarlanmış olan destinasyon yaşam
döngüsü; uzun vadeli değişikliklerin tahminlendiği ve takip edilebildiği, ekonomik
kalkınma ve pazarlama stratejilerinin uyumlu hale getirildiği kavramsal bir çerçeve
olarak, turizm planlamasındaki teori ve pratiği ilerletme potansiyeline sahiptir. Bununla
birlikte, yaşam döngüsü modelinin geçerliliği, evrenselliği veya turizm planlaması için
faydası hakkında soru işaretleri de mevcuttur (Getz, 1992: 752). Gilbert (1939) ve
Christaller (1963) tarafından “keşif, büyüme ve düşüş” olarak üç aşamada ifade edilen
destinasyon yaşam döngüsü, Butler (1980) tarafından güncel ürün yaşam döngüsü
kavramına uyumlu olması için genişletilerek altı aşamalı şekilde revize edilmiştir. Bu
aşamalar;


Keşif



Katılım



Geliştirme



Sağlamlaştırma/Olgunluk



Durgunluk



Düşüş ya da Yenileme

Butler’ın destinasyon yaşam döngüsü modeli; bir ürünün satışının önce yavaş
ilerlediği, devamında hızlı bir büyüme yaşadığı, sonra sabitlendiği ve ardından düştüğü
ürün döngüsü kavramına dayanmaktadır. Turistik bir destinasyon ele alındığında, ilk
aşamada erişim, tesis ve destinasyona dair bilgi eksikliği kısıtları çerçevesinde az sayıda
ziyaretçi gelecektir. Destinasyonda sunulan imkânlar ve kişilerin o bölgeye yönelik
farkındalığı arttıkça destinasyona gelen ziyaretçi sayıları artacaktır. Sonrasında pazarlama
çalışmaları, bilgiyi yayma ve daha fazla tesis imkânı sunmayla bölgenin popülaritesi hızla
artacaktır. Nihayetinde, çevresel faktörler (arazi kıtlığı, su ve hava kalitesi), fiziksel tesis
(ulaşım, konaklama, diğer ek hizmetler) veya sosyal faktörler (hayvancılık, yerel halkın
küskünlüğü) gibi faktörlerle taşıma kapasitesi seviyesine ulaşılınca, ziyaretçi sayısındaki
artış hızının da azalması kaçınılmaz olacaktır. Aşırı kullanım ve ziyaretçilerin
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destinasyona yönelik olumsuz etkileri nedeniyle bölgenin çekiciliği diğer alternatif
bölgelere göre azaldıkça, gerçek ziyaretçi sayısı da zamanla azalacaktır (Butler, 1980: 6).

Şekil 2. Destinasyon Yaşam Döngüsü
Kaynak: Butler, (1980).
Plog (1972); canlılardaki doğumdan ölüme kadar olan yaşam sürecine bir benzetme
yaparak; “destinasyon alanları, kendilerinin daha ticari hale gelmesine ve başlangıçta turistleri
cezbeden niteliklerini kaybetmelerine izin verdikçe, kendi yıkımlarının potansiyel tohumlarını
birlikte taşırlar.” ifadesiyle destinasyon yaşam döngüsündeki düşüş aşamasına işaret
etmiştir. Butler’ın Şekil 2'de gösterilen destinasyon yaşam döngüsünün düşüş ya da
yenileme aşamasındaki oluşacak eğrinin yönü çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Başarılı
bir yeniden geliştirme, A eğrisinde gösterildiği gibi yenilenmiş büyüme ve genişleme ile
sonuçlanabilir. Küçük değişiklikler, taşıma kapasite seviyesine yönelik düzenlemeler,
kaynakların korunması, B eğrisinde olduğu gibi çok daha düşük bir oranda sürekli
büyümeye izin verebilir. C eğrisinde ise tüm kapasite seviyelerini karşılayacak bir yeniden
düzenlemeyle başlangıçta aşağı doğru olsa da daha istikrarlı bir ziyaret seviyesinin
korunması sağlanacaktır. Kaynakların sürekli şekilde aşırı kullanımı, eskiyen tesislerin
değiştirilmemesi ve alternatif destinasyonlarla rekabet gücünün azalması, D eğrisinde
olduğu gibi belirgin düşüşle sonuçlanacaktır. Son olarak, E eğrisindeki gibi savaş, hastalık
veya diğer felaket olaylarının gerçekleşmesi sonucu, ziyaretçi sayısında anî bir düşüş
gerçekleşecektir. Bu tür durumlarda yüksek ziyaretçi sayılarına geri dönmek son derece
zor olabileceği gibi, düşüş uzun süre devam ettiği taktirde, sorun çözüldükten sonra
destinasyon artık turistlerin çoğu için çekici olmayacaktır (Butler, 1980: 11).

1.3. Destinasyonların Psikografik Pozisyonları
Psikografikler; tüketici tercihlerini ve davranışlarını tahmin etmek için kişilerin
değerlerini, etkinliklerini, ilgi alanlarını ve görüşlerini araştıran genişletilmiş bir
demografik analiz biçimi olarak tanımlanabilir (American Psychological Association,
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2021). Bu bağlamda psikografi; bireylerin benliği ve kişiliğine yönelik bilgilerin yanında,
psikolojik, sosyolojik ve antropolojik faktörlerin de ele alınarak hedef pazarların yaşam
tarzları temelinde bölümlere ayrılmasında kullanılan bir yöntem olarak anlaşılabilir (Koç,
2016: 385).
Psikografi çalışmaları tarihsel açıdan 1930’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Özellikle
1960’lı yılların sonlarına doğru tüketici pazarlarını daha iyi anlamak ve tüketicilerin
psikolojisi hakkında bilgi edinmek için pazarlamacılar tarafından kapsamlı şekilde
geliştirilmiştir. Odağında tüketicilerin kişilik özellikleri, yaşam tarzları ve değerleri olan
psikografikler, sunulan ürünlerin kişilerin günlük yaşam pratiklerine hizmet etmek için ne
şekilde kullanılacağıyla ilgili ek gerçekliği yansıtmayı mümkün kılar. Tüketiciler,
kavramsal olarak; kişilik, yaşam tarzları ve değerleriyle sınıflandırılırken, yöntemsel
olarak; psikografik araçlarla hedef pazardaki bölümlerin detaylandırılmasıyla tanımlanır
(Gunter ve Furnham, 2015: 26-27). Psikografik verilerin zenginliği ve açıklayıcılık yönü
alternatif yöntemlere göre birçok avantajı içinde barındırarak tüketicileri tanımlamanın bir
yolunu sunar. Daha genel ilgi alanlarına sahip araştırmacılara, eski sorunlara bakmanın
yeni yollarını, eğilimlerin grafiğini çıkarmak için yeni boyutlar ve tüketici tipolojilerinin
tanımlanabileceği yeni bir kelime hazinesi sunarak, turistlerin sergilediği davranışların
nedenlerine odaklanır ve bu davranışların nedenlerini açıklar (Wells, 1975: 209; İçöz, 1996:
108). Turistik deneyimin; kişinin katıldığı turistik faaliyette turist rolünü oynadığı süreç
boyunca yaşadığı deneyimlerin toplamı olduğu (Erdoğan, 2020: 593) göz önüne
alındığında; kişinin bu deneyim kapsamında beklentileriyle birlikte, sergiledikleri
tutumları, davranışları, tatmin boyutlarını içeren psikolojik unsurlarına ilişkin elde edilen
bilgiler, gerek turisti tanımada ve anlamada gerekse pazarı tanıyarak pazarlama
çalışmalarının etkinliğinin arttırılmasında önemli rol oynar (Kozak ve ark., 2011: 10).
Cohen (1972) ziyaretçileri seyahat motivasyonlarına göre kategorize ederek;
organize kitle turisti ile bireysel kitle turistini kurumsallaşmış, araştırmacı turist/gezgin ile
başıboş turisti kurumsallaşmamış turist olarak değerlendirmiştir. Bu noktada organize
kitle turisti ile bireysel kitle turisti destinasyon seçimlerinde lüks, konfor, rahatlık,
standardize edilmiş hizmet, aşinalık gibi kriterler ararken; araştırmacı ve başıboş turist
tipleri yenilik ve otantiklik arayışında, lüksten kaçan kişiler olarak tanımlanmıştır. Plog
(1974), kişilerin seyahat psikolojisini anlamaya yönelik yaptığı çalışmada psychocentric/içe
dönük ve alleocentric/dışa dönük turist tipolojilerini belirlemiştir. Destinasyon veya tatil
yerlerinin popülerliğinin neden arttığını ve azaldığını anlamaya yönelik tüm
yaklaşımların, kaçınılmaz olarak seyahat eden insanların psikolojisini anlamayı içermesi
gerektiği vurgulanan çalışmada Plog, turist tipolojilerine içe dönük ve dışa dönük turist
tiplerinin arasında, yakın içedönük/near-allocentrics, orta merkezli, yakın dışadönük/nearpsychocentric gibi ara kategorileri de eklemiştir. Smith (1989) ise turist tipolojilerini; kâşif,
elit turist, alışılmadık turist, sıra dışı turist, erken kitle/beliren kitle turisti, kitle turisti ve
charter turisti olarak yedi tiplojide tanımlamıştır.
Turist tipolojilerinin evrensel olarak geçerliliği kabul edilmiş, turistleri net şekilde
tanımlayan standart kategorilerin var olmaması sebebiyle (Mehmetoglu, 2004: 33)
araştırmacılar tarafından belirlenmiş söz konusu tipolojileri, temelinde turistleri ve turist
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ile ilgili hususları belirli açılardan sınırlılıklarının da göz önüne alınmasıyla anlamayı ve
açıklamayı kolaylaştıran araçlar şeklinde nitelemek yerinde olacaktır (Erdoğan, 2019).
Cohen’in araştırmacı ve başıboş turist tipolojileri, Plog’un dışa dönük turist
tipolojisi, Smith’in ise kâşif turist tipolojisinin özellikleri düşünüldüğünde, bu tipolojilerin
ortak özelliğinin bir destinasyonu seçerken aslında destinasyon yaşam döngüsünün ilk
aşamasının arayışında olmalarıdır. Bu bağlamda bir destinasyonun gerek gelişim
sürecinin gerekse yaşam döngüsü seyrinin, bölgeyi ziyaret eden turist tipolojilerinden
etkilenmesi kaçınılmazdır. Plog, destinasyonları turist tipolojileriyle ilişkilendirerek bir
harita ortaya çıkarmış ve Şekil 3’te görülebileceği üzere destinasyonlarla tipolojileri,
bölgeyi ziyaret eden turistlerin kişilik özellikleri bağlamında eşleştirmiştir (Plog, 2001: 20).

Şekil 3. 1972-Destinasyonların Psikografik Pozisyonları
Kaynak: Plog, (2001).
Şekil 3’te yer alan psikografik eğri birkaç olumsuz sonuca işaret etmektedir.
Destinasyonun psikografik konumu haritadaki “orta merkezi” geçtikten sonra, nüfusun
yalnızca daralan kesimlerinden ziyaretçi çekebilir. Dışa dönük/maceracı eğilimlerine sahip
olanlar, bir sonraki yeni, bozulmamış yer için mevcut destinasyonu terk ettikçe, potansiyel
turistlerin de tabanı azalmaktadır. Aynı zamanda içe dönük/güven arayanlar, maceracı
muadillerinden daha az seyahat eder, daha kısa süre kalır ve oradayken daha az harcarlar.
Uçmak yerine araba kullanmayı tercih ettikleri için, güven arayanlar daha az vergi öder
(varış vergileri, araba kiralama vergileri). Bu durum destinasyondaki turizm gelirlerinde
azalmalara yol açar. Yerliler ise hiçbir şeyin değişmediğine inandıkları için neden her yıl
daha az ziyaretçinin geldiğini ve şehirdeyken neden daha az harcama yapıldığını
anlamamaktadır. Çoğu destinasyon için ideal psikografik konumlandırma, dışa
dönük/maceracıya yakın segmentin ortasında bir yere denk gelmektedir. Bu noktada bir
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destinasyon, psikografik eğrinin en büyük bölümünü kapsadığı için mümkün olan en
geniş konumlandırma çekiciliğine sahiptir (Plog, 2001: 20).

Şekil 4. 2001-Destinasyonların Psikografik Pozisyonları
Kaynak: Plog, (2001).
Plog (2001) yeniden revize ettiği çalışmasında Şekil 4’te; güvenli, yakın-güvenli,
merkezi-güvenli, merkezi-maceracı, yakın-maceracı, maceracı olarak haritada altı
destinasyon kategorisi oluşturmuş ve her destinasyonun kategorilendirilmesini baskın
karakteristiğine dayandırmıştır. Şekilde yer alan birkaç destinasyonun turist tipi
spektrumunda geniş bir çekicilik yaratmayı başardığı söylenebilir. Hawaii, Colorado,
İrlanda ve İskoçya maceralı aktivitelerden güneşli bir kumsalda oturmaya kadar çok çeşitli
cazibe merkezleri sunması ve aynı zamanda orijinal karakterlerini (ve popülerliklerini)
uzun süre korumaları sebebiyle hem içe dönük hem de maceracı turistlere hitap
edebilmektedir. Psikografik spektrumda kontrolsüz bir kayma genellikle arzu edilen bir
durum olmasa da Branson ve Missouri gibi bir destinasyon, çoğunlukla içe dönük/güven
arayan özelliklere sahip insanlara hitap etmesine rağmen, yine de kitle turistlerini kendine
çekebilir. Plog tarafından yapılan araştırmalar ve tasarladığı destinasyonların psikografik
pozisyonlarından, turist tipolojileri ile destinasyonlar arasında güçlü bir temele
dayandırarak ilişki kurduğu, bu doğrultuda turistlerin destinasyon seçimlerinde kişilik
özelliklerinin ve hayat tarzlarının (psikografikler) yadsınamaz boyutta önem arz ettiği
anlaşılmaktadır.

1.4. İlgili Araştırmalar
Literatürde destinasyon yaşam döngüsüne ilişkin çalışmalar incelendiğinde,
çalışmaların odak noktasını yaşam eğrisindeki aşamaları belirlemek oluştururken (Gilbert,
1939; Christaller, 1963; Butler, 1980); daha sonraki araştırmalarda çoğunlukla destinasyon
yaşam döngüsünün geçerliliğine, potansiyel uygulamalarına ve turizm tesislerinin
gelişimi üzerinde etkili olan unsurlara odaklanılmıştır (Getz, 1992). Cooper ve Jackson
(1989) Man Adası'na yönelik yaptığı vaka çalışmasında özellikle adanın uzun bir döngü
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verisi sağlaması ve destinasyon yaşam döngüsünün tüm aşamalarından geçmesi
nedeniyle, modelin faydasını örneklemiş olup, bir destinasyonun yaşam döngüsünün
yöneticilerin eylemlerine ve destinasyonun revize edilmesine bağlı olarak görülebileceğini
belirtmiştir. Choy (1992) ise çalışmasında Butler tarafından önerilen destinasyon yaşam
döngüsü modelinin, çoğu Pasifik adası destinasyonu için geçerli olmadığını, yaşam
döngüsü modelinin ancak olaydan sonra bir teşhis aracı olarak kullanılabileceğini ifade
etmiştir.
Weawer (2000) yıkıcı, şiddet içeren olayların, ilerlemenin bir noktasında birçok
destinasyonun “normal” yaşam döngüsünü kesintiye uğratma olasılığını göz önünde
bulundurarak, savaşın çarpıttığı bir destinasyon yaşam döngüsü modeli formüle etmeye
yönelik bir araştırma tasarlamıştır. Büyük bir geleneksel modern savaşın bir turizm
destinasyonu üzerindeki teorik etkisini, destinasyon yaşam döngüsü dinamikleri
bağlamında değerlendirdiği çalışmasında, ortaya çıkan savaş çarpık eğrisi ile Butler'ın “S
eğrisini” karşılaştırmış, modelin ilk aşamalarında bir talep açığı olduğunu, yaklaşık 30 yıl
sonra savaş alanlarının cazibe merkezlerine dönüştürüldüğünü ve gazilerin ziyaretçi
olarak geri dönüşünün talep fazlası ile sonuçlandığını tespit etmiştir. Kattiyapornpong ve
Miller (2001) sosyal yapısal değişkenler, psikografik değişkenler ve Avustralyalıların
Asya'ya seyahat tercihleri arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı araştırmada, sosyal yapısal
ve psikografik değişkenlerin Asya’ya seyahat tercihini kısıtlamada/etkinleştirmede
farklılık gösterdiğini, bu durumun Asya'daki belirli destinasyonları tercih eden
gezginlerin sosyo-demografik ve psikografik profillerinde farklılıklar olduğu anlamına
geldiğini tespit etmiştir. Hovinen (2002) Butler'ın destinasyon yaşam döngüsü modelinde
önerdiği son aşamaların uygunluğunu incelediği çalışmasında, Lancaster County'nin
büyüme, durgunluk, düşüş ve gençleşmenin bir arada bulunmasıyla karakterize
olduğundan bu kombinasyonun bir olgunluk aşaması şeklinde isimlendirilmesinin daha
anlamlı olacağı sonucuna varmıştır. Ayrıca destinasyona yönelik sürdürülebilir turizmi
teşvik edecek etkili bir stratejik planlamanın olmaması durumunda, gelecekte önemli bir
düşüş potansiyelinin olduğu öngörüsünü paylaşmıştır.
Aledo ve Mazón (2004) destinasyon yaşam döngüsü teorisini, konut turizmi
destinasyonunun paradigmatik bir örneğini temsil eden turizm kasabası Torrevieja'nın
analizine uygulamış olup, destinasyondaki turist sayısının yarım milyonu aşmasıyla
birlikte destinasyonun yaşam döngüsünün son aşamasına gelerek düşüşünün kentsel
arazi, çevre ve peyzaj bozulması, kentsel altyapı ve sosyal hizmet açıkları, kentsel yaşam
kalitesinin düşmesi ve kentsel güvensizlikle ilgili olduğunu tespit etmiştir. McKercher
(2005) hazırladığı çalışmasında bir destinasyona çekilen her pazarın kendine özgü bir
ilişkisi olduğunu, destinasyonların birden fazla pazardan ve tüm psikografik
geçmişlerden turistleri cezbettiğini ve Plog’un modelinin, fiziksel ve kültürel mesafenin
önemli düzenleyici etkilerini göz ardı ettiğini tartışarak, modelin destinasyona odaklanan
bir model olmaktan ziyade, pazarı tanımlamaya; yaşam döngüsü aşamasını tahmin
etmekten ziyade, farklı pazar bölümlerinin tercih ettiği destinasyon türünü veya
deneyimini resmetmeye daha yatkın olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte yazar içe
dönük/güven arayan tipolojilere hitap eden birçok destinasyonun başarılı olduğunu ifade
etmiştir. Liu ve arkadaşları (2008) bir destinasyonun yaşam döngüsündeki durumunu
ortaya çıkarmada tüketici tercihlerinin ve tüketim kalıplarının nasıl kullanılabileceğini,
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Kosta Rika'ya giden 118 ABD'li gezgin üzerinde yapılan bir araştırmayla analiz etmiştir.
Plog tarafından geliştirilen modelin de kullanıldığı analizde yazarlar, Kosta Rika'nın,
psikografik dağılımın ortasında yer alarak turistlere daha çekici gelebileceğini göstermiş
olup, bu araştırmayla, destinasyonların en kârlı turist segmentlerini çekmek için
konumlarını değerlendirebilecekleri araçları göstermiştir.
Merrit (2013) farklı kuşaklardan gezginlerin tercih ettiği tatil rekreasyon aktiviteleri
ile bireysel psikografik profil özellikleri arasındaki ilişkiyi ve katılımcıları dışa dönük ve
içe dönük olarak Plog'un (1972) modeli ışığında sınıflandırmaya çalıştığı araştırmasında,
katılımcıların psikografik puanları ile öngörülen tatil rekreasyon etkinliği tercihleri
arasında bir örtüşme olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte gezginlerin Plog'un süreci
boyunca nasıl dağıldığı konusunda demografik farklılıklar olsa da verilerin nesiller
arasında tek tip bir psikografik dağılım önererek, nesiller boyunca benzer şekilde aktif
turizm tercihlerine destek sağladığını ifade etmiştir. Litvin ve Smith (2015) seyahat
davranışında Plog'un dışa dönük ve içe dönük modelinin etkinliğini değerlendirdiği
çalışmasında, Plog'un psikografik sisteminde içe dönük olarak sınıflandırılan
destinasyonlarda bazı davranışsal özelliklerin doğrulandığını tespit etmiş olup, içe dönük
sınıflandırılan araştırmada ele alınan destinasyonun ziyaretçilerinin aslında %16’sının içe
dönük olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple destinasyonun heyecan verici yönlerini teşvik
etmesi ve Plog’un sınıflandırmasına göre aslında orta merkezli bir destinasyon olduğunu
anlaması ve orta merkezli gezginleri teşvik etmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; destinasyon yaşam döngüsü modeli kimi
araştırmalarda başarılı şekilde uygulansa da kimi araştırmalarda eleştirilmiş olup,
modelin her destinasyon yaşam döngüsüne uymadığı, her zaman bu durumun istisnaları
olabileceği ve bir destinasyonun yaşam döngüsünü tahmin etmekten ziyade pazarı
tanımayı sağlayan bir araç olabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte Plog’un 1972
yılında önerdiği modelin yapılan bir araştırmada nesiller boyunca tutarlılık sağlayarak
kişilerin psikografik özellikleri doğrultusunda turizm tercihlerine öngörü sağlaması
dikkat çekici bir sonuç olmuştur.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Destinasyonların turistler için cazibe unsurları barındıran çekim merkezleri olması
itibarıyla, geleceğinin tayin edilmesinde yaşam döngüsünün ne şekilde seyredeceği ve
psikografik pozisyonlarının evrimi teoride ve pratikte önem arz eden faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Butler (1980)’ın destinasyon yaşam döngüsü modeli ve Plog
(1972)’un destinasyonların psikografik pozisyonlarına yönelik oluşturduğu harita
göstermektedir ki; destinasyonların yaşam seyri ve kaderi çeşitli alternatiflere açık
olmakla birlikte, aslında pazarlamacılara ve destinasyon yöneticilerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Bir destinasyonun keşif süreciyle başlayarak önce kısıtlı sayıda kâşif/araştırmacı/maceracı
turistlerin ziyaretiyle zaman içinde bilinirliğinin artmasıyla, giderek daha farklı
psikografik özelliklere sahip turistlerin bölgeye gelmeye başlamasıyla, bu aşamada kâşif
turistlerin bölgeden çekilmeye başlayarak kendilerine özgü yeni yerler keşfetmeye
başlamasıyla, olgunluk dönemine ulaşan bir destinasyonun yaşam seyrinin devamında ne
olacağı noktasında pazarlamacılara ve destinasyon yöneticilerine önemli görevler
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düşmektedir. Destinasyon yöneticileri ve pazarlamacılar etkin ve uygulanabilir bir
pazarlama stratejisi geliştirerek, destinasyonun popülerliğinin sürdürülmesini, doğal
kaynakların korunmasını, taşıma kapasitesinin iyileştirilerek turizm faaliyetlerini
karşılayabilmesini ve sürdürülebilir bir anlayışla turist tipolojilerindeki çeşitliliği
sağlayabilirse, destinasyon yaşam seyrinin düşüş aşaması yerine Butler (1980)’ın Şekil 2’de
yer verilen “yeniden canlanma” aşamasındaki A, B, C alternatiflerinden birine evrilerek
destinasyonun yaşamını sürdürmeye devam edebileceği anlaşılmaktadır.
Daha önce yapılmış çalışmalarda Aledo ve Mazón (2004) bir destinasyondaki turist
sayısının hızlı artışıyla birlikte yaşam döngüsünün düşüş aşamasına geçmesinde rol
oynayan sorunlar olarak belirttiği; kentsel arazi, çevre ve peyzaj bozulması, kentsel altyapı
ve sosyal hizmet açıkları, kentsel yaşam kalitesinin düşmesi ve kentsel güvensizlik gibi
faktörlerin yerel yönetimlerin ve destinasyon yöneticilerinin titizlikle ele alması gereken
konular olduğunun altını çizmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte destinasyonda hizmet
veren tesislerin de çevresel konularda hassasiyet göstererek varlığını sürdürmeleri, hizmet
kalitesini turist artışıyla ters orantılı şekilde değil, güncel düzenlemeler ve ürün
çeşitlendirmelerle geniş bir yelpazede kalite odaklı sürdürmeleri gerekmektedir.
Destinasyon psikografisi haritalarında (Plog, 1972; Plog, 2001) görülmektedir ki; bir
destinasyonun psikografik pozisyonu, bölgeyi ziyaret eden turist tipolojileriyle ağırlıklı
şekilde ilgili olduğundan zaman içinde değişebildiği gibi genişleyebilmektedir de.
Pazarlamacılar bu durumu göz önünde bulundurarak destinasyonu tek bir turist
tipolojisiyle ilişkilendirerek karakterize etmek yerine, Plog’un modelinde ortadaki merkez
bölgelere konumlandırarak, Hawaii, Colorado, İrlanda ve İskoçya örneklerindeki gibi
(Plog, 2001) birden çok turist tipolojisine hitap eden destinasyonlar oluşturmalıdır. Doğal
kaynakların korunması, doğa sporlarının elverişli hale getirilmesi gibi faaliyetlerle
kâşif/araştırmacı/maceracı turistlere hitap edilebilirken aynı zamanda temiz sahiller,
korunmuş doğal güzellikler, tesis ve ürün kalitesi, çeşitli etkinlikler gibi faktörlerin başarılı
şekilde uygulanmasıyla içe dönük/güvenlik arayan, kitle turisti gibi farklı tipolojilere de
hitap edilebilecektir. Bu noktada en önemli husus, tüm turist tipolojilerinin beklentisinin
temelinde var olan destinasyon kaynaklarının çekiciliğinin sürdürülerek, titizlikle
korunmasıdır. Unutulmamalıdır ki, harap edilmiş ve tükenmiş doğal kaynaklara sahip bir
destinasyon hiçbir turist tipolojisi için cazibe unsuru olmayacaktır.
Dünya’daki örneklerin yanında Türkiye’ye bakıldığında, coğrafi konumu nedeniyle
Türkiye’nin gerek doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri gerekse iklim çeşitliliği,
bakımından pek çok açıdan çeşitli turist tipolojilerine aynı anda hitap edebilen bir
destinasyon olduğu aşikârdır. Örneğin Dünya’nın sayılı metropolleri arasında yer alan
İstanbul şehri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, kültür turizmi, inanç
turizmi, alışveriş turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi başta olmak üzere çok sayıda
alternatif turizm çeşidine ev sahipliği yapabilen Plog’un destinasyon psikografisi
modeline göre orta merkezde bir pozisyondadır. Bununla birlikte Türkiye’nin bir diğer
önemli turizm merkezi olan Antalya şehri ele alındığında, sahip olduğu eşsiz kaynaklar
bakımından uzun yıllardır yoğunlukla kitle turistlerine ev sahipliği yaptığı gibi, doğal
kaynaklarıyla kâşif/araştırmacı/macera turistlerine, tarihi ve kültürel değerleriyle kültür
turistlerine önemli ölçüde hitap ettiği bilinmektedir. Bu örnekler Türkiye’deki pek çok
şehir için çoğaltılabilmekle birlikte, Türkiye’nin tek bir turist tipolojisine hitap eden
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destinasyonlarının sayıca az olduğu, aksine turistik değerleri açısından doğal olarak
birden çok turist tipolojisine aynı anda hitap eden geniş spektrumda psikografik
pozisyonlara sahip destinasyonları olduğu yorumu yapılabilir.
Yeni araştırmalarda Türkiye’deki turizm destinasyonlarının spesifik olarak ele
alınarak psikografik pozisyonlarının belirlenmesi, pazarlamacıların ve destinasyon
yöneticilerinin pazarlama faaliyetlerinde destinasyonu birçok açıdan karakterize ederek
geniş kitleleri cezbedecek şekilde stratejilerin hazırlanması ve işletmelerin de birden çok
turist tipolojisinin beklentisini karşılayacak düzeyde hizmetlerini çeşitlendirmesi ve
geliştirmesi önerilmektedir.
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1. GİRİŞ
Destinasyonların yönetimi ve pazarlanması, geleneksel mal ve hizmetlerin
pazarlanmasından birkaç önemli yönden farklıdır. Birincisi hem kamu hem de özel sektör
arasında kesişen çeşitli yerel paydaşlar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle
destinasyonları yönetmek ve pazarlamak zordur. İkincisi, turizm ürünlerini geliştirmek,
üretmek ve nihai tüketicilere ulaştırmakla ilgili çok sayıda ve çeşitli paydaş olmasına
rağmen, bu süreç boyunca tek bir kuruluş tüm ürün tekliflerinin mülkiyetine sahip
değildir. Üçüncüsü, bir destinasyona dahil olan paydaşlar, çeşitli (ve bazen çatışan)
çıkarların ve siyasi gündemlerin bir koleksiyonunu temsil eder ve bu çatışan çıkarları tüm
destinasyonu destekleyen ortak bir vizyona entegre etmek, paydaş yönetimine kapsamlı
bir yaklaşım gerektirir (Line ve Wang, 2017).
Gilmore (2002) turizm paydaşlarının birbirleriyle ilişkili olan yerel halk (şimdiki ve
gelecekteki), yatırımcılar (hem yerli hem de yabancı), çalışanlar, öğrenciler, emekliler,
ziyaretçiler (turistler, hem yerliler hem de yabancılar ve de yerel günübirlik seyahatçiler),
medya ve kanaat önderleri, işletmeler (seyahat şirketleri, seyahat acentaları, havayolları ve
ulaştırma işletmeleri), hizmet endüstrileri, yabancı hükümetler ve ihracat alıcıları gibi
birkaç kesimi içerebileceğini belirtmektedir. Destinasyon yönetiminde turizm paydaşları
arasındaki ilişkiler destinasyonun başarısını veya başarısızlığını etkilemektedir. Seyahat
acentalarının personelleri, tur rehberleri, otel çalışanları, topluluklar ve destinasyon
yönetimi organizasyonları gibi paydaşların rolleri bu açıdan hayati önem taşımaktadır
(Kebete ve Wondirad, 2019). Bu nedenle, bir destinasyonun yönetimini araştırırken,
paydaşlar arası ilişkilerde seyahat acentalarının rolünü de dikkate almak zorunludur.
Paydaşların (seyahat ve turizm tedarikçileri) destinasyon yönetimindeki
işletmelerle iş birliği yapma tutum ve niyetleri açıklanmalıdır. Seyahat acentaları turizm
endüstrisinin önemli bir bileşenini oluşturur ve onların yapacakları pazarlama çabaları,
destinasyonların pazarlanmasında önemli bir faktördür. Oteller, havayolları, ulaştırma
işletmeleri, müzeler gibi turizmin diğer paydaşlarıyla iş birliği yapan seyahat acentaları
pazarlama avantajları elde edecektir. Bu çalışmanın amacı, destinasyon yönetiminde
turizm paydaşları arasındaki ilişkilere odaklanarak seyahat acentalarının destinasyon
yönetimindeki ve paydaş iş birliğindeki rolünü araştırmaktır. Ayrıca çalışma, destinasyon
yöneticileri ve politikacılara potansiyel müdahale yönleri sağladığı için önemli pratik
katkılar sunmaktadır.
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1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Yönetimi
Turizm literatüründe destinasyon yönetimi ile ilgili birçok çalışma mevcuttur
(Beritelli ve ark., 2007; Pearce ve Schänzel, 2013; Koščak ve ark., 2019; Morris ve ark., 2020,
Paolanti ve ark., 2021). Destinasyonlar, turistik faaliyetler ve dolayısıyla turizm alanındaki
çalışmalar için odak noktalarıdır. Bununla birlikte, sahip oldukları karmaşık paydaş
sistemleri nedeniyle yönetilmesi de oldukça zordur. Paydaş sistemlerinde yaşanılan
karmaşıklık, destinasyonların iç ve dış çevrelerinde çok çeşitli güçler tarafından
yönlendirildiğini göstermektedir. Bu durum yönetişim, finansman, kaynak yönetimi ve
politika öncelikleri açısından destinasyonlara önemli zorluklar getirebilir. Destinasyon
yöneticileri geleneksel olarak destinasyon rekabet gücünü artıran kaynakların yönetimine
odaklanmıştır (Fyall ve Garrod, 2020). Gržinić ve Saftić (2012) Hırvat turizm
destinasyonlarında turizm rekabet gücünün geliştirilmesi için verimli ve işlevsel bir
destinasyon yönetiminin önemini belirtmişlerdir. Destinasyon yönetimindeki işletmeler,
farklı çıkarları arasında aracı olarak hizmet ederek destinasyon paydaşlarını birleştirmede
önemli bir role sahiptir (Slocum ve Everett, 2014). Gerçekten de işletmeler, “ortak davayı”
destekleyecek bir konumdadırlar ve genellikle destinasyonlardaki farklı çıkarlar arasında
bir aracı görevi görürler. Destinasyon yönetimi yaklaşımı, destinasyonun teklifini uyumlu
hale getirmede destinasyon yönetim örgütlerine merkezi bir rol verir. Ancak, hızla değişen
çevre, yönetimsel yetki eksikliği ve birçok destinasyondaki karmaşık güç yapılarının
sunduğu zorluklar nedeniyle destinasyon yönetim örgütleri kendilerine verilen görevleri
yerine getirmede giderek daha da zorlanmaktadır (Pechlaner ve ark, 2012). Arbogast ve
ark. (2017) Batı Virginia, Tucker County'deki kırsal destinasyon yönetimi zorluklarını
belirlemeye çalışmıştır. Destinasyon yönetiminin zorlukları arasında özgünlüğün ve yer
duygusunun korunması, ekonomik çeşitlendirme, mevsimsellik, düşük ücretli işler ve
çalışan eksikliği, tatil yerlerini küçük işletmelere ve topluluklara bağlamak, ortak bir
vizyon, kimlik ve faaliyetlerin koordinasyonunu oluşturmak gelmektedir. Eğer çeşitli
turizm paydaşlarının destinasyon yönetimi ve zorlukları üzerinde bir etkisi olacaksa,
kavramı anlamak için geliştirilmiş açıklamalara ihtiyaç vardır (Gelter ve ark., 2020).
Destinasyon yönetimi turizm paydaşlarını turizmin stratejik planlarının ana hatlarıyla
tutarlı olarak değerlendirmelidir (García ve ark., 2012). Al Alawi (2015), destinasyon
yönetiminde paydaşlarla etkin bir şekilde etkileşim kurma yeteneğinin, destinasyonun
başarısı için kilit faktör olduğuna dikkat çekmektedir. Pearce (2014) destinasyon yönetimi
için temel kavramlar olarak turizm işletmeleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve
tamamlayıcılığı vurgulamaktadır. Destinasyon yönetimindeki işletmelerin pazarlama rolü
göz önüne alındığında, destinasyonun rekabet gücünü artırmak için paydaşlarla iş birliği
yaptıkları görülmektedir (Chung ve Petrick, 2013). Bu işletmeler, turizm pazarlamasından
sorumlu kamu sektörü ile turizm hizmetleri sunan özel sektör işletmeleri arasında bir
arayüz görevi görmektedir (McCamley ve ark., 2012).
Destinasyon yönetiminin görevleri; turizm politikasının uygulanması, stratejik
destinasyon planlama, izleme ve değerlendirme, pazar araştırması, bilgi yönetimi ve bilgi
oluşturma, insan kaynakları geliştirme ve eğitimi, destinasyon pazarlaması,
konumlandırma ve marka bilinci oluşturma, turizm bilgilerinin sağlanması ve yönetimi,
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ürün geliştirme, güvenlik ve kalite yönetimi, kaynak yönetimi ve çevre yönetimi, liderlik,
ortaklıklar, savunuculuk ve lobicilik, topluluk ilişkileri, iş desteği, danışma ve
kolaylaştırma, operasyonlardır (Nomm ve ark., 2020). Destinasyon yönetiminin ana odak
noktalarından biri, destinasyonların kaynakları ile ziyaretçilerin ihtiyaçları arasındaki
eşleşmeyi sağlamaktır. Ana hedefleri, destinasyon imajını geliştirmek, endüstri karlılığını
artırmak, mevsimselliği azaltmak ve uzun vadeli finansman sağlamakla ilgilidir
(Antonsen, 2010). Ayrıca turizm endüstrisi, destinasyon yönetiminde merkezileştirilmiş
tutarlı, uyumlu promosyonları ve dağıtım uygulamalarını desteklerken turizm acenteleri
arasındaki bölünmeyi ortadan kaldırdığı için gelişmiş koordinasyon ve entegrasyondan
da yararlanır. Bu nedenle destinasyon yönetiminin mümkün kıldığı gelişmiş
koordinasyon seviyesiyle potansiyel ziyaretçilere destinasyonlar uyumlu ve tutarlı bir
şekilde sunulmaktadır. Destinasyon yönetimi genellikle turistlere tek noktadan resmi bir
platform kullanarak destinasyondaki tüm turizm ürünlerini arama ve rezervasyon yapma
imkânı da verir (Estêvão ve ark., 2020).

1.1.2. Paydaşlar ve Paydaşlar Arası İlişkiler
Freeman (1984) paydaşı, bir işletmenin amacına ulaşmasını etkileyebilecek veya
bundan etkilenen herhangi bir grup veya birey olarak tanımlamaktadır. Paydaş teorisinin
savunucuları, müşterilere ek olarak, odak kuruluş tarafından stratejik öneme sahip olduğu
düşünülen diğer herhangi bir örgütsel aktörün, pazarlama yönetiminin değerli bir hedefi
olarak görülmesi ve pazar yöneliminin kavramsal alanının bir parçası olarak dahil
edilmesi gerektiğini öne sürmektedir (Line ve Wang, 2017). Lusch ve Webster (2011),
yalnızca müşteriye ve pazara odaklanmak yerine, pazarlamanın amacının tüm önemli
paydaşlar için değer yaratmak olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, bir zamanlar
olduğu gibi 'müşteri odaklı ve değer öneren' olmaktan ziyade, pazarlamaya yönelik yeni
yaklaşımın 'paydaşları birleştirici ve birlikte değer yaratan' olarak nitelendirilebileceğini
öne sürmüşlerdir. Buna göre, değer yaratabilmek paydaşlar arası ilişkilere ve iş birliğine
dayanmaktadır. İş birliği, ilgili bir alanda stratejik faydalar elde etmek için mevcut
kaynaklar aracılığıyla birlikte çalışan ortak paydaşları ifade eder ve hedef faydaları elde
etmek için paylaşılan kurallar, normlar ve yapı ile de çerçevelenir (Saito ve Ruhanen,
2017). Pattanaro (2014), bir destinasyonun tanıtılmasında çeşitli paydaşların dahil edilmesi
sürecini işbirlikçi destinasyon pazarlaması olarak tanımlamıştır.
Turizm sektörü turistler, destinasyon toplulukları, işletme operatörleri, seyahat
acentaları, farklı ölçeklerdeki hükümetler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vb.
dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşları içerir ve etkiler (Su ve ark., 2019). Turizm
literatüründe paydaş teorisi, iş birliğine büyük önem veren bir araştırma alanıdır
(Pechlaner ve ark, 2012). Paydaşlar arasındaki sağlam ilişkiler, markalaşmanın başarısını
yerleştirmek için esastır, ancak gereksinimleri yeterince dikkate alınmadığında paydaşlar
çatışabilir (Hankinson, 2004). Buultjens ve ark. (2012) hazırlanan turizm planının tüm
turizm paydaşları tarafından kabul görmediğini ve paydaşlar arasında topluluk değerleri,
istekler açısından yüksek derecede tutarlılık olmasına rağmen, bazı paydaşlar arasında
bunların nasıl işlevsel hale getirileceği konusunda önemli farklılıklar olduğu belirtilmiştir.
Bu nedenle, paydaşların destinasyon yönetimine katılımı, işlevlerini desteklemek ve
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destinasyonun başarılı bir markalaşma stratejisi için hayati önem taşımaktadır (Sartori ve
ark., 2012). Ayrıca paydaşlar arası ilişkilerin güçlendirilmesiyle yapılan iş birliği,
destinasyon yönetimi için bir finansman kaynağı olabilir (Bornhorst ve ark., 2010). Paydaş
iş birliği, turizm destinasyonu planlama ve yönetiminin önemli bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Bununla birlikte, bazı grupların süreç üzerinde daha fazla etki
uygulayabilmesiyle birlikte, tüm destinasyon paydaşları işbirlikçi faaliyetlerde veya karar
vermede aynı güç ve etkiye sahip değildir (Saito ve Ruhanen, 2017).
Unwin (2005), başarılı paydaş ortaklıkları için yedi faktör belirlemiştir. Güven,
paydaşlar arasındaki ilk ve en önemli unsurdur. Belirlenen hedefleri ve ortaklığın çıktısını
içeren net bir odak ikincisidir. Üçüncüsü, ortaklığın odağını koruyan yetkin bir lidere
sahip coşkulu liderliktir. Sürdürülebilirlik, uzun vadeli ilişkilere ve faydalara odaklanan
dördüncü önemli unsurdur. Beşincisi, yerel toplumun yararlarını göz önünde
bulundurarak talep ve arz arasındaki dengedir. Ortakların ağ oluşturma faaliyetleri
hakkında düzenli bilgi paylaşımı diğer bir önemli başarı faktörüdür. Yedinci faktör,
sonuçlara ilişkin açıklık, etik standartlar ve ortak hesap verebilirlik dahil şeffaflıktır.

1.1.3. Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkilerde Seyahat Acentaları
Turizm pazarlama yönetimi literatürü, destinasyon yönetimine odaklanmıştır.
Destinasyon yönetimi, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde dikey, yatay ve
çapraz ölçeklerde kamu ve özel sektör paydaşlarının karar verme koordinasyonunu
sağlar. Turizm sektörü, idari olarak birbirinden izole edilmiş ve genellikle farklı hedefler
peşinde koşan kamu ve özel sektör paydaşlarını içerdiğinden, olası anlaşmazlık ve çatışma
riski yüksektir. Turizm paydaşlarının farklı çıkarlarını koordinasyon yoluyla dengelemek
ve uygun olduğunda, tutarlı bir destinasyon stratejisi içinde çeşitli bakış açılarını entegre
etmek amacıyla destinasyon yönetimi bir meta düzenleyici olarak turizm paydaşlarını
birleştirir (Go ve Trunfio, 2011). Adeyinka-Ojoa ve ark. (2014) turizm ürünlerinin
gelişimini destinasyon yönetiminde yer alan işletmelerin rollerine bağlamıştır. Bornhorst
ve ark. ise (2010), destinasyon yönetimi işletmelerinin destinasyona ziyaretçi çekmeye
yardımcı olmak için dış kuruluşlar (tur toptancıları, seyahat acentaları vb.) arasında
önemli bir bağlantı görevi görmesi gerektiğini belirtmiştir.
Seyahat acentaları; turistlere turizmle ilgili bilgiler vermek, paket turları ve turları
oluşturmak, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor, eğlence vb. hizmetleri
vermekle yetkili olan oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla
pazarlayabilen kâr amacı taşıyan aracı işletmelerdir (1618 Sayılı Seyahat ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu). Bir destinasyonu yönetmek ve pazarlamak için birlikte çalışan
çok sayıda aracı, nihai paydaş bulunmaktadır. Aracı paydaşlar, turizm dağıtım sistemini
makro çevreye genişleten çok sayıda seyahat ticareti ve araştırma kuruluşunu temsil
etmektedir. Bu işletmeler bir dizi roller üstlenirken bu tür aracıların birincil işlevi, birincil
talebi (çok farklı süreçlerle de olsa) destinasyona yönlendirmektir. Bu nedenle, seyahat
acentaları bir destinasyona değer yaratmak için etkileşimde bulunması gereken
kuruluşlardır. Seyahat acentaları destinasyon talebi yaratılmasını, doğrudan veya dolaylı
müşterilerin destinasyon seçim kararlarını etkiler. Bu aracılar genellikle turistleri
destinasyondaki endüstri paydaşlarıyla buluşturan dağıtım kanalları olarak hareket
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ederler. Bu nedenle, destinasyon yönetiminde en önemli işlevlerinden biri, bu bağlantıyı
kolaylaştırmak, sanal bağlantı ve ilişki alanı sağlayarak sonraki ilişkiyi yönetmektir (Line
ve Wang, 2017). Ayrıca online iş birliğine katılan seyahat acentaları çeşitli pazarlama
avantajları yakalayabilir. Huang'a (2006) göre, seyahat acentaları online iş birliklerinden
bazı şekillerde kazanç sağlamaktadır. Böylelikle seyahat acentaları dağıtım kanallarını
geliştirebilir, yeni pazarlara girişlerini hızlandırabilir ve yeni pazar fırsatları elde
edebilirler. Seyahat acentaları paketlerini oluşturmak ve pazarlamak için farklı seyahat ve
turizm tedarikçilerini bir araya getirirse, destinasyon pazarlama faaliyetleri ve destinasyon
yönetimindeki işletmeler, diğer hizmet sağlayıcılara ek olarak destinasyonda farklı
seyahat acentalarıyla iş birliği yaparak destinasyonu pazarlamak, hizmetlerini ve cazibe
merkezlerini satmak için bir bakış açısı sağlaması daha iyi olacaktır. Seyahat acentaları
tarafsız bir karşılıklılık boyutu algısına sahip olsa da bu onların kazan-kazan fırsatları
üzerinde çalışmasını ve iş birliğinde birbirlerine fayda sağlamasını gerektirir (AbouShouk, 2018).

1.2. İlgili Araştırmalar
Alanyazında destinasyon yönetiminde paydaşlar arası ilişkilerde turizm
paydaşlarına ve seyahat acentalarına yönelik yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde;
Sheehan ve Ritchie (2005) turizm destinasyon yönetimi organizasyonlarının genel
müdürlerinin ampirik çalışmasına bir paydaş teorisi analizi uygulamaktadır. Çalışma
değişen önemli paydaşların büyük bir çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma,
destinasyon yönetimi organizasyonları ve paydaşları arasındaki ilişkiye özel vurgular
yaparak gelecekteki ampirik araştırmalar için bir gündem yaratmaktadır. Risitano (2006)
politikacılar ve yerel girişimcilerle yaptığı keşifsel görüşmelerin yanı sıra İtalyan ve
yabancı turistlere yönelik bir pilot anket de uygulayarak Campi Flegrei (İtalya)
bölgesindeki turizm paydaşlarının rolünü analiz etmektedir.
Mooi ve Frambach (2009) üç farklı paydaştan elde edilen çatışma, paydaş gücü ve
meşruluk arasındaki ilişkiyi test etmek için seyahat acentaları ve tur operatörleri arasında
ampirik bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma aynı zamanda gücün, hangi tarafın güce sahip
olduğuna bağlı olarak çatışmayı aynı anda azaltabileceğini ve artırabileceğini
göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, daha fazla tedarikçi gücü çatışmayı
azaltırken, daha fazla paydaş gücü ve paydaş kaynaklı meşruluk çatışmayı arttırmaktadır.
Bu nedenle, seyahat acentaları paydaş ve tedarikçi çıkarlarını dengelemek zorundadır.
Presenza ve Cipollina (2010) tarafından yapılan çalışmanın amacı, turizm
destinasyonlarında paydaşlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasına uygulanan son
teknoloji ağ analizini kullanarak paydaş teorisini tartışmaktır. Çalışmada ilk bakışta,
merkezi konuma sahip yönetim faaliyeti paydaşlarının; ulusal seyahat dernekleri, bölgesel
yönetimler, seyahat acentaları ve yerel turizm dernekleri olduğu, Pazarlama faaliyetleriyle
ilgili olarak daha merkezi paydaşların ise seyahat acentaları ve il yönetimleri olduğu
görülmektedir. Araştırmanın sonuçları, turizm işletmelerinin kendi aralarında ve onlarla
politikacılar arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılmasının önemini doğrulamaktadır. Ayrıca
kamu paydaşlarının tercih ölçeğinde çok daha üst sıralarda yer almaları nedeniyle hem
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yönetim hem de pazarlama faaliyetlerinde özel sektöre göre daha önemli olduğu
görülmektedir.
Dabphet ve ark. (2012) yayılma teorisini kullandıkları çalışmalarında, Tayland'ın
Kret Adası'ndaki turizm destinasyonundaki paydaşlar arasında sürdürülebilir turizm
geliştirme kavramının yayılmasını araştırmaktadır. Ayrıca destinasyon yönetiminde
sürdürülebilir turizm fikirlerini destinasyon paydaşları arasında etkin bir şekilde yaymak
için hem kişiler arası hem de medya iletişiminin ve toplumdaki kilit aktörlerin
belirlenmesinin gerekli olduğu tartışılmaktadır. Araştırmanın sonuçları, paydaşlar
arasında sürdürülebilir turizm geliştirme kavramının transferini anlamak için bir araç
olarak yayılma teorisinin kullanımını doğrular ve bilgi yayma programlarının tasarımı
için faydalı bilgiler sunar. García ve ark. (2012) tarafından yapılan araştırmanın amacı,
turizm paydaşlarının ilgi alanlarına dayalı bir destinasyon markalama modeli
geliştirmektir. Castilla-La Mancha (CLM) adlı bir turistik destinasyonda uygulanmakta
olan araştırmada farklı paydaşlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dayalı olarak
destinasyon markalaşmasının başarısını ölçen bir endeks yaratılmaktadır. Araştırmanın
sonuçları, destinasyon yönetimi adına strateji geliştirmek için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Ayrıca sonuçlar, paydaşlar arası iş birliği olmaksızın yalnızca ziyaretçilere odaklanan,
yerel halkın ve girişimcilerin hedeflerini göz ardı eden geleneksel bir stratejinin risklerini
ortaya koymaktadır. Zehrer ve Hallmann (2015) yaptıkları çalışmada bir turizm
destinasyonunda rekabet gücünü artırmak için farklı paydaşların iş birliği yeteneklerinin
önemini vurgulamışlardır. Paydaş teorisinden yola çıkarak hazırlanan çalışma, bir paydaş
bakış açısı önererek bir destinasyonun rekabetçiliğini etkileyen yönetim ve politika
faktörlerini detaylandırmaktadır. Araştırmanın sonuçları, değişkenlerden bazılarının
(örneğin vizyon, izleme) algılanan destinasyon rekabetçiliği üzerinde önemli ölçüde
olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Serra
ve
ark.
(2017)
İspanya
Barcelona’da
destinasyon
yönetimi
organizasyonlarının, destinasyonun ilerlemesi için tüm paydaşlara karşı sorumlu olması
gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışma, destinasyonun paydaşlarının paylaşılan değer yaratma
yaklaşımını benimsemelerinin ve bunu yaparak o destinasyonun geleceği için sorumluluk
almalarının fizibilitesini test etmektedir. Araştırmanın sonuçları, uzlaşmanın gerekli
olduğu bir kamu-özel ortaklığında kuruluşun yetkisini değiştirmenin karmaşıklıklarını
yönlendirmenin son derece zor olacağını göstermektedir. Abou-Shouk (2018) seyahat
acentalarının pazarlama amacıyla destinasyon yönetim örgütleriyle çevrimiçi iş birliğine
girmeye yönelik tutumlarını ölçmektedir. Çalışmada Mısır Kahire’deki seyahat
acentalarından rastgele örnekleme tekniği kullanılarak toplanan veriler yapısal eşitlik
modellemesi ile seyahat acentalarının tutum ve niyetlerini tahmin etmek için paydaş iş
birliğini ve teknoloji kabul modellerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, destinasyon
yönetiminde seyahat ve turizm paydaşları ile devlet pazarlama organları için faydalı
olmaktadır.
Coban ve Yildiz (2019) tarafından yapılan çalışmada destinasyon yönetiminin
paydaşlar arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu arttırdığı, destinasyonun rekabet
gücüne katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Çalışmanın amacı, Kapadokya turizmini daha
sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirebilecek Kapadokya için bir destinasyon yönetim
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modeli geliştirmektir. Araştırmanın sonuçlarına göre; iyi kurulmuş bir destinasyon
yönetiminin destinasyonun daha rekabetçi olmasına yardımcı olduğu aynı zamanda
sürdürülebilirliği iyileştirdiği ve mevcut potansiyel sorunları ortadan kaldırdığı veya en
aza indirdiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Kapadokya'da turizm işletmeciliği ile ilgili birçok
kurumun bulunması nedeniyle iş birliği ve koordinasyon en önemli işlevler olarak öne
çıkmaktadır. Su ve ark. (2019) yapmış oldukları çalışmada destinasyon imajı hakkında
kapsamlı bir anlayış elde etmek ve destinasyon planlama ve yönetimini daha iyi
bilgilendirmek için imaj değerlendirmesine çok paydaşlı bir yaklaşım önermektedir.
Araştırmanın sonuçları destinasyondaki yaşam tarzını zenginleştirmek için katılımcı
programlar ve faaliyetler yoluyla tüm turizm paydaş gruplarının beklenti ve isteklerini
daha iyi karşılamak için önerilerde bulunmaktadır.
Atzori (2020) çalışmasında kilit destinasyon paydaşlarının algılarını belirlemiştir.
Araştırmanın bulguları, önceden var olan bir kırılganlık durumu ile popülaritedeki ani bir
artış kombinasyonunun, destinasyonda etkin turizm yönetimi olmadığında aşırı turizmin
gelişiminin temeli olabileceğini göstermektedir. Kaliforniya bağlamında aşırı turizm
algılarını araştıran ilk çalışma olan bu araştırmada, yerel paydaşlar tarafından algılandığı
şekliyle bir destinasyonda aşırı turizmin ortaya çıkmasında rol oynayan tüm faktörler ele
alınmıştır. Bai ve Chen (2021) turizm endüstrisinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşması için aynı zamanda farklı taraflar arasında iş birliğini gerektirdiğini belirtmiştir.
Çalışmada havayollarını, turistik yerleri ve seyahat acentalarını içeren üçlü bir ilişkide iş
birliği konularını incelemişlerdir. Turizm sektöründeki bu üç farklı paydaşın maliyet ve
faydalarını sayısal yöntemlerde kullanarak analiz etmişlerdir. Cehan ve ark. (2021)
tarafından yapılan araştırmanın amacı, paydaş ağlarını destinasyonlardan ayrıştırmak ve
farklı turizm faaliyetleri etrafında kurulan farklı iş birliği katmanlarının yapısını ve
aralarındaki karşılıklı bağımlılıkları analiz etmek için çok katmanlı bir ağ yaklaşımı
benimsemektir. Araştırmanın bulguları belirli iş birliği katmanlarının önemli ölçüde
birbirine bağımlı olduğu gerçeğinin yanı sıra, her bir faaliyet tarafından oluşturulan iş
birliği katmanları arasındaki boyut ve yapı bakımından dikkate değer farklılıklara işaret
etmektedir. Ayrıca çalışmada ürün yaratmak için iş birliği yapan paydaşların aynı
zamanda bilgi alışverişi için de iş birliği yapacakları, politika ve stratejiler tasarlamak için
iş birliği yapanların da fonlara erişim ve ortak projeler geliştirmek için iş birliği
yapacakları belirlenmiştir. Çalışmanın destinasyon yönetimi için, birbirini güçlendiren ve
düzgün yönetilirse destinasyonlarda iş birliğinin faydalarını en üst düzeye çıkarabilecek
paydaş ilişki türlerine işaret eden çıkarımları bulunmaktadır.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Mevcut çalışma, destinasyon yönetiminde turizm paydaşları arasındaki ilişkilere
odaklanarak seyahat acentalarının destinasyon yönetimindeki ve paydaş iş birliğindeki
önemini vurgulamaktadır. Ayrıca çalışma, destinasyon yöneticileri ve politikacılara
potansiyel müdahale yönleri sağladığı için önemli pratik katkılar sunmaktadır. Bu çalışma
turizm endüstrisinde çok paydaşlı stratejik iş birliğinin teorik olarak da genişlemesini
sağlayabilir. Seyahat acentaları destinasyonların belirli bir anda gelişim aşamalarına bağlı
olarak en çok hangi faaliyetlere öncelik vermesi gerektiğini bilmelidir. Bir destinasyonun
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sahip olduğu birincil turizm ürünleri, turistleri destinasyonu ziyaret etmeye motive eden
temel çekici faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle seyahat acentalarının
gelişmekte olan destinasyonlar için ürün yaratma faaliyetleri hazırlamaları bir önceliktir.
Destinasyonlarda turizm aktivitelerine olan düşük ilgi, seyahat acentalarının destinasyon
yönetimindeki potansiyel eksikliklerine işaret edebilir. Destinasyondaki yeni, çekici
ürünlerin eksikliği, turistlerin destinasyona olan ilgisinin azalmasında potansiyel bir
faktör olmaktadır. Seyahat acentaları destinasyona yönelik yeni turizm aktivitelerinin
yaratılmasını veya eski ürünlerin yeniden canlandırılmasını sağlayarak turizmin
canlanmasını kolaylaştıracaktır.
Turizm paydaşlarının iş birliği destinasyonlar açısından son derece önemlidir.
Destinasyon yönetimi kapsamında seyahat acentaları bir destinasyonu piyasaya
sürdüklerinde tanıtım kampanyaları veya yeni turistik ürünler hakkında iletişim
çalışmaları yaparak diğer turizm işletmeleri ve yerel halk ile ilişkiler kurarak bir katılım
veya iş birliği stratejisi tasarlamalıdır. Bu şekilde turizm sektöründeki tüm paydaşlar,
turistik destinasyonları benimseyerek kendilerini destinasyonun bir parçası
hissedeceklerdir. Seyahat acentalarının diğer turizm paydaşlarıyla yapmış oldukları
işbirliği turizm işletmeleri ve yerel halk tarafından destinasyonla bağlantı kurulmasına,
destinasyonun çekiciliğinin ve ilginç özelliklerinin turistlere aktarılmasına yol açacaktır.
Ayrıca paydaşlar arası kurulan ilişkiler sayesinde oluşan iş birlikleri farklı turist
seçeneklerinin tanıtılmasına, destinasyonda harcanan para miktarının artırılmasına ve
aynı zamanda destinasyon sadakatinin oluşmasına olanak sağlayacaktır. Seyahat
acentalarının belirli faaliyetler için diğer turizm paydaşları ile iş birliği yapması turizm
paydaşlarının diğer belirli amaçlar için de çoğu durumda doğal olarak birlikte
çalışacakları gerçeğini kabul etmelerine ve destinasyon yönetimine ilişkin stratejik
yaklaşımları en üst düzeye çıkarmalarına neden olacaktır. Seyahat acentaları ile
destinasyon yönetiminde önemli bir yeri olan devletin sahip olduğu ve yönettiği kamu
kurumları (Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
vb.) arasında iş birliği sağlanarak pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütmeleri
destinasyonun rekabet edebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır.
Gelecekteki araştırmalar, destinasyon yönetiminde paydaşlar arası ilişkilerde diğer
turizm paydaşlarına yönelik hazırlanarak onların rollerini araştırabilir. Destinasyon
yönetiminde paydaşlar arası ilişkiler açısından turizm paydaşları arasındaki farklılıklara
ve benzerliklere yönelik bir çalışma yapılabilir. Hazırlanacak çalışmalar destinasyon
yönetimi ve turizm paydaşları arasındaki ilişki çerçevesinde destinasyon imajı, planlama,
markalaşma, kalite, turist tatmini, sadakat, pazarlama ve yönetim gibi farklı konuları ele
alabilir. Ayrıca gelecekteki araştırmalarda destinasyonların ve turizm paydaşlarının yetkili
temsilcileriyle görüşmeler yapılabilir. Turizm ve seyahat acentacılığı alanında eğitim
kurumlarında özellikle destinasyon yönetimine yönelik dersler verilebilir. Böylece
öğrenciler eğitim aldıkları destinasyona ait tarihi, turistik değerleri öğrenerek
destinasyonların etkin yönetilmesinde roller üstlenebilecek ve öğrendiklerini mezun
olduktan sonra çalışacakları seyahat acentalarında uygulayabileceklerdir. Seyahat
acentacılığı ve turizm alanında eğitim almış, destinasyon yönetimi ile turizm paydaşları
konusunda bilgi sahibi olan gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesiyle tüm turizm
paydaşları arasında etkin bir iletişim kurulacak, destinasyonların tanıtılması,
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pazarlanması ve destinasyonların korunarak sürdürülebilir turizm kapsamında gelecek
nesillere aktarılması sağlanabilecektir.
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1. GİRİŞ
Günümüzde turizm endüstrisindeki yoğun rekabet; hem mevcut turistlerin
muhafaza edilmesi ve yeni turistlerin elde edilmesinde, hem de destinasyon yönetim
süreçlerinin iyileştirilmesinde turistlerin destinasyon seçimini etkileyen faktörlerin
öğrenilmesi çok önemli olmaktadır. Gezmek, seyahat etmek, eğlenmek ve dinlenmek
isteyen insanların destinasyon alanının seçiminde bütçe, fiyat, sosyal faktörler, kültürel
faktörler, yaş, eğitim, cinsiyet gibi demografik özellikleri içeren çok sayıda unsur rol
oynamaktadır. Turistik destinasyon alanlarının sağlıklı yönetilmesi için daha doğru
bilgilendirme ve reklama gereksinim ihtiyaç olduğu gibi destinasyon tercihinde insanların
hangi unsurlardan etkilendiğinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Öte yandan
insanlık tarihi kadar eski olan iletişim kavramı, çağımızda farklı bir boyuta gelmiş ve hızla
değişen teknolojiyle birlikte giderek artan insanların ihtiyaçlarına bağlantılı olarak iletişim
araçlarının geliştirilmesi ve ilerlemesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Diğer bir ifadeyle,
bilişim teknolojinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle beraber sosyal medya tercihi yüksek
düzeyde artmıştır. Sosyal medya faydası ile insanlar yer ve zaman konusunda bir
sınırlaması olmadan eş zamanlı olarak bilgi paylaşımı yapıp internet dünyasında aktif
kullanıcı haline gelmişlerdir. Yüzyılımızda insanlar sosyal medyada öğrenerek
araştırmalar yapmakta bulgularını, duygu ve düşüncelerini çevreleriyle paylaşmakta,
diğer kullanıcıların öneri, taleplerini ve şikâyetlerini takip edebilmektedirler. Bilhassa
turizm endüstrisinde sunulan hizmetlerin önceden tecrübe edilememesinden mütevellit
bu hizmetten faydalanan ve deneyim yaşamış bireylerin düşünceleri diğer kişiler için
önemli hale gelmiştir. Ayrıca, çok çeşitli amacı ve kullanımı olan sosyal medya araçları,
insanların mal ve hizmet tercihlerini şekillendirmenin yanında konaklama yeri seçiminde
ve destinasyon seçiminde de kullanılan olabildiğince önemli bir unsur halini almıştır.
Sosyal medya, vermiş olduğu hizmet alternatifleriyle ve bu alternatiflere ilişkin müşteri
değerlendirmeleriyle, turistlerin destinasyon seçimi kararlarında her geçen vakit artan bir
modele sahip olmaktadır. Doğal olarak, internet teknolojisi sayesinde çok sayıda birey,
beklentilerini bu kaynaktan temin etmeye başlamış, internetin yaygınlaşması ile beraber
sosyal medya ve araçlarının kullanımı insan hayatının son derece önemli bir parçası halini
almıştır.
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Sosyal medya kullanımına karşı davranışlar, inançlar ve bakış açıları, destinasyon
planlama sürecinin tüm aşamalarında sosyal medya araçlarının kullanıldığına motive olan
pek çok araştırma (Fotis ve ark., 2012; Cox ve ark. 2009; Gretzel ve Yoo, 2008) yapılmakla
birlikte destinasyon tercihinde sosyal medyanın negatif ve pozitif etkilerini turizm odaklı
olarak bir arada değerlendiren çalışmalar istenilen düzeyde olmadığı yapılan literatür
incelenmesinde anlaşılmaktadır. Özellikle ulusal akademik yazında turizm endüstrisini
baz alan sosyal medyayla alakalı çalışmalar (Ersun ve Arslan, 2011; Eröz ve Doğdubay,
2012; Civelek ve Dalgın, 2013). Nicel ve araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca
turizm destinasyon talebinde sosyal medyanın rol olarak incelenmesi ve kavramsal olarak
destinasyon tercih unsurlarının açıklanması gerekli olmaktadır. Araştırılan kaynak
incelemesinde turizm işletmeleri için bu çalışmanın öncesinde kitap veya kitap bölümü
olarak yapılmadığına rastlanmıştır. Bu da araştırmanın gerekli olduğunu ve önemli
olduğunu belirlemektedir. Turizmde destinasyon seçimini etkileyen unsurların ve sosyal
medyanın rolünün açıklanmasını amaç edinen bu çalışma, üç kısımdan ibarettir. Birinci
kısımda, destinasyon kavramı, ikinci kısımda destinasyon seçimini etkileyen unsurlar,
üçüncü ve son kısımda ise turizmde destinasyon seçiminde sosyal medyanın rolüne yer
verilmiş sonuç ve öneriler kısmı ile çalışma tamamlanmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Kavramı
Destinasyonlar, turistlere tümleşik deneyimler arz eden turizm hizmet ve
mamullerinin karması olarak ifade edilebilir. Destinasyonlar için ülke, ada ve/veya kent
gibi iyi bilinen bir coğrafi lokasyon olarak kabul görebilmektedir. Bununla birlikte
destinasyon olgusu, artan bir şekilde; turistlerin seyahat rotalarına, kültürel
yaşanmışlıklarına, seyahat amaçlarına, eğitim düzeylerine ve geçmiş deneyimlerine göre
öznel (kişiden kişiye göre değişen) olarak yorumlanabilen, bir kavram olarak
açıklanmaktadır (Buhalis, 2000). Ayrıca, destinasyon kavramı tanımsal durumda, yerel,
bölge yahut ülke durumuna göre değişebilmektedir. Destinasyon kavramını
tanımlayabilmek adına belirtilen öğeler turizm gelişiminin unsurları ile ilgili olduğunda,
analiz edilebilen yerler turizm destinasyonu olarak isimlendirilebilir. Destinasyon, turizm
endüstrisi sisteminin coğrafi birleşenidir (Weaver ve Lawton, 2010). Bu coğrafi bileşen,
turizm hizmet ve ürünlerinin birleşimi olarak algılanmaktadır (Buhalis, 2000).
Destinasyon, türlü turistik değerlere, özelliklere hâkim ve turistlerin seyahati deneyimleri
boyunca gereksinim duyabileceği turistik ürünlerin hepsini yahut bir bölümünü sunabilen
coğrafi yer olarak da tanımlanmıştır (Atay, 2003). Bu mekân, ilgili bütün turistik
ihtiyaçlara cevap verecek tesis, işletme, insan kaynağı, ürün, hizmet vb. belirleyicilerin bir
araya geldiği bir mekândır (Türkay, 2014). Bu mekânın sahip olduğu kolaylıklar nedeniyle
dışarıdan gelenlerin konaklaması ve turizmin mekân üzerinde çok yönlü etkilerinin
gözlenmesi de turizm destinasyon bölgesi kapsamında ele alınan unsurlardır (Toskay,
1983). Bu tanımlar çerçevesinde genel bir tanım yapılacak olursa, turistik bölgeler, ülkenin
tamamında veya ülkenin belli kısımları ile şehirden büyük, insan kafasında belirli bir
konuma sahip markalaşmış yerel bir bölge ve ehemmiyetli turistik çekiciliklere, eğlenceler,
sergi alanları, olimpiyatlar, kongreler, turistik mallar gibi çeşitli organizasyonlara, iyi bir
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ulaşım yapısına ve turistik işletmelerin gelişimi adına yeteri kadar coğrafi yere sahip bir
alan olarak tanımlanabilir (Hosany ve ark., 2006). Turizm Destinasyonlarının
değerlendirilmesinde temel çerçeveyi ortaya koyan altı faktör bulunmaktadır (Buhalis,
2000).


Doğal, beşerî, yapay, miras, özel ve belli amaçlar için yapılmış “çekicilikler”,


Belli rotaları kapsayan kara, hava, demiryolu gibi geniş ulaşım sistemi,
terminaller kapsamında “ulaşa bilirlik”,

Konaklama, yiyecek ve içecek işletmeleri, seyahat araçları, eğlence
kapsamında “kolaylıklar”,


Turistlerin ziyaret sırasında katılabileceği, destinasyondaki tüm “faaliyetler”,


Bankacılık, postane, gazete bayi, hastane, belediye gibi bütün “destekleyici”
faktörlerdir.
Turizm destinasyonunun girdi, kaynak ve çekicilikleriyle faktörlerinin belirlenmesi,
destinasyon seçimi noktasında önemlidir. Çünkü turizm destinasyonları genel itibariyle
birbirinden ayrı ve karmaşık unsurlar barındırırlar. Küresel ekonomik büyümenin, yıllar
içinde önemli bir büyüme yaşamasında destinasyonları ve turistik imajın yeri oldukça
ehemmiyet taşımaktadır (Ran ve ark., 2021). Sahip oldukları güç ve değerlerle bir çekim
merkezi oluşturmaları ve belirli olan bir turist kitlesi ile ziyaret edilmeleri, sahip oldukları
mamul karması ile seyahat gereksinimlerini karşılamaları destinasyon alanlarının ortak
özellikleridir diyebiliriz (Sarı ve Kozak, 2005).

1.1.2. Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar
1990’lı yıllarda turizm sektörünün parlamasıyla birlikte, araştırmacılar turistlerin
deneyimlerini keşfetmeye ve turist deneyimlerinin önemine odaklanmaya başlamışlardır
(Yfantidou ve ark., 2008). Turistler standart değildir. Yani çeşitli turist türleri ve
dolayısıyla farklı turistik yerler bulunmaktadır. Farklı destinasyonların olması turist
tipolojilerinin oluşmasını gerektirmektedir. Bu turist davranışlarının açıklanması ve
tahmini için gereklidir. Bireylerin seyahat etme nedenleri (itici unsurlar) ve seyahat için
belirli bir destinasyonu seçme nedenleri (çekici unsurlar) ortaya koymak için turist
tipolojilerinin belirlenmesi gerekmektedir (Mehmetoğlu, 2004). Yıllar boyunca
araştırmacılar turistlerin ihtiyaç ve motivasyonlarının daha iyi anlaşılması için çeşitli turist
tipolojileri geliştirmişlerdir. Turist tipolojileri genellikle turistlerin güdülerine
dayanmaktadır. 1970’de Gray turist tiplerini seyahat türüne göre iki ana gruba ayrılmıştır.
Bunlardan biri “sunlust” dinlenme ve rahatlama, diğeri ise “wanderlust” öğrenme arzusu
motivasyonu şeklindedir (Dey ve Sarma, 2006). Turistlerin bir destinasyonu tercih
etmelerinde sadece kişisel özellikler, duygu ve istekleri haricinde destinasyonların
özellikleri de etkin olabilmektedir. Aynı vakitte coğrafi alan olarak değerlendirilebilmesi
de destinasyon tercihlerini oldukça etkilemektedir. Bu konuda turistlerin seyahat
edecekleri destinasyonları tercih ederken hangi faktörlerden etkilendiklerini bilmek son
derece önemlidir (Ateşoğlu ve Bayraktar, 2011; Tuna, 2018). Bu destinasyon seçiminde
etkili olan unsurların şu şekilde sıralamak mümkündür.
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1.1.2.1. Turizm Potansiyeli
Bir ülkenin seyahat eden turistlerin ve turistlere sunulan ürün ile hizmetlerin
ölçütü, fiyatı ve kalitesi talep içinde etkilidir. Ayrıca turistler için birbirleriyle rekabet eden
çeşitli destinasyon seçeneklerinden zevk alırlar (Kumar ve ark., 2021). Bir ülke için turistik
mamul açısından zengin bir potansiyeli var ise o ülkeye fazla sayıda turist akını
olmaktadır (Güngördü, 2007). Tarihsel, fiziksel, kültürel ve rekreaktif faaliyetler
destinasyonun potansiyel olan çekiciliğini yükseltmekte ve turistlerin karar aşamasında
etkin olmaktadır. Bir destinasyonun sahip olunan turistik hizmet ve ürünler turizm
potansiyelini belirlerken yeterince olmayabilir. Ancak sahip olduğu turistik hizmet ve
ürünlerin pazarlanabilmesi ve tanıtımının yeterince yapılması da önemlidir (Tuna, 2018).
Turizm potansiyeli olarak, turizmde destinasyon yarışının birincil kaynakları olarak
tanımlanan termal su, deniz su ve rekreatif kaynaklar destinasyona olan çekiciliğin ve
motivasyonun önemli sebebi olarak görülebilir. Destinasyon temelinde rekabet gücü
oluşturulabilmesi, bağlı ve destek sektörlerin varlığı ile mümkün olacaktır. Destinasyonun
sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi çevre, konaklama yahut seyahat işletmelerin kalitesi
ve sayısı, altyapı ve üstyapı olanakları, etkinlikler, eğlence ve alışveriş imkânları gibi
birçok özellik turizm potansiyelini bir araya getirmektedir (Ersun ve Arslan, 2011). Diğer
bir ifadeyle, geliştirilmiş olan kaynaklar diye ifade edilen turizm alt ve üstyapısı
konaklama tesislerinin çokluğu ve kalitesi, hava, deniz, kara, demiryolu gibi ulaşım
sistemlerini, seyahat acentalarının varlığı, karnavallar ve festivaller, eğlence ve alışveriş
gücündeki kalite ve türlülük gibi unsurlar turizm potansiyelini açıklamaktadır. Öte
yandan, ülkenin yahut destinasyonun turistik mamul ve hizmet açısından varlıklı olması,
turizmin gücünü belirlemek adına yeterli bir unsur olmamaktadır. Destinasyonun sahip
olduğu potansiyelin tanıtımı-pazarlaması da oldukça ehemmiyetlidir.

1.2.2.2. Fiyat
Ekonomisi iyi düzeyde ve turistik hizmet ve ürünleri satın alma gücüne yeterince
sahip olan ziyaretçinin turizm olayına katılmasını beklemek olası bir durumdur.
İnsanların turizm faaliyetlerinde yer alabilmeleri için öncelikle temel gereksinimlerini
karşılayacak ekonomik alt yapıya sahip olması elzemdir. Bu eksende fiyat, turizm tercihini
ve destinasyonun tercih edilmesini etkileyen önemli faktörlerden sadece birisidir (Tuna,
2018; İçöz ve Kozak, 2002). Dolaysıyla, turizm pazarlamasında fiyatlandırma ve teknikleri
büyük bir ölçüde turistik mekânlarında uygulanmaktadır. Bununla birlikte, fiyatlandırma
destinasyonlar adına zor bir karar olarak gelişmektedir. Tercihi yapan turist maddi
gücüyle destinasyonu kıyaslayıp fayda-maliyet analizi de yapabilmektedir. Lokal aracılar
bireysel politikalara sahip olabilmekte ve böylece destinasyonun büyük çapta
fiyatlandırma stratejilerinin oluşturulması mümkün olabilecektir. Ayrıca uluslar ötesinde
ve ulusal ekonomik stratejiler, ekonomik koşullar fiyatlandırmayı önemli ölçüde
etkilemektedir. Hem makro hem de mikroekonomiler lokal turizm organizasyonlarının ve
destinasyonlarının fiyatlandırmasında etkin olabilmektedir. Almanya’daki turistik
ürünlerin Yunanistan’daki turistik ürünlerden daha yüksek fiyatlı olması iki ekonomi
arasındaki derin farklılıklar sebebiyle oluşmaktadır. Destinasyonlar, turistler için uygun
fiyatlı ve değerli durumunda algılanmalıdır, aksi taktirde memnuniyetsizlik,
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destinasyonların rekabetçilik durumlarını bozucu bir faktör olarak meydana gelecektir ve
destinasyon seçimini etkileyebilir (Buhalis, 2000: 110).

1.1.2.3. Paylaşılabilen Ortak Bir Vizyon
Ülkemiz destinasyonunda turizm aktivitelerinin geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin
yükseltilmesi, hem yereldeki sosyo-ekonomik düzeylerin iyileştirilmesi, hem de turizm
işletmeleri ve çalışanları için önemli bir amaçtır (Senge, 2000). Bu eksende hedefe ulaşma
arzusunu sürekli yapan itici güç, sahiplik duygusu ve paylaşılan gelecek vizyonudur.
Vizyon, bir örgüt için rehber ve güç olmak istediği şeyin hayali ve varlık sebebidir.
Vizyon, bir tahmin olmaktan öte geleceğe yönelik hayallerin ifade biçimidir. İnsan
yaşamak istediği, görmek istediği yeri ve bölgeyi hayal eder ve o bölgeleri ziyaret etme
eğiliminde itici bir güç haline gelmektedir. Dolayısıyla paylaşılan vizyonun varlığı
destinasyon seçiminde etkili bir unsur olabilmektedir (Ersun ve Arslan, 2011). Turizm
destinasyonlarında, doğal, kültürel ve tarihi değerler ve bu değerlere sahip çıkıp
koruyarak, sürekli yenilenip gelişerek devam etmek en büyük sermaye olarak görülmesi
gerekir (Senge, 2000).
Bu pencereden bakıldığında turizm destinasyonu olarak
Türkiye’nin doğru bir vizyona sahip olduğu fakat vizyona ulaşılmasında gerekli olan
stratejilerin gerçekleştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Dolaysıyla,
mikrodan makroya kadar her bir bireyin, birim, kurum olarak içerisinde iyinin, doğrunun,
bilginin ve sevginin var olduğu bir ortak vizyon belirlemesi ve hayalleri dillendirip tüm
kaynakları seferber ederek ayrıntılı stratejilerle desteklemesi paylaşılan vizyon için önem
arz etmektedir.

1.1.2.4. Rekabet Yeteneği
Akademik literatürde rekabet tartışmaları, karşılaştırmalı üstünlüklerden öte,
uluslararası rekabetin merkezi olarak rekabetçi üstünlüklere ehemmiyet vermektedir.
Turistik destinasyon adına karşılaştırmalı üstün olma; iklim, bitki örtüsü, flora, fauna vb.
gibi doğal kaynaklar bağlamında göz önüne alınmaktadır. Rekabet üstünlüğü, turizmin
altyapısı, üst yapısı, yönetsel kalite, çalışanların kabiliyetleri, yerel idarenin bakışı,
destekleyici hizmetlerin varlığı, devlet politikaları gibi özelliklere dayanmaktadır. Turizm
rekabeti adına hem karşılaştırmalı üstünlükler hem de rekabetçi üstünlükler söz konusu
olmaktadır ve küreselleşmenin etkisi sebebiyle işletmeler arası rekabetten destinasyonlar
arası rekabete kadar değişiklikler görülmektedir. Belirtilen kapsamda rekabet yeteneği
üstün olan destinasyonların tercih edilme durumları da yüksek olacaktır (Ersun ve Arslan,
2011).

1.1.2.5. Pazarlama Karması
Turizm destinasyonunda pazarlama karması elemanları, satış-pazarlama
birimlerinin kullandığı temel strateji ve politikalardan biridir. Pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi ve icra edilmesi esnasında satış-pazarlama yöneticilerinin üstünde karar
vermesi gerekli olan temel parametrelere pazarlama birleşenleri yahut pazarlama karması
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elemanları olarak tanımlanmaktadır. Satış-pazarlama yöneticilerinin karar vermesi
gereken parametreler aynı vakitte pazarlama yöntemi fonksiyonlarını da bir araya
getirmektedir. Çağımızda turizm endüstrisinin gelişimi rekabette olan ortamı da
arttırmıştır. Firmalar yalnızca yerel değil uluslar ötesi pazarlarda içinde satış yapmaya
yöneltmiştir. Bununla birlikte bütün sektörlerde mamul çeşitlerinin genişlemesi yeni
mamulleri gelişmiş yöntemler ışığında pazarlamayı zorunlu duruma getirmiştir.
Pazarlama da etkin olana bilim adamlarından Philip Kotler de olan değişimi, rekabet
çerçevesinde mamulü pazarlamaya ne şekilde başlanacağını, hangi koşullar çerçevesinde
geçip piyasa şartlarında ne şekilde başarılı olacağını göstermek adına akademik literatüre
“4P-Pazarlama Karması Elemanları” fikrini sağlamıştır (Özdemir, 2008).

Ürün: Pazarlama karması elemanlarının ilk zinciridir. Bir turizm mamulü,
kişilerin sürekli olarak yaşamlarını idame ettirdikleri konutlarından ayrılmalarından
başlayıp, yeniden evlerine dönmelerine kadar geçen zamanda satın aldıkları yahut
faydalandıkları mal ve hizmetlerin bir araya getirdikleri paket yahut edindikleri tecrübeler
toplamı olarak bilinmektedir (Kozak, 2008: 125). Mamul planlaması yapılarak başlanan
pazarlama süreci, pazara hangi yol ile ulaşacağı, ne şekil bir yol izleneceği gibi
etkinliklerin ne yönde olacağının kararını vermek ve özelliklerinin ne olacağını belirtmek
amacıyla pazarlama karması elemanları içerisinde ürünün vazifesidir. Ürün, bir talep
yahut gereksinimi tatmin etmek adına; elde etme, tüketme, kullanım veya dikkat çekmeye
yönelik piyasaya arz edilen herhangi bir şeydir. Mamul, somut objeleri, hizmetleri,
mekanları, organizasyonları ve fikirleri içine almaktadır (Kotler ve Armstrong, 2010).

Fiyat: Bir mamule sahip olmanın ardından bu mamule bir bedel belirlemesi
yapılması gerekebilmektedir. Mamulü fiyatlandırması yaparken mamul maliyeti önemli
bir parametredir. Göz önüne alınmalıdır ki mamulün dolaşımına yarayan parasal
değerdir. Fiyatlandırmada hedef piyasanın ödemeyi kabul ettiği fiyat aralığı, tüketicilerin
özelliklerine göre farklı olan fiyatlandırma, izlenecek pazarlama yöntemlerini belirlemede
satış-pazarlamanın vazifesidir. Fiyatlandırma yaparken dikkat edilmesi gereken husus
üreticilerin satmak istedikleri miktar ile tüketicinin ödemek için kabul gördüğü miktarı iyi
tespit etmesidir (Ersun ve Arslan, 2011).

Dağıtım: Dağıtım elemanının vazifesi, doğru mamulü doğru zamanda
müşteriye ulaştırmasıdır. Dağıtımın pazarlama karmasında oluşturuculuğu kısıtlı olarak
düşünülse de pazarlama da önemli bir ehemmiyete sahiptir. Çoğunluk pazarlama
başarısını veya başarısızlığını dağıtım elamanı kararları etkilemektedir. Mamulünüz
mükemmel olsa bile tanıtımını üst düzey yapsanız bile tüketici mamulü bulmakta zorluk
çekiyorsa ürüne karşı isteği kırılabilir alternatif mamulü tercih edebilir. Tüketiciyle arz
edilen mamulü piyasada buluşturmak önemli bir durumdur.

Tutundurma: Pazarlama, tüketim kitlelerinin gereksinimlerine uygun
ürünlerin uygun mekânlarda, uygun fiyatlarla satılabilmesinden başka işlevlerinde de
yapılmasını gerektirmektedir. Pazarlamanın talep oluşturma işlevi, mamulü ve tüketimi
özendirmeye yönelik mesajların uygun kanallarla hedef kitleye iletilmesi ile yerine
getirilir. Bunu sağlamakta olan pazarlama işlevinin ismi ise tutundurma olarak
bilinmektedir. Alternatiflerin çok olduğu çağımızda mamulü gösterebilmek oldukça
ehemmiyetlidir. Mamulünüz var, doğru bir şekilde fiyatlandırma yaptınız, vaktinde ve

62

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

hızlı ulaşılmasını sağladınız lakin hedef pazar böyle bir mamulün farkında olmasa bile
başarılı olma durumu zayıftır (Ersun ve Arslan, 2011).
Pazarlama karması elemanları, seçilen hedef kitlede turistlerin gereksinimlerini
tatmin etmek, rekabet şartlarında mamulü diğerlerinden farklı kılmak adına yükseltilen
yöntemleri kapsadığı için destinasyon seçiminde önemli bir rol oynamaktadır.

1.1.2.6. Pazarlama Stratejileri
Turizm işletmeleri, mevcut kaynaklara odaklanarak satışları artırmak ve rakipler
üzerinde kaldıraç elde etmek için bu kaynakları mümkün olan en iyi şekilde
kullanılmasını sağlayan örgütlerdir. Dolayısıyla, turizm işletmeleri hayatlarını
sürdürebilmeleri için pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyarlar. Öte yandan, Dünya
arenasındaki turistik gelişmeler, rekabetin yerel düzeyden destinasyon düzeyine doğru
evirildiğini göstermektedir. Destinasyon pazarlama noktasında, coğrafi olarak bir alan
yahut şehri kapsamakta ve genellikle yerel düzeydeki pazarlamanın bir unsuru
olmaktadır. Bu noktada iki kısımdan oluşan bir uygulama söz konusu olmaktadır ve
destinasyon mamulü iki ayrı noktada ele alınarak pazarlanması yapılmaktadır. Birincisi,
ulusal çerçevede ve yerel destinasyon yönetim organizasyonlarının pazarlama faaliyetleri,
ikinci olarak ise turizm mal ve hizmetleri üreten turistik işletmeleri bakımından yapılan
kişisel pazarlama faaliyetleridir. Ayrıca her düzeydeki tanıtım-pazarlama faaliyetleri de
aynı mamulü satabilmek adına girişilen bir çabalar dizgisidir ve turizm ürünün niteliği,
bu tür ortak çabaları zorunlu olmaktadır. Bir destinasyon adına başarı durumu birçok
faktöre bağlı şekilde gelişmekle beraber, yeni destinasyonlar için hızla pazara girildiği ve
hali hazırdaki destinasyonların rekabetçi durumlarını yeni stratejilerle yükseldiği
çağımızda, kazançlı turizm destinasyonları oluşturmak kolay olmamaktadır. Bu bağlamda
doğru konumlama, uygun ve çekici olan bir imaj ile beraber güçlü bir marka bir araya
getirilmesi destinasyonun başarısını etkileyen önemli özelliklerden olmaktadır. Söz
konusu özellikler birbirinden farklı olmayıp aksine iç içe geçmiş ilişkiler serisi
kapsamında göz önüne alınmaktadır (Özdemir, 2007). Aynı zamanda Marka kent olma
konusu da işletmeler açısından önem kazanmaktadır. Kent pazarlama stratejileri önemli
kısmı olan iletişim kanallarının etkinliği kentsel ağlar konusunda önemlidir. Bunun sebebi
ise destinasyonlara gelen turistlerin ve turistik arzı sağlayanlar bakımından son derece
ehemmiyetli olmasıdır (Kavanoz ve Budak, 2020).

1.1.2.7. Konumlama
Konumlandırma, bir mamulün konumu potansiyel olan alıcıların o mamulü ya da
hizmeti ne şekilde gördüğü şeklinde tanımlanabilir. Konumlandırma diğer rekabet edilen
destinasyonların konumuna göre ifade edilir. Bir destinasyon adına önemli bir stratejik
kararın, konumlandırma kararı olduğunu belirtilebilir. Çünkü turistlerin algıladıklarını ve
onların seçimlerle ilgili kararlarını belirlemede konumlandırma önemli bir nitelikte
olmalıdır. Aynı zamanda etkin bir rekabetçi duruş geliştirmek adına konumlandırma
oldukça önemlidir. Dolayısıyla konumlandırmaya yönelik destinasyon konumlandırma
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stratejileri bulunmaktadır. Bu konumlandırma stratejileri (Crompton ve ark., 1992;
Özdemir, 2007).


Rekabetin olduğu destinasyonları belirleyebilmek,


Potansiyel olan turistlerin destinasyonlarına yönelik güçlü ve zayıf yönlere
dair algıları belirlemek,

Hedef piyasadaki potansiyel turistler tarafından elde edilebilecek faydaları
belirlemek,

Potansiyel turistlerin tercih edilen rekabetçi destinasyonların güçlü ve zayıf
yanlarına dair algıları belirlemek,

Potansiyel turistlerin destinasyonu rakiplerine yönelik nasıl algıladığını
belirlemek ve destinasyon adına optimum konumu seçebilmektir.
Bir destinasyon noktasında hedef pazarı belirledikten ve seçtikten sonra bu pazarda
konumlandırma çalışmaları oluşturulmaktadır. Bu konum, destinasyonun müşterilerce
rakiplerine uygun olarak nasıl algılandığını gösterebilmektedir. Turizm endüstrisinde
kullanılabilen iki tür konumlandırma bulunmaktadır (Özdemir, 2008:).

Objektif konumlandırma: Mamullerin ve hizmetlerin seçili olduğu hedef
Pazar içindeki ziyaretçilerin gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda şekillendirilmesine
yönelik olan konumlandırma olarak tanımlanabilmektedir. Bu durumda mamul veya
hizmetlere gerekli uyarlama ve eklemeler yapılabilmektedir.

Sübjektif konumlandırma: Mamullerin veya hizmetlerin soyut olmayan
özelliklerine odaklanmaksızın potansiyel ziyaretçilerin aklındaki imajı şekillendirmeye,
değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik konumlandırma olarak bilinmektedir.
Destinasyonlarda her iki tür konumlandırma da yer yer uygulanmakla beraber, sübjektif
konumlandırmada en bilinen konumlandırma çeşididir.

1.1.2.8. İmajın Ortaya Çıkartılması
Destinasyonların imajı, destinasyonun seçimi üzerinde çok önemli etkisi olan bir
olgu olarak, özenli bir şekilde ele alınması gereken bir satış-pazarlama unsurudur. Mevcut
olan bir imajı değiştirmek, geliştirmek yahut yeni imaj oluşturmak zor olduğu için uluslar
ötesinde turizm piyasasına giren destinasyon sayısı git gide arttığından mütevellit yoğun,
akılcı ve olumlu olan imaj çalışmalarına ihtiyaç görülmektedir (Ersun ve Arslan, 2011). İyi
bir biçimde planlaması yapılan destinasyon imajı, benzer olan destinasyonlarla kıyası
olduğunda ziyaretçiler için tercih özelliği olma durumunu taşımaktadır. Destinasyonların
imajı bir birey yahut grubun belirli bir destinasyona dair sahip olduğu izlenimler, bilgi ve
önyargı ile ilgili düşünceleri olarak tanımlanabilmektedir (Özdemir, 2014).
Destinasyonların imajı; kavramsal olan imaj, duygusal imaj ve tümsel imajdan meydana
gelmektedir. Kavramsal olan imaj bir bölgenin sahip olduğu katıksız özelliklerine dair
bilgi verirken; duygusal imaj bir bölge ile ilgili bir duygu ve bağlılık ile ilgilidir.
Kavramsal ve duygusal imajın birleşimi sonucu bütünsel imaj oluşmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, Destinasyonla alakalı hem kavramsal olan hem de duygusal olan imajlar, o
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destinasyonun genel imajını şekillendirmektedir (Leiesen, 2000). Her bir destinasyon
bölgesinin sahip olduğu imkân ve olanaklar ile sunduğu hizmetler bağlamında o
destinasyonun otantik koşullarının önemi inkâr edilmeyecek bir gerçek olmakla beraber
tanınıyor ve biliniyor olmasının ve pozitif yönlü bir imaja sahip olmasının, turizm
hareketlerini şekillendiren etkenlerin en başında yer aldığı genel olan kabul bulan bir
olgudur (Leiesen, 2000). Bu sebeple başarılı bir destinasyon imajı için uygun ve etkin bir
“imaj” oluşturmak için tanıtımın iyi yapılması ön koşuldur. Burada iletişim araçlarının
etkin kullanımı bilhassa sosyal medyanın sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi çok önem
arz etmektedir. Çünkü turistin kararlarını alma sürecinde bilgi alma seviyesi, sahip
olduğu izlenimler, önyargılar, kurulan hayaller, beklentiler, duygu ve fikirlerden oluşan
imajın belirleyiciliği ön plandadır (Opperman, 1996).

1.1.2.9. Marka Oluşturulması
Çağımızda teknolojik şartların gelişmesinin oluşturduğu haberleşme ve ulaşım
gücü ile beraber aynı ürünün pazarlardaki tür sayısı artmaktadır. En basit çerçevesiyle bir
mamulü diğer mamullerden ayırt etmek için kullanılan marka kavramı, artan rekabet
şartlarıyla beraber ayırt etme gücünü arttırmaya odaklanmaktadır. Destinasyon markası,
destinasyona ziyaret edenler tarafından yaşanan ve bilinen bir deneyim ve tecrübedir.
Turistlerin seyahatlerini yahut aktivitesini destinasyona ait marka bileşenleriyle birlikte
hatırlanabilir bir deneyime çeviren, bu tecrübeyi güçlendiren ve bir araya getiren
kavramdır. Destinasyonun markası, bir destinasyon alanını tanımlayan ve farklılaştıran
sembol, isim, logo yahut grafik/görsel gösterimler toplamı diyerek ifade edilmektedir
(Caldwell ve Fregre, 2004). Diğer bir ifadeyle, turizm destinasyonuna gelen ziyaretçilerin
destinasyona dair her türlü tecrübelerini içeren, istek ve gereksinimlerini yansıtmasıyla ve
turistlerin yaşadığı tecrübelerle ortaya çıkan, destinasyonla özdeşleşmiş olan hatıralar ve o
destinasyonu çekici yapan özellikler ile kaliteli olan yönlerinin çağrışımından meydana
gelen sembolik bir yapı şeklinde bir imaj olarak beyinlerde yer tutan deneyimsel bir
kavram olarak bilinmektedir (Hankinson, 2004). Destinasyonu marka oluşturma
çalışmalarında; destinasyon bölgesinin ne olduğunu meydana getiren ve benzerlerinden
farklılaştıran adın, logonun, sembolün, ya da diğer grafik tasarımlarının oluşması, alanla
ilgili bütünleşen hatırlanabilir bir seyahat deneyimine dönüştürme, ziyaretçiler arasında
duygusal bağlılığın oluşturulması ve insanların yerel bölgeye dair bilgi ulaşma
maliyetlerini ve algıladıkları risklerin azaltılması çok önemlidir. Tüm bu çalışmalar birlik
olarak marka imajının oluşturulması ve turistler için tercih edilmiş olan destinasyon alanı
olmayı ve tercih edilmeyi sağlamaktadır (Şahin, 2007).

1.1.2.10. Tanıtım Faaliyetleri
Turistlerin karar vermelerini etkileyen faktörlerden bir diğeri tanıtım faaliyetleridir.
Destinasyonların ziyaretçiler üzerindeki etkisini olumlu olarak arttırabilmek adına tanıtım
faaliyetlerinin yapılması ehemmiyet taşımaktadır (Tuna, 2018). Turizm için tanıtım
faaliyetleri bireylerin ilgisini çekmek, onlara bilgi vermek, ikna yolunu kullanma,
potansiyellerini harekete geçirmek, pozitif bir izlenime sahip olmalarına neden olma gibi
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hedeflerden bir veya birkaçını gerçekleştirmeye çalışır. Başka bir deyimle, alıcı
konumundaki “hedef turistin” istenilen tarafta tutum ve davranış değişikliğine
yönelmesini ve bu doğrultuda harekete geçirilmesini hedeflemektedir (Avcıkurt, 2005).
Tanıtım çabaları için beklenen neticelerin tam olarak elde etme adına birbirleriyle direkt
ilişkili olan ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel bölgelerdeki tanıtım faaliyetlerinin
“tüm olarak” bir yaklaşımla ele alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Turizm
endüstrisinde tanıtım faaliyetlerine iki bakış açısıyla bakılmalıdır. Birinci olarak; makro
bağlamda tanıtım faaliyetleri ki makro tanıtım, ulusal bazda uygun teknik ve iletişim
araçları kullanılarak hedef pazarları bir konu yahut olay hususunda bilgilendirmek için
yapılan faaliyetlerin tümü olarak bilinmektedir. İkincisi ise konaklama tesisleri, seyahat
acentaları ve tur operatörleri için yapılan tanıtım faaliyetleri olarak bilinmektedir (Arslan,
2008). Tanıtım faaliyetlerinde en etkili unsur bilişim teknolojilerinin gelişimi ile sosyal
medya araçlarıdır. Bu açıdan bakıldığında destinasyonların tanıtılması ve sosyal
medyanın rolü turistlerin destinasyon seçiminde etkili bir unsur olarak yerini almaktadır.

1.1.2.11. Ulaşım Olanakları
Destinasyon yeri seçiminde etkin olan diğer bir husus ise destinasyona olan ulaşım
imkânlarıdır. İstenilen destinasyon bölgesine gitmeyi mümkün olmasını sağlayan ulaşım,
turizmi tamamlayan bir parça konumundadır. Turizm, mesafe ve zamandan büyük bir
ölçüde etkilendiği adına ulaşıma net bir şekilde bağlıdır (Soykan, 1996). Kısıtlı bir vakit
içinde gerçekleştirilmiş olan tatil faaliyetleri için turistler elbette zaman kaybetmeden
gidecekleri destinasyona ulaşabilmek ve aynı şekilde ger dönmek istemektedirler. Bu
noktada ulaşım tatil yeri seçimi için önemli olan bir etkendir. Destinasyon bölgesine
uzaklık yakınlık önemli olduğu gibi deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım araçlarının da
varlığı, sıklığı, güvenliği ve uygun fiyat da olması önemlidir

1.2. Sosyal Medya ve Turizm
Turizm işletmeleri işlerin yürütülmesinde sosyal medyayı etkin bir şekilde
kullanmaktadır. Sosyal medya araçlarıyla tanıtım ve bilgilendirme yaparak, turizm
örgütlerinin içeriklerini paylaşarak, işletmeler farklı turizm ve pazarlama stratejileri
meydana getirebilmektedirler. Sosyal medya için araçları turizm endüstrisinde turistik
ürün ve hizmetlerle turistler arasında etkileşimin artmasını sağlayarak, aynı vakitte
turistlere sundukları hizmetleri duyurmasında ve turistlerin duygu ve düşünceleri,
gereksinimleri, talepleri değerlendirmede katkı sağlar niteliktedir. Buna ilaveten, sanal
ortamda sosyal medya siteleri vasıtasıyla, turistik tecrübe ve birikimlerini ayrıntılı ve
ziyaret odaklı paylaşan turist sayısında, yüksek düzeyde artış olduğu gözlenebilmektedir
(Xiang ve Gretzel, 2010). İnsan odaklı ve emek yoğun bir endüstrisi olan turizm
endüstrisinde sürekli değişim içinde olan ve önemi artan iki önemli faktör; insan ve
teknolojidir. Teknolojik alan içinde yaşanan gelişmeler, internetin turizm sektöründe de
kullanımının yaygınlaşmasını sağlamakta, müşterileri turizm endüstrisinde tüm ürün ve
hizmetler konusunda bilinçlendirmekte ve müşteri taleplerini etkilemektedir. Turistik
müşteriler açısından, ürün ve hizmetle ilgili farkındalığın yükselmesi ve mal ve hizmetleri
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denemeye karar verme açısından çevrimiçi iletişim reklamlardan daha etkili bir görev
yapmaktadır (Yıldırım ve Boztepe, 2019). İnternet odaklı merkezin sosyal medyanın açığa
çıkması, sözlü iletişimin online olarak ulaşmasını da sağlamıştır. Turistlerin veya
potansiyel turistlerin, sosyal medya aracılığıyla birden fazla kişiye ulaşması ve
kullandıkları ürünler, yedikleri yiyecek ve içecekler, konakladıkları işletmeler ile ilgili
pozitif veya negatif çıkarımlar yapmalarına Elektronik Ağızdan Ağıza iletişim (e-AAİ)
olarak ifade edilmektedir (Chu ve Kim, 2011). Online olarak sosyal medya yoluyla
tüketicilerin kullandıkları mamullerle ilgili yorum, etiketleme yahut beğenide bulunması
farklı kullanıcılarla etkileşim içine girmelerine neden olmakta, bu etkileşim neticesinde de
tüketiciler elektronik ağızdan ağıza iletişim sayesinde kendi tercihlerine ve destinasyon
seçimine şekil vermektedirler (Chu ve Kim, 2011). Ayrıca, sosyal medyayı kullanabilen
insanlar, genellikle ulaşmak istedikleri turistik mamul yahut hizmetler hakkında
öğrenmek istedikleri genel-geçer bilgilerin ötesinde, tüketicilerden tecrübe yaşayan
bireylerin yorum ve fikirlerine de sahip olmaktadırlar. Bilhassa turizm endüstrisinde
tüketiciye sunulan hizmetin soyut bir olgu olması ve hizmetin satın alma öncesinde
tecrübelenme olanağı olmamasından mütevellit olarak, öncesinde bu hizmeti tecrübe
edinmiş tüketici yorumlarının önemi büyük ölçüde fazladır. Tüketiciler ise satın alma
kararı öncesi bu tecrübe yaşayan şahıs veya şahısların aldıkları hizmetler hakkındaki
sosyal medya paylaşımlarını derin bir şekilde takip etmişlerdir. Çağımızda sosyal
medyadaki her geçen gün değişim içinde olan ve gelişme gösteren olanaklar turizm
endüstrisinde ve ziyaretçilerin destinasyon tercihlerinde önem sunmaktadır.

1.2.1. Sosyal Medyanın Destinasyon Seçindeki Rolü
Bireyleri seyahate sebep olan unsurlar içinde bilgi, kültür, merak, eğlenme,
dinlenme serbest zaman ve yeterli seviyede gelire sahip olma özelliklerinin yanında,
onları seyahat etmeye yöneltecek destinasyon çekiciliklerin de olması gereklidir. Turizmde
destinasyon, ehemmiyetli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine ve karnavallar,
festivaller, gibi çeşitli etkinliklere, ulaşım sistemine, turistik tesislere ve yeterli coğrafi
alanı olan, bölge ülke olarak nitelendirilmiştir (Sarı ve Kozak, 2005). Bu çerçevede turistik
destinasyon kavramı önem görmektedir. Varış sağlanan bölge olarak değerlendirilen
turistik destinasyonlar, farklı cezbedici özelliklere sahip olan ve turist kitlesinin
seyahatleri boyunca gereksinim hissedeceği turistik hizmet ve ürünlerin tamamını veya
bir kısmını turistlere sunabilecek coğrafi yerlerdir (Atay, 2003). Turistik destinasyonların
tercih edilmesinde turizm potansiyeli, pazarlama stratejileri, imaj, marka değeri, rekabet
durumu, fiyat gibi pek çok unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların değeri, önemi, katkısı
destinasyonun tercih edilmesinde bulunmaktadır ve hepsinin yeri ayrıdır lakin gelinen
nokta da sosyal medya unsuru ön plana çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, günümüzde gelişen
ve değişen teknolojiler nedeniyle sosyal medya destinasyon seçiminde önemli bir unsur
haline gelmiştir ve başta destinasyon seçimi olmak üzere, turizm sektörünün her alanında,
sosyal medya en etkin kullanılan iletişim ve tanıtım unsuru olmuştur. Sosyal medyanın
destinasyonun tercih edilmesindeki etkinliği ve rolü, yukarıda belirtilen destinasyon
seçimindeki temel unsurların tercih edilmeye yönelik etki derecelerinin toplamının ötesine
geçmiştir.
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Sigala’ya (2012) göre sosyal medya, seyahat eden turistleri Ar-ge, bulma, okuma,
türlerini değiştirmekle beraber, turistik mal ve hizmeti elde eden üreticileri, tüketiciye
sunumunda ve iş birliğinin geliştirilmesinde etkili bir araçtır. Gündeme geldiği tarihten bu
yana sosyal medya, turistlerin, turizm işletmeleri için yaptığı yorumlar ile birlikte işletme
ve ziyaretçilerin bilgi alması noktasında büyük ölçüde önemlidir. Bu sebeple, en fazla
bilinen siteler direkt turizm işletmeleri ile ilgilidir; bunların en bilinenlerinden birisi ise
TripAdvisor sitesidir. TripAdvisor’un yaklaşık 35,3 milyon tekil ziyaretçisi bulunmaktadır
(Eröz ve Doğdubay, 2012). Turistlerin TripAdvisor sitesini kullanmaktaki amaçlarından
ön planda olanı ilham ve rehber (yönlendirilme) hizmeti almaktır. Turistlerin bilgisini
kullanmak adına turistlerin seyahatleri noktasında farklı bireylerden ilham almak üzere
siteye bakıp bu tarzda turistik destinasyon seçimini ve gidecekleri yerlere karar
almaktadırlar. Farklı bir istatistik baz alındığında; hangi destinasyona gitmek niyeti olan
ve destinasyon noktasında bilgiler alabilmek için TripAdvisor sitesini ziyaret eden
insanların %47’lik bir oranı araştırdığı lokasyondan vazgeçip farklı bir bölgeye seyahat
etmek için karar alabilmektedir.
Bireylerin “nereye gidelim?” sorusunun ardından cevap aradıkları farklı soru dizini
ise; “oraya nasıl gidilir?”, “nasıl bir yerdir?”, “nerede konaklama yapılır?” ve “orada ne
gibi aktiviteler yapılır?” sorularıdır. Turizm endüstrisinde online olarak sosyal medya
alanının kullanımının etkin örneklerinden biride “TripAdvisor Cities I’ve Visited” sosyal
medya uygulaması olmuştur (Eröz ve Doğdubay, 2012). Ayrıca TripAdvisor dışında da
destinasyonlar hakkında fikir sahibi olunacak sitelerde bulunmaktadır. Fotis ve ark. (2012)
araştırmasında, bireylerin %45 oranının seyahat evvelinde gitmeyi diledikleri destinasyon
ile ilgili sosyal medya üzerinden bilgi topladığı, %50 oranının seyahat sırasında ve %78
oranın ise seyahat yaptıktan sonra içerik olarak ve bilgi paylaştığına ulaşılmıştır. Bu
veriler ışığında turizm endüstrisinin, turist tercihleri içinde ve destinasyon seçiminde
önemli bir etki halini alan sosyal medyayı göz ardı etmemesi önemli bir durumdur.
İnsanların turistik destinasyon tercih etmesinde bir tüm olarak bakıldığı vakit,
sosyal medya aracını aktif olarak kullanan turistlerin tatil seyahatleri içinde altı
gereksinimini yerine getirmek adına sosyal medya aracını kullandıkları görülmektedir. Bu
işlevler, iş birliği, ilham, karar verebilme, bireyin kendini ifade etmesi, karşılıklı iletişim ve
eğlenmedir (Fotis, 2015). Özellikle son yıllarda insanların destinasyon seçimi için
gereksinim duydukları bilgiye erişmek, etkin iletişimde bulunmak, paylaşım yapma ve
alternatif tercihlerle karşılaştırma yapma gibi rahatlıklar sosyal medya ile kolaylıkla
oluşmaktadır. Bu çerçevede, turistik ziyaretçilerin destinasyon seçim kararlarını almadan
evvel sosyal medya ile alakalı araçlarını yönlendirerek, seyahat etmek istenilen
destinasyonlar ile ilgili bilgi elde edinmekte ve deneyim yaşayan bireylerle iletişimde
olarak onların önerilerini, şikayetlerini ve yorumlarına varılabilmektedir. Bu çerçevede
bireylerin destinasyon seçimlerini pozitif yahut olumsuz yönde etki etmekte ve minimum
olarak riskli seçim yapmalarına imkân tanımaktadır (Eşitti ve Işık, 2015).
Sosyal medya kanalları vasıtasıyla insanlar destinasyon alanında bulunan
konaklama, yiyecek ve içecek işletmeleri ile alakalı bilgilere rahatlıkla ulaşabilmekte ve
birbirleriyle ilgili etkileşim içerisinde olan kendilerine arz edilen mamul/ hizmetler ile
alakalı tecrübelerini aktarabilmektedirler. Aynı doğrultuda, turizm işletmeleri piyasadaki
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hedef turistlere rahatlıkla ulaşabilmekte, görüş ve önerilerini kazanmakta, aynı anda
geribildirim sağlama imkânı da elde edebilmektedir. Öte taraftan turizm işletmeleri sosyal
medya aracılığıyla kurumsal kimliklerini anlatabilmekte ve dahi sosyal medya ile birlikte
imajlarını sanal alemde oluşturma yetkisine de sahip olmaktalar (Lee ve ark., 2013). Bu
çerçevede destinasyon seçiminde, diğer özellikleri de göz önüne alarak, sosyal medyanın
insanlar neslinde ne kadar yararlandığı dikkate değerdir yerli ziyaretçilerin bir
destinasyona
gitmeden
evvel
sosyal
medyadan
ne
kadar
faydalandığı
değerlendirilmektedir. Destinasyon yönetimi, hizmet ve ürünlerinin insanların
bilinirliklerini sağlayabilmek için reklam, afiş, film vb. kitle iletişim elemanlarıyla hedef
kitleye ulaşmaya çalışmışlardır. Çağımızda olan uygulamalar Pazar içerisindeki hedef
kitledeki turistlerin yalnızca görsel veya fiziki olarak etkilenmediğini; sosyal ve mental
olarak da etkilenebildiğini göz önüne alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Yapılan
uygulamalar çerçevesinde hem görsel olarak bir doyum hem de mental açıdan doyuma
ulaşma gereksinimi olduğunu belirtmektedir (Pringle ve Thompson, 2000). Online ortam
ve sosyal medya, turizm alanındaki işletmelerin hedef pazarlarına ulaşmaları bağlamında
ve ziyaretçiler tarafından konaklanacak destinasyonların seçilmesi için önemli olan kitle
iletişim aracı olarak yerini almıştır. Sosyal medya, ziyaretçilerin destinasyon tercihlerine
dair bilgi aramalarına ve konaklayacakları lokasyonları seçmelerine önemli olanaklar
vermektedir. Bu doğrultuda konaklama işletmeleri bilhassa sosyal medyanın
ehemmiyetinin farkına vararak, kurumsal güçlerini sosyal medyada devam ettirebilmek
için uğraşmakta, turistlerin üzerinde pozitif bir imaj bırakabilmek adına sosyal medya
aracını etkin kullanmaktadırlar.
Sosyal medya ve teknolojik gelişmeler her ne kadar doğal olan sosyal yaşama belirli
zararları olsa da sürdürülebilirlik terimiyle bir arada kullanıldığında aslında oldukça
faydaları olan bir unsurdur. Akraba, dost, arkadaş ve tanıdıklarımıza istediğimiz zaman
ulaşabilmek, uzaktan eğitim ve çalışma imkânlarıyla güvenli ve sağlıklı ortamlar
oluşturmak, randevu ve rezervasyon gibi olanakları kullanmak, yorumlarına,
değerlendirmelerine ve ilham alınan tecrübeleri incelemek, önceden planlama ve analiz
etme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, gezilere katılma, modayı takip edip alışveriş yapma,
konaklama, yeni insanlar tanıma, gibi imkânlardan yararlanıp turizm aktivitelerine
katılmada hız ve kolaylık sağladığından müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.
Yaşadığımız dijitalleşmiş bu çağda olmazsa olmaz olan sosyal medyada akıllı telefonlar
içinde birçok uygulama çıkarılmıştır ki bunların en çok bilinenleri TripAdvisor ve AirBnB
gibi elektronik olarak ulaşılan ve istenildiğinde kullanılıp konaklama işletmelerine ve
seyahat acentlarına ulaşılabilmekte ve rezervasyon alınabilmektedir. Sosyal medya
aracılığıyla pek çok otel, turizm şirketi ve seyahat acentesi kendi markalarının imaj
bakımından reklamlarını belirli bir kar ile internet sayfalarında, bloglarda ve sosyal medya
akışlarında kadrosunda çalıştırdığı sosyal medya çalışanları aracılığıyla yayınlayabilmekte
ve tanıtabilmektedirler ve böylece hem domestik hem de ulusal anlamda popülerliklerini
arttırabilip kendilerini genişletip geliştirebilmektedirler. Ayrıca da alım ve satım
miktarları ile gidip gelen turistlerin alışveriş harcamaları, tutumları ve uğrak noktaları ile
ilgi alanlarını anketler ve istatistiklerle hesaplayarak gelecek ve geçmiş planlarla
karşılaştırma tabloları oluşturabilmekte ve yeni tahminler yürütüp ekonomiye katkı
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sağlayabilmektedirler. Özetleyecek olur isek, sosyal medyanın destinasyon seçiminde şu
faktörlerden dolayı önemli rolü bulunmaktadır:


Sosyal medya hususiyetleri ile yenilik ve samimiyeti göstermektedir,



Destinasyon alanının tanıtımına katkı sağlar,


Sosyal medya sayesinde bireylerin bir şahıs, ürün yahut kurumla alakalı ne
düşündüğü anlaşılabilmektedir,


İletişim çift yönlüdür ve çok hızlıdır,


Turistler çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir veya içeriklere katkı
sağlayabilir,


Bireyler kendileri süreci yönetebilir,



Tanıtım, bilgilendirme, reklam maliyeti çok düşüktür,



Turistler sosyal medya içeriklerini rahatlıkla etiketleyebilir,



Turistler içeriği aktif oylama veya pasif kullanımla beraber değerlendirebilir,



Ziyaretçiler diğer ziyaretçiler ile ortak ilgi alanları oluşturur.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Günümüzde akıllı telefon, mobil cihazlar, tablet ve bilgisayarların gelişmesiyle
birlikte, sosyal medya kullanımının yükselmesi, bireylerin yaşamında önemli yer tutmaya
başlamıştır. Bunun neticesinde ise bireylerin gün içerisinde, sosyal medyada harcadıkları
vakit azımsanamayacak saatlere ulaşmıştır. Bireyler, dünyanın herhangi bir yerindeki
paylaşımı saniyeler ya da dakikalar içerisinde binlerce veya milyonlarca bireye
ulaşabilmektedir. Bu da bilgi paylaşımını daha çabuk ve kolay hale getirmektedir.
Kullanıcılar, bu şekilde ulaşmak istedikleri bilgilere kolayca ulaşabilmekte ve bu bilgiler
çerçevesinde verecekleri her türlü kararlarına yön verebilmektedir. Turizm sektöründe
destinasyonların tercih edilmesinde, insanların karar verirken dikkatli davrandıkları
alanlardan bir tanesi konumundadır ve verilen kararlar, dış uyarıcılar tarafından
etkilenebilmektedir. Sosyal medya içinde, önce o hizmetleri kullanmış şahıslar tarafından
oluşan değerlendirmeler paylaşılan fotoğraf ve videolar, seyahat kararı alacak insanlar
üzerinde etkin olmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile turizm endüstrisinde işletmelerin, sosyal medyayı etkin bir
şekilde kullanarak yiyecek içecek, konaklama ve seyahat işletmeleri ile alakalı paylaşımlar
yapılması bireylerin seyahat kararı üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir (Bahar ve
Kozak, 2006). Şöyle ki turizm işletmelerinin, sosyal medya vasıtasıyla destinasyonunu
tercih etmiş insanların ziyaretleri ve konaklamaları ardından, sosyal medyada yapmış
oldukları olumlu yorumlar, Linkend-in, Instagram, Twitter, Facebook vb. sosyal medya
kanallarında işletmelerini niteleyen fotoğraf video, vb. yaptıkları paylaşımlarından temelli
olarak, bir sonraki ziyaretlerinde aynı insanlara çok az maliyetlerle hizmet verdikleri
insanlar tarafından belirtilmiştir.
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Fotis ve ark. (2012) yapılmış araştırmada ise, seyahat evveli insanların yaklaşık
olarak %45 oranında turistik destinasyonlarla alakalı alternatif imkanlarını
değerlendirmek, %24 oranında destinasyon tercihlerinin miktarını azaltmak, %31
oranında destinasyon tercihinin doğruluğuna karar vermek, %35’i konaklama tercihleri
için bilgi edinmek ve yaklaşık %42 oranında gezilip görülebilecek yerler ve eğlence
merkezleri ile alakalı alternatif bilgilere ulaşmak adına sosyal medya yollarını
kullandıkları tespit edilmiştir. Dolaysıyla, çağımızda, herhangi bir bölgeyi destinasyon
olarak seçim yapmak isteyen insanlar sosyal medyanın sunduğu alternatiflerinde etkisiyle
beraber seyahat planlamalarını gerçekleştirmekte, ihtiyaç duydukları bilgiye sosyal medya
aracılığıyla da erişebilmektedir. Teknolojiyi yakından takip eden turizm işletmeleri ve
yöneticileri erişmek istedikleri birçok bilgiye oturduğu yerden daha hızlı ve güvenli bir
biçimde ulaşabilmektedir. Bu kapsamda, turizm işletmeleri teknolojik olan gelişmeleri
yakından takip etmelidir ki, rakiplerinin fiyat politikalarını, piyasaya sunulan yeni ürün
ve hizmetlerin neler olduğunu, müşteri istek ve tercihlerini, kendi işletmeleri hakkında
bireylerin yapmış oldukları paylaşımların ne şekilde olduğunu sosyal medyadan
(Facebook, tatil.com, Twitter, TripAdvisor, Booking, Expadia, Hotelrunner, Instagram vb.)
öğrenebilme imkânına sahip olabilsinler.
Her unsurda olduğu gibi, sosyal medyanın da turizm dünyasında pozitif ve negatif
yönleri bulunmaktadır. Avantajlar arasında, insanların doğrudan iletişim araçları ile bir
sosyal ağ yardımı ile fotoğraflar, bilgiler, düşünceler, değerlendirmelere, kolaylıkla sahip
olabilmektedir. Öte yandan, sosyal meydanında dezavantajları da bulunmaktadır. En
bariz olanlardan biri, yalnızca tatile odaklanmanın zorluğu denilebilir. İnternetin her
yerde mevcut olması nedeniyle seyahatin özünü kavrayamama gibi ciddi bir risk
taşıyabilir. Bir kişinin yaptığı bir gezinin fotoğraflarını görmek, takip ettikleri profil kadar
seyahat etme imkânına sahip olmayan tüm insanlarda yetersizlik ve güvensizlik hissine
neden olabilir. Yoğun rekabet ortamında destinasyon bölgesine, ön yargı oluşması için çok
hızlı karalama kampanyası yapılabilir. İnternetin güçlendirilmesi ve yaygınlaşması,
teknolojinin her geçen zaman yenilenmesi ve gelişmesiyle birey yaşamı direkt
etkilenmektedir. Bu çalışma doğrultusunda destinasyon pazarlamasının en etkin bir şekli
olan ağızdan ağıza pazarlamanın, sosyal medya vasıtasıyla en hızlı ve etkin şekilde
kullanımını turistik destinasyonların tercih edilmesinde önem arz eden bir unsur olarak
yerini aldığı bir gerçektir. Seyahat etmek isteyen insanlar, destinasyon seçiminde
insanların yaşamlarında ayrılmaz bir parça olan sosyal medyanın etkili kullanması
önerilmektedir. Ayrıca, turizm işletmelerinde sosyal medyayı daha etkin kullanarak
bölgenin turizmini canlandırabilmeleri ya da işletmelerine turist kazandırabilmeleri
açısından önem arz ettiği söylenebilir. Bunun için de üst yöneticilerin sosyal medya
aracını, klasik medya aracı bakış açısı ile değil, daha profesyonel, eğlenceli ve yaratıcı
şekilde yönetebilmesi gerekmektedir. Turizm işletmeleri kullandıkları sosyal medya
hesaplarını ve alanlardaki paylaşımları takip etmesi oldukça önemlidir. Uzun vakit
ilgilenilmeyen ve çevresiyle doğru iletişim kuramayan bir sosyal medya alanı, işletmeye
fayda sağlamaktan çok, imajı üzerinde olumsuz etkiler yaratma riskini beraberinde
getirecektir. Sonuç olarak günümüz dünyasında bilişim teknolojilerinin gelişmesi,
internetin yoğun kullanılması sonucu dünya mega bir köy haline gelmiş, bu gelişim ve
değişim ile sosyal medya insan hayatının tüm yaşam sürecine etki etmiştir. Dolaysıyla,
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sosyal medya turizm sektörünün her alanında kendine yer edindiği gibi insanların seyahat
edecekleri destinasyon bölgelerine gitmelerinde de çok önemli role sahip olmuştur.
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1. GİRİŞ
Destinasyonlar, turizm sisteminin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir
(Kozak, 2004: 34). Destinasyonlar turizmin temel analiz birimleridir (World Tourism
Organization, 2002) ve çoğu turizm faaliyeti destinasyonlarda gerçekleşir ve bu nedenle
destinasyon, turizm “sisteminin” herhangi bir modellemesinde bir dayanak oluşturur
(Pike, 2004: 1). Destinasyonlar, bir kıta kadar büyük veya bir ülke veya ülkeden daha
küçük ve bir ülke veya hatta bir köy kadar küçük olabilir. Köyler, kasabalar, şehirler,
eyaletler ve hatta ülkeler kendilerini destinasyon olarak pazarlayabilir (Kozak ve Kozak,
2019). Destinasyonlar, farklı somut özelliklere sahip olan ilgi çekici yerler, olanaklar,
binalar, manzaralar vb. dahil olmak üzere bir dizi fiziksel özellikten oluşur. Ancak,
destinasyona ilişkin turistlerin algıları, yerel halkın misafirperverliği, belirli bir olayı
yaşamanın yarattığı atmosfer, huşu duygusu, yabancılaşma veya belirli destinasyonlar
tarafından yaratılabilecek diğer duygular daha az somuttur (Camilleri, 2019: 20). Bu
bağlamda, destinasyonlar, turistlerin seyahat güzergâhlarına, seyahat amaçlarına, seyahat
etme sıklıklarına, eğitim seviyelerine, kültürel geçmişlerine ve önceki deneyimlerine göre
kişiselleştirilebilecek algısal bir kavram olarak da tanımlanabilir (Ünal, 2020).
Yerel destinasyonlar, genellikle bir ev sahibi topluluk da dahil olmak üzere çeşitli
paydaşları birleştirir ve daha büyük destinasyonlar oluşturmak için iç içe geçebilir ve ağ
oluşturabilir. (World Tourism Organization, 2007: 1) Bir şekilde, sınır, fiziksel olarak var
olan veya genel olarak kabul edilen bir mikro varış noktası olarak kabul edilir ve birden
fazla varış noktası içeren bir konum, bir makro varış noktasıdır (Kozak, N. ve Kozak, M.,
2019). Destinasyonların çok boyutlu doğası ile ilgili olarak, destinasyon bölgesi ne kadar
küçükse, içsel homojenlik olasılığının o kadar yüksek olduğu öne sürülmekle birlikte,
çeşitli doğal özellikler ve turizm tesisleri de birçok küçük bölge için hem bir güç hem de
bir zorluk teşkil etmektedir (Pike, 2004: 11). Turizm destinasyonları, ideal bir turist
deneyimi yaratmayı amaçlayan karmaşık yapılardır (Peters, 2017: 139). Cazibe
faktörlerinin varlığı, (hem doğal kaynaklar ve anıtlar gibi fiziksel unsurlar, hem de
konuşulan dil ve yerel halkın samimiyeti gibi sosyal faktörler) gerekli bir koşul olmasına
rağmen, bir bölgeyi turizm destinasyonuna dönüştürmek için yeterli değildir (Cihangir ve
ark., 2020; Cihangir ve Şeremet, 2020). Bir turizm destinasyonunun yaratılması ve sürekli
gelişimi için kilit faktör, hizmet sağlayıcılar ve bunlar ile destinasyonun çevresi arasındaki
ilişkilerin kalitesi ve etkinliğinde yatmaktadır (Ammirato ve ark., 2014: 208).
Turizm destinasyonlarında turizm endüstrisinin parçalı doğası, farklı aktörlerin
önemli derecede koordinasyon ve iş birliğini gerektirmektedir. Pazarlama ve
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markalaşmanın yanı sıra topluluk modeli destinasyonlarda Destinasyon Yönetim
Örgütlerinin (DYÖ) önemli bir işlevi, destinasyon içindeki işletmeler arasında iş birliği ve
iş birliğinin başlatılmasıdır. Ana hedef destinasyon rekabet gücünü artırmak olsa da iş
birliğinin ek sonuçları organizasyon-öğrenme ve sosyal sermaye odaklıdır (Peters, 2017:
143). Bu araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansının kalkınmada önemli
bileşenlerden biri olan turizmin sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşım ile yönetilmesi
noktasında yürüttükleri çalışmaları ele alarak destinasyon yönetimine yaklaşımları ve
DYÖ oluşturulması yönelik çalışmaları incelenmektedir.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Yönetimi
Turizm destinasyonları, ideal bir turist deneyimi yaratmayı amaçlayan karmaşık
yapılardır. Turist destinasyon bölgeleri, turistleri geçici olarak kalmaya çeken yerler ve
özellikle bu cazibeye doğal olarak katkıda bulunan özellikler olarak tanımlanabilir. Bu
bağlamda cazibe, turistin kişisel olarak deneyimlemek istediği, turist üreten bölgede eksik
olan bazı niteliksel özelliklerin turist tarafından beklentisi olarak kabul edilebilir. (Peters,
2017: 139) Cazibe faktörlerinin varlığı, (hem doğal kaynaklar ve anıtlar gibi fiziksel
unsurlar, hem de konuşulan dil ve yerel halkın samimiyeti gibi sosyal faktörler) gerekli bir
koşul olmasına rağmen, bir bölgeyi turizm destinasyonuna dönüştürmek için yeterli
değildir. Bir turizm destinasyonunun yaratılması ve sürekli gelişimi için kilit faktör,
hizmet sağlayıcılar ve bunlar ile destinasyonun çevresi arasındaki ilişkilerin kalitesi ve
etkinliğinde yatmaktadır (Ammirato ve ark., 2014: 208). Alan yazın incelendiğin de 90’lı
yıllardan çok sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Harrill, 2012; Heath ve Wall
1992; Nykiel ve Jascolt, 1998; Wahab ve ark., 1976; Morrison 2013; Pike, 2004); destinasyon
planlama yönetimi (Fyall 2011; Godfrey ve Clarke 2000; Howie, 2003; Laws, 1995; Palmer
ve Bejou, 1995, Raina, 2010; Lickorish, 1992; Pike ve Page 2014); yerlerin tanıtımı
(Kavaratzis, 2004; Zenker, 2011); kentsel destinasyonlar (Ashworth ve Voogd, 1990; Page,
1995, Gold ve Ward, 1994); destinasyon markalaşması (Morgan ve ark., 2004), destinasyon
rekabeti (Ritchie ve Crouch 2003); sürdürülebilir destinasyonlar (Laesser ve Beritelli 2013;
Ritchie ve Crouch, 2003; Zehrer ve ark., 2016).
Turizm destinasyonlarında turizm endüstrisinin parçalı doğası, farklı aktörlerin
önemli derecede koordinasyon ve iş birliğini gerektirmektedir (Peters, 2017: 143).
Destinasyon yönetimi; destinasyon ürününün (çekicilikler ve etkinlikler, tesisler, ulaşım,
altyapı, hizmet kalitesi ve samimiyeti) koordineli ve entegre yönetimini içerir (Morrison,
2013: 7). Destinasyonu diğer destinasyonlardan farklılaştıracak ve destinasyon
yönetiminin ilgili bağlamda üzerine eğilmesinin gerektiği alanlar destinasyona olan
ulaşım ağının zenginleştirilmesi, destinasyonun sahip olduğu doğal ve kültürel
çekiciliklerin korunması ve hatta mümkünse geliştirilmesi, yerel bölgede istihdamın
arttırılması, destinasyonun ve ilgili bölgelerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını
sağlayacak uygulamaların gerçekleştirilmesi olmalıdır. Destinasyon yönetimlerinin hedefi;
turizm değer zincirini oluşturan ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri bir arada sunabilmek
amacıyla farklı paydaşların ortak hedeflere yönelik hareket etmesidir (Ünal ve Çelen,
2020). Değer zincirinde yer alan birimler görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelidir.
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Aksi halde destinasyonun değer zincirini oluşturan unsurlardan herhangi birinde sorun
yaşanması destinasyonu olumsuz yönde etkileyecektir. (Dülgaroğlu ve ark., 2019: 404)
Destinasyon yönetimi turizmi ekonomik bir faaliyet olarak sürdürmeye karar
vermiş bir yerdeki tüm çabalara rehberlik eden profesyonel bir yaklaşımdır. DYÖ, tüm
turizm paydaşlarını yöneten ve koordine eden turizm profesyonellerinden oluşan
ekiplerdir. DYÖ, rolleri arasında liderlik ve koordinasyon, ortaklık ve ekip oluşturma,
topluluk ilişkileri ve katılımı, ziyaretçi yönetimi, planlama ve araştırma, ürün geliştirme
ve pazarlama ve promosyon yer alır. Etkili destinasyon yönetimi, uzun vadeli turizm
planlamasını ve turizm çabalarından elde edilen sonuçların sürekli olarak izlenmesini ve
değerlendirilmesini içerir (Morrison, 2013: 7). Destinasyon yönetimlerinin destinasyon
pazarlamasına veya daha da dar anlamda destinasyon tanıtımına indirgendiği
dönemlerden farklı olarak, günümüzde destinasyon yönetimi çok daha karmaşıktır. Bu
karmaşıklık, kaynakların optimal kullanımı ve yerel toplumun refahı yoluyla
sürdürülebilir destinasyon gelişimini sağlamaya ve hızla değişen sosyal ve ekonomik
iklimde rekabet edebilirliği sağlamaya yönelik akut bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır
(Dwyer ve ark., 2017). UNWTO (2007) tarafından yayınlanan, “Turizm Destinasyon
Yönetimi için Pratik Bir Rehber” ’de, destinasyon yönetimi bir destinasyonu oluşturan
tüm unsurların (çekicilikler, olanaklar, erişim, pazarlama ve fiyatlandırma) koordineli
yönetimi olarak ifade edilmiştir. Destinasyon yönetimi örgütlerinin rolleri aşağıda
tanımlamıştır (UNWTO 2007; Morrison, 2013);

Liderlik ve Koordinasyon: DYÖ, bir destinasyonun tüm unsurlarının
(cazibeler, olanaklar, erişilebilirlik, insan kaynakları, imaj ve fiyat) uygun şekilde
kullanılmasını sağlamak için odak kuruluştur.

Pazarlama: Destinasyon promosyonu; iş yapmak için kampanyalar, tarafsız
bilgi hizmetleri; rezervasyonların işletilmesi/kolaylaştırılması ve müşteri ilişkileri
yönetimi.

Uygun Bir Ortam Yaratmak: Planlama ve altyapı; insan kaynakları gelişimi,
ürün geliştirme; teknoloji ve sistem geliştirme, ilgili endüstriler ve tedarik. Turizmi
yönlendirmek ve kontrol etmek için temel olarak politikalar, mevzuat ve düzenlemeler.

Yerinde Teslim Etme: Turist deneyimlerinin kalitesini yönetmek; eğitim ve
öğretim, iş tavsiyesi. Pazarlamada vaat edilen her şeyin turistlere gerçekten 'teslim
edilmesinin' sağlanması gerektiği anlamına gelir, asıl amaç destinasyona ilk vardıklarında
turistlerin beklentilerinin üzerine çıkmaktır.
Destinasyon yönetim örgütlerinin yapısı incelendiğinde kamu veya özel sektörün
ağırlığı değişebilmektedir. Kamunun egemen olduğu örgütlerde sonuç odaklılık sınırlı
kalmakta ve karar alma ve uygulamada gecikmeler yaşanabilmektedir. Özel sektör
ağırlıklı destinasyon yönetim örgütlerinde ise genellikle daha piyasa odaklı ancak uzun
vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden uzak bir anlayış hâkim olmakta ve kamuya kıyasla
finansman açısından sorunlar yaşanabilmektedir. Türkiye küresel turizm arenasında
birçok açıdan avantajlı olmasına rağmen destinasyon yönetimi örgütlenmesinde yeterli bir
mesafe kaydedememiştir (Çetin ve ark., 2017: 135). Aslında, hem 2014-2018 Dönemi
Onuncu Kalkınma Planı hem de 2019-2023 Dönemi On Birinci Kalkınma Planı
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çalışmalarında destinasyon yönetimi ve etkinleştirilmesi konularına özel olarak yer
verilmiştir (On Birinci Kalkınma Planı) 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planında Destinasyon
bazında Planlama, “Varış Noktalarının Markalaşması”, hedef kitle ve bölge odaklı tanıtım
yapılması, yasal düzenleme ile ulusal, il ve noktasal düzeyde Turizm Konseylerinin
kurulması vurgulanmıştır (Aslan, 2017: 250). Ayrıca 3. Turizm Şurası’nda konu çeşitli
boyutları ile ele alınmıştır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,
2017).
Günümüzde destinasyon yönetim örgütüne en yakın yapılanmalar olarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Türkiye Turizm Tanıtım ve
Geliştirme Ajansı (TGA) verilebilir. TGA, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen
turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması,
mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel
turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak
tanıtım, pazarlama, iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere 15 Temmuz 2019 tarihinde
kurulmuştur (TGA, 2020).
Son yıllarda en başarılı örneklerden biri olarak görülen
Destinasyon Yönetim örgütü ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruşu olan Erciyes
AŞ’dir. Bir diğer iyi uygulama ise Şanlıurfa Turizminin geliştirilmesi amacıyla Kamu ve
Özel Sektör ortaklığında kurulan, kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Şanlıurfa Turizmi
Geliştirme AŞ’dir. Türkiye’de bölgesel ölçekte destinasyon yönetiminin koordinasyonu
için farklı alternatifler değerlendirilebilir. Bölgesel öncelikler, kapasite kısıtları
uygulanabilirlik ve potansiyel başarı düzeyi kriterleri göz önünde bulundurulmak
suretiyle, kurumsal altyapı ve destinasyonların özelliklerine göre her bölge kendi
şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal yapılanmayı ve mekanizmalarını hayata
geçirebilir (Destinasyon Yönetimi Taslak Rehber, 2018)

Bütünsel Destinasyon Yaklaşımı: Turizmin bölgesel gelişmenin odağında
konumlandığı ilgili paydaşlarca kapsamlı olarak ele alındığı Bölgelerde, destinasyon
yönetiminin bütünsel olarak ele alındığı bir yönetim yaklaşımı değerlendirilebilir.

Yarı Bütünsel Destinasyon Yaklaşımı: Turizmin bölgesel gelişme için önem
arz ettiği ancak farklı sektörel önceliklerin de öne çıktığı bölgelerde destinasyon
yönetimine her yönüyle müdahale edilmeyebilir. Noktasal, rotasal destinasyon ya da
tematik alanlara yönelik kendi içinde bütünsel çalışmalara odaklanılabilir.

Fonksiyon Odaklı Destinasyon Yaklaşımı: Destinasyonun tümünü ya da
tematik, noktasal ve rotasal olarak sınırlı bir bölgesini her yönü ile ele alacak bir yöntem
yerine görece zayıf olan bir fonksiyonun daha etkin olarak yerine getirilmesine
odaklanılabilir.
Bu yöntemde bu alana müdahale edecek kurum ya da kuruluşların, destinasyonda
farklı kurumlarca yerine getirilen fonksiyonları yeterli derecede analiz etmiş olması hangi
alanda açıkların olduğunu tespit etmiş olmaları önemli bir başarı faktörüdür.
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1.1.2. Kalkınma Ajansları
1.1.2.1. Kalkınma Ajansları Kuruluşu
Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın
sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk
kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar
değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasında iş birliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır.
Kalkınma ajanslarının kuruluşu ve günümüze uzan yapılanmasına ilişkin süreç ele
alındığında, 25.1.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulduğu görülmektedir. Kalkınma
ajanslarının kuruluş amacı ise bu kanun ile “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını
sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri
ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir” şeklinde belirtilmiştir.
Türkiye, İstatistiki Bölge Sınıflandırmasına (İBBS/NUTS) göre Düzey 1 için 12 bölgeye ve
Düzey 2 için 26 alt bölgeye ayrılmış ve her bir alt bölgede bir tane olmak üzere 26
Kalkınma Ajansı kurulmuştur (Çamur Cihangir ve Akkahve, 2016; Çamur Cihangir ve
Gümüş, 2005). Ajanslar, 5449 Sayılı kanuna istinaden, bölgeler esas alınarak, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bağlı kurulurken, 10 Temmuz 2018 tarihinde 30474
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387.
Maddesi ile “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü” hizmet birimi olarak Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına bağlanarak devredilmiştir. Yine 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı
Resmî Gazete 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ajanslarının teşkilat yapısı
görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler 184 ile 207 sayılı maddeleri arasında
düzenlenmiştir.

1.1.2.2. Kalkınma Ajanslarının Örgütsel Yapısı
Ajans organizasyon yapısına bakıldığında ajansın karar organı olarak yönetim
kurulu, danışma organı olarak kalkınma kurulu ve icra organı olarak genel sekreterlikten
oluştuğu görülmektedir. Ajanslar bünyesinde ayrıca Türkiye’deki tüm illerde faaliyet
gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO’lar) de yer almaktadır (4 No’lu CBK, 2018). Bu
temel birimlerin dışında ajanslar kurulu oldukları bölgelerin kalkınmasına yönelik olarak
belirledikleri bileşenler doğrultusunda organizasyonlarını düzenlemektedirler. Bu temel
bileşenler tarım, hayvancılık, sanayi, turizm vs. olabilmektedir.

1.1.2.3. Kalkınma Ajanslarının Destinasyon Yönetimi Yaklaşımı
Kalkınma ajansları tarafından yürütülen destinasyon yönetim programlar için
yayınlanan destinasyon yönetimi taslak metinde bir destinasyon yönetimi aşamaları şu
şekilde sıralanmıştır (Destinasyon Yönetimi Taslak Rehber, 2018).
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Mevcut Durum Analizi: Bölgenin turistik rekabet edebilirliğine ilişkin
detaylı bir çalışma, analizler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Stratejik Çerçeve ve Hedefler: Mevcut durum analizi bulgularına dayalı
olarak öncelikle turizmdeki büyüme hedefi tanımlanmalı ve buna katkı sağlayacak alt
hedefler oluşturulmalıdır ve stratejiler oluşturulmalıdır.

Eylem Planı: Belirlenen stratejinin hayata geçirilebilmesi amacıyla,
programlar, bütçe, performans göstergeleri ve izleme mekanizmalarının ele alındığı
bütünsel bir eylem planı oluşturulmalıdır.

İzleme ve Değerlendirme: Sektör temsilcileri ve kurumların belli bir
yönetişim mekanizması içinde bir araya getirilmesi ve anketler, araştırmalar ve temel
göstergelerle ölçülen etkilerin, katılımcı yaklaşımlarla değerlendirilmesinin sağlanması
önemlidir.

Tablo 1. İBBS’ye Göre Bölge Kalkınma Ajansları (2021)
Kod

Düzey 1

Kod

Kalkınma Ajansları

(12 Bölge)

Düzey 2 (26
Alt Bölge)

Düzey 3
(81 İl)

TR1

İstanbul

TR10

İstanbul (İSTİKA)

İstanbul

İstanbul

TR2

Batı Marmara

TR21

Trakya (TRAKYAKA)

Tekirdağ

Tekirdağ, Edime, Kırklareli

TR22

Güney Marmara
(GMKA)

Balıkesir

Balıkesir, Çanakkale

TR31

İzmir (İZKA)

İzmir

İzmir

TR32

Güney Ege (GEKA)

Aydın

Aydın, Denizli, Muğla

TR33

Zafer (ZAFER)

Manisa

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya,
Uşak

TR41

Bursa, Eskişehir,
Bilecik (BEBKA)

Bursa

Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR42

Doğu Marmara
(MARKA)

Kocaeli

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

TR51

Ankara
(ANKARAKA)

Ankara

Ankara

TR52

Mevlâna (MEVKA)

Konya

Konya, Karaman

TR61

Batı Akdeniz (BAKA)

Antalya

Antalya, Isparta, Burdur

TR62

Çukurova (CKA)

Adana

Adana, Mersin

TR63

Doğu Akdeniz
(DOGAKA)

Hatay

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

TR71

Ahiler (AHİKA)

Kırıkkale

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,

TR3

TR4

TR5

TR6

TR7

Ege

Doğu Marmara

Batı Anadolu

Akdeniz

Orta Anadolu
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Kırşehir

TR8

Batı Karadeniz

TR72

Orta Anadolu (ORAN)

Kayseri

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR81

Batı Karadeniz
(BAKKA)

Zonguldak

Zonguldak, Karabük, Bartın

TR82

Kuzey Anadolu
(KUZKA)

Kastamonu

Kastamonu, Çankırı, Sinop

TR83

Orta Karadeniz (OKA)

Samsun

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR9

Doğu
Karadeniz

TR90

Doğu Karadeniz
(DOKA)

Trabzon

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane

TRA

Kuzeydoğu
Anadolu

TRA1

Kuzey Doğu Anadolu
(KUDAKA)

Erzurum

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

Serhat (SERKA)

Ağrı

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

TRBI

Fırat (FKA)

Malatya

Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli

TRB2

Doğu Anadolu
(DAKA)

Van

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri

TRC1

İpek Yolu (İKA)

Gaziantep

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

Karacadağ
(KARACADAĞ)

Şanlıurfa

Şanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

Dicle (DİKA)

Mardin

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

TRB

TRC

Orta Anadolu

Güneydoğu
Anadolu

1.2. İlgili Araştırmalar
Alan yazın incelendiğinde Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınma sürecindeki
oynadığı rolü üzerine yapılan çeşitli araştırmalar görülmektedir. Bu araştırmaların büyük
çoğunluğu ajansların kurulduğu Düzey 2 alt bölgesine dahil illerde ajansların bölgesel
kalkınmaya ilişkin yürüttüğü çalışmaları ve değerlendirmeleri içermektedir. Ajansları,
bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi yönüyle (Altıntaş ve Öztürk, 2016; Arslan,
2005; Işık ve ark., 2010); bölgesel kalkınma politikalarının belirlenmesi yönüyle (Berber ve
Çelepçi, 2005; Demirkol, 2018; Pektaş, 2018; Sevinç ve Eren, 2016); küreselleşme ve
bölgesel kalkınma süreci yönüyle (Akbulut, 2018; Erkul, 2013; Erol, 2012; Özer, 2008,
Tekin, 2011; Yüceyılmaz, 2007) ve Avrupa Birliği sürecine ilişkin politikalar yönüyle ele
alan (Atmaca ve Sağır, 2017; Hasanoğlu ve Aliyev, 2006; Oskay ve Kubar, 2007; Köse ve
Konur, 2010; Eryılmaz ve Tuncer, 2013; Ultan ve Saygın, 2016) araştırmacılar olduğu
görülmektedir.
Kalkınma Ajanslarının turizm bileşenine ilişkin olarak yaptıkları çalışmaları
inceleyen araştırmalarda genel olarak Düzey 2 alt bölgesine yönelik ajans çalışmalarının
bölge turizm gelişimine katkısı (Aydoğdu ve Sezer 2018; Çiftçi ve ark., 2016; Polat ve
Özdemir Yılmaz, 2014; Sarı ve ark.,2015); sürdürülebilir turizm gelişimine katkıları (Özen,
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2015; Özkan ve ark.; 2014); şehirlerin turistik markalaşmasında rolü (Akıncı Vural ve
Yalçın, 2017; Düzgün 2020; Özkul ve Demirer, 2012); alternatif turizme etkisi (Dalkıran ve
Sarıca, 2020) ve planlama ve finansman açısından turizm sektörüne sağladığı katkılar ve
bölgesel kalkınmada üstlendiği değişen roller (Toy ve Çalışkan, 2016; Çalışkan ve Toy,
2016) tarafından ele alınmıştır.
Alan yazında kalkınma ajanslarının destinasyon
yönetimine ilişkin yürüttükleri çalışmaları ele alan bir araştırma yapılmamıştır. Bu
çalışma genel bağlamda tüm ajansların destinasyon yönetimine ve destinasyon
yönetimine temel oluşturan turizm çalışmalarına bütüncül olarak yaklaşacaktır. Ancak
ileri araştırmaların her bir ajansa ilişkin yapılması önemlidir.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırma ile Türkiye’de faaliyet gösteren bölgesel kalkınmada önemli roller
üstlenen kalkınma ajanslarının turizm bileşeni bağlamında yürüttükleri çalışmalar ele
alınarak ve destinasyon yönetimi çalışmalarına yaklaşımları ve faaliyetleri ve
incelenmiştir.

2.2. Araştırmanın Alan Seçim Süreci
Türkiye, İstatistiki Bölge Sınıflandırmasına (İBBS) göre Düzey 1 için 12 bölge ve
Düzey 2 için 26 alt bölgeye ayrılmıştır (Tablo.1) Kalkınma ajansları her bir alt bölgede yer
almakta ve 26 adettir. Tüm ajanslar araştırmada yer almıştır.

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Araştırma nitel çalışma yönteminde online olarak gönderilen açık uçlu
yapılandırılmış soru formu ve telefon görüşmeleri ile yürütülmüştür. Soru formu
Kalkınma Ajanslarının web sayfalarında yer alan posta iletişim adreslerine gönderilmiştir.
Ayrıca bu süreçte tüm ajansların web adresleri ve Kalkınma Kütüphanesi taranarak veri
toplanmıştır.

2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma evreni 26 ajanstır. Örneklem seçilmeden tüm evrene soru formu
iletilmiştir. Ajanslardan 11 tanesi bilgi formunu doldurarak geri göndererek dönüş
yapmış, 2 ajans uzmanı telefon ile dönüş yaparak ayrıca bilgi paylaşmıştır ve 2 ajans
uzmanı da telefon ile dönüş yaparak web adreslerinde ilgili alanları tarayabileceğimiz
noktasında bilgi dönmüştür. 11 ajans çalışma sürecinde bilgi dönüşü yapmamıştır.

2.5. Araştırmanın Analizleri
Araştırmada betimsel analiz yapılmıştır.
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3. BULGULAR
3.1. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA-TR10)
İSTKA tarafından turizm bileşeni ve destinasyon yönetimi ile ilgili yürütülen
çalışmalarda Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 2018 sonrasında Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ulusal stratejilerinin bölgesel boyutta
uygulanmasına yönelik bölge planları çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Bölge
planları özelikle Büyükşehir Belediyeleri ve diğer kurum-kuruluşlar için önemli bir altlık
oluşturmaktadır. Özelikle çevre ve düzen planı bunun bir alt aşamasını oluşturmaktadır.
2012 yılı itibariyle turizmin bir fotoğrafının çekilmesine yönelik olarak Turizm Durum
raporu yayınlayarak sürecin başlatıldığı görülmektedir. Rapor, destinasyonun özelliklerini
ortaya koyan mevcut durum göstergelerini içermektedir. Sonrasında, Analitik Hiyerarşi
Yönetimi raporu paydaşların karar alma süreçlerinde etkinliği ve önceliklerin ortaya
çıkarılması sağlanmıştır (Analitik Hiyerarşi Yönetimi, 2012). Ancak, bundan sonraki
süreçte ajansın proje desteklerini daha çok teknoloji odaklı ar-ge ve eğitim merkezlerin
oluşturulması ve buna yönelik iş gücünün yaygın eğitilmesine odaklanmaktadır. Bu
merkezin yaptığı çalışmaların destinasyon markalaşmasından ve yönetiminden daha çok
sürdürülebilir teknolojik ve çevresel konuların çözümüne yönelik altyapıların
geliştirilmesinin hedeflediği görülmektedir. 2014-2018 yılları arasındaki proje desteklerine
detaylı olarak bakılacak olursa, bölge de özellikle Sağlık Turizminin geliştirilmesine
yönelik olarak 14 tanesi doğrudan işletmelere olmak üzere toplamda 24 tane proje desteği
Mali Destek adı altında 2015 yılında verilmiştir. 2014 yılında ise “Küresel Turizm Merkezi
İstanbul” adı altında üç tanesi yine işletmelere olmak üzere toplamda 13 tane proje desteği
sağlanmıştır (Faaliyet Raporu, 2019). Bu projelerin tamamlanmasının ardından 2018-2020
dönemlerinden ise proje ve altyapı desteklerinin daha çok sağlık ve teknolojiye yönelik
alanlara kaydırıldığı görülmektedir. Turizme katkı sağlayacak bazı projelerin ise yine
özellikle teknoloji ve mekânsal bilginin birleştirilmeye çalışıldığı kültür envanterlerinin
coğrafi bilgi sistemleriyle işlendiği projelerden oluştuğu görülmektedir (Faaliyet Raporu,
2020; Faaliyet Raporu, 2021)

3.2. Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA-TR21)
Trakya Kalkınma Ajansı TR21 2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planının
hazırlanması ile 2017 yılından itibaren destinasyon yönetimi çalışmalarına başlamıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Trakya
Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan master plan ile bölgenin turizm alanındaki on
yıllık yol haritası oluşturulmuştur (2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, 2013).
Ajans tarafından yeni destinasyonlar oluşturulması ve bölgenin markalaşması için
gerçekleştirilen diğer projeler şu şekildedir: Trakya Bağ Rotası Projesi (Tekirdağ, Şarköy,
Gelibolu, Kırklareli, 2013-2014); Kırsal Turizm Projesi (Kırklareli, 2016-2019); Bir
Payitahttan Diğerine Yolculuk (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 2016-Devam); Alternatif
Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (2020-Devam). “Alternatif Turizmin
Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” ile bölgedeki turizm değerlerinin markalaşmasıyla
sektörden elde ettiği geliri artırılması amaçlanmaktadır. Program kapsamında kapasite
geliştirme faaliyetleri, tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri, ajans desteklerine yönelik
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çalışmalar planlanmıştır. 2020 yılı faaliyet raporunda gerçekleştirilen faaliyetler yabancı
tur acentelerine yönelik tanıtım gezisi, Sağlık Turizmi Strateji Raporu’nun hazırlanması ve
Miras Atölyesi Güdümlü Projesi olarak belirtilmiştir (Trakya Kalkınma Ajansı 2020 Yılı
Faaliyet Raporu, 2020). Trakya Kalkınma Ajansı destinasyon yönetimi çalışmalarında
koordinatör rolünü üstlenmiştir. Bu çalışmalar yürütülürken hedef destinasyondaki tüm
paydaşların sürece dahil edilmesine ve iş birlikleri geliştirilmesine azami düzeyde dikkat
edilmektedir. Yapılacak çalışmalar hakkında şeffaf bilgilendirme yapıldıktan sonra
çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmekte ve tüm fikirlerin paylaşıldığı bir ortam
yaratılmaktadır. Destinasyonla ilgili yol haritası belirlendikten sonra eğitimler
düzenlenmektedir. Destinasyondaki paydaşlar hedeflenen düzeyde hazır olduğunda ise
tanıtım ve pazarlama çalışmalarına geçilmektedir. Ajans tarafından bölgenin tarihi,
turistik, kültürel, doğal ve gastronomi değerlerinin markalaşması için dijital ve geleneksel
medya araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra birçok sektörel fuara da bölge
olarak katılım sağlanmaktadır (Trakya Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı, 2020).

3.3. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA-TR22)
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, TR22 Bölgesi’nde çeşitli turizm faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. 2019 yılında Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Çanakkale Assos
Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğinde
Çanakkale ilinin ulusal ve uluslararası turizm pazarında etkin tanıtımının yapılabilmesi
için “Çanakkale Destinasyon Yönetimi” tanıtım toplantısı gerçekleşmiştir. Çanakkale
Destinasyon Yönetimi Projesiyle, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerler
sayesinde çeşitli destinasyonlar oluşturularak kentin dünya çapında markalaşması ve
turizm sektöründen elde ettiği gelirin artırılması hedeflenmektedir (Çanakkale
Destinasyon Yönetimiyle Markalaşıyor, 2020). Ajans tarafında turizm çalışmalarına
rehberlik edecek stratejiler ve gerçekleştirilen diğer faaliyetler şu şekildedir (Tüm
Duyurular, 2019); Balıkesir Turizm Envanteri ve Çalışma Stratejisi (2019); Çanakkale
Turizm Envanteri ve Çalışma Stratejisi (2019); Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç
Odaklı Programı (2020-2023); Gastronomi Şehri Balıkesir (2020-Devam); Turizm
Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. “Turizmde
Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı” ile “TR22 Bölgesinde profesyonel destinasyon
yönetimi bakış açışıyla potansiyel arz eden alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi”
amaçlanmaktadır. Araştırma, analiz ve programlama faaliyetleri kapsamında; tatil ve
kültür rotalarının belirlenmesi ile gastronomi rotalarının belirlenmesi, işbirliği ve
koordinasyon faaliyetleri kapsamında; sağlık ve esenlik turizmine yönelik çalışmalar,
bölgede müze sayısının artırılmasına ve müzelerin çekicilik unsurunu artırmaya yönelik
çalışmalar ve Sualtı Mermer Galerisi kurulması ile ilgili çalışmalar, su sporları turizminin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar, kapasite geliştirmeye yönelik sürdürülebilir turizm
seminerleri, tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri kapsamında; turizm olanaklarının online
platformda tanıtılması, dijital içerik üreticileri ve seyahat acentelerine yönelik tanıtım,
destinasyonların uluslararası ağlara dahil edilmesi, sualtı görüntüleme çalışmaları
yapılacak faaliyetler olarak belirlenmiştir.
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3.4. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA-TR31)
İzmir Kalkınma Ajansı gerçekleştirdiği faaliyetlerle İzmir’i dünya genelinde bilinen
bir marka haline getirmeyi hedeflemektedir. Ajans tarafından 2010 yılında hazırlanan
İzmir “Kentsel Pazarlama Stratejik Planı” kentin markalaşması ve turizm alanında
pazarlama stratejilerinin belirlenmesi için yapılan ilk çalışma olmuştur (Kentsel Pazarlama
Stratejik Planı 2010-2017, 2010). Kentin tanıtım ve markalaşmasına yönelik çatı kuruluş
İzmir Vakfı (İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı) olarak belirlenmiştir. İzmir’in geleceğine yön
verme hedefini taşıyan ilgili kurum ve kuruluş, STÖ ve özel sektörden 69 kurumun bir
araya gelmesiyle oluşan yapı ile tanıtım konularında Ajans koordinasyon halinde
çalışmaktadır. 2020 yılında İzmir Vakfı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ajans
ortaklığında hazırladığı İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı bütünleşik
çalışması altında farklı temalarda destinasyon belirleme ve rota oluşturma çalışmalarına
yönelik envanter oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Pandeminin turizme etkilerini
azaltmak üzere “Covid-19 Pandemisi Sonrası İzmir Turizmine Yönelik Güçlendirme
Çalışması” ile turizm stratejisi ile uyumlu iletişim stratejisi hazırlanmış, bu iletişim
stratejisi doğrultusunda yaratıcı içerikler oluşturulmuş ve sektör temsilcilerine yönelik
turizmde kriz yönetimi ve iletişim eğitimleri verilmesi sağlanmıştır. Ajans tarafından
gerçekleştirilen diğer markalaşma ve destinasyon çalışmaları ise 2018-2022 yıllarını
kapsayan beş yıllık “Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı”dır. Program ile
“İzmir’i turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması, turizmin 12 aya
yayılması yoluyla Akdeniz’in çekim merkezlerinden biri haline getirilmesi ve bu amaçla
bütünsel bir yaklaşımla destinasyon yönetiminin hayata geçirilmesi” amaçlanmıştır ve
2021 yılında “Visit İzmir Mobil Aplikasyonu” uygulamaya geçmiştir (2018 Çalışma
Programı, 2018). Bu amaç doğrultusunda İzmir ilinin turizm faaliyetlerinin bir bütün
olarak gerçekleşmesine yönelik İzmir Destinasyon Stratejisinin Oluşturulmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İş birliği ve koordinasyon, kapasite geliştirme, tanıtım ve
yatırım destek, ajans destekleri çalışmaları başlıkları altında da çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmiştir (2018 Faaliyet Raporu, 2019)

3.5. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA-TR32)
Aydın, Denizli, Muğla illerinde turizm faaliyetleri deniz-kum-güneş üçgeninde ve
yaz sezonunda üç ay yoğun olarak gerçekleşmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı 20142023 TR32 Bölge Planı’nda yer alan “dört mevsim turizm” hedefiyle turizm faaliyetlerini
tüm yıla yayarak bölgenin turizmden elde ettiği geliri arttırmayı amaçlamaktadır (2018
Çalışma Programı, 2018). Kalkınma Ajanslarının 2018 yılından itibaren uyguladığı Sonuç
Odaklı Programlar kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı “Eko-turizmde Yeni
Destinasyonlar” programıyla 2020-2023 yıllarını kapsayan faaliyetler oluşturmuştur.
Program kapsamında bölgede öncelikli ilçelerin (Kuşadası, Karacasu, Söke, Fethiye,
Köyceğiz, Ula, Pamukkale, Çameli, Buldan) çekim merkezi haline gelmeleri
amaçlanmıştır. Bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin, doğasının alternatif
turizm faaliyetleri için kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bölgelerin
potansiyellerini belirleme ve bu potansiyeli doğru kullanmaya yönelik olarak ilçelerde
alternatif turizm öğeleri envanterleri oluşturulmuştur. Ajans çalışanları tarafından bu
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envanterlere ilişkin çeşitli çalışmalar sonucunda alternatif turizm öğeleri hazırlanmıştır.
Destinasyon yönetim ve eylem planları hazırlama, destinasyon yönetim komisyonları
kurma, kapasite geliştirme ve farkındalık programları düzenleme, iyi uygulama
ziyaretleri, tanıtım ve yatırım destekleri ve ajans destekleri yapılacak faaliyetler olarak
belirlenmiştir. Bu faaliyetler sonucunda ise belirlenen ilçelerde turistlerin konaklama
sürelerini artırma, ziyaretçi sayısında artış, eko-turizm faaliyetlerine yönelik yeni
işletmelerin kurulması ve destinasyon yönetim komisyon toplantılarının devam etmesi
proje hedefleri olarak belirlenmiştir (Çalışma Programı, 2020). Ajans 2020 faaliyet
raporunda gerçekleştirilen faaliyetler 3 eko-turizm eylem planı, öncelikli ilçelerde
destinasyon yönetim komisyon toplantıları, eko-turizm yatırımları için ön fizibilite
çalışmaları olarak belirtilmiştir. Pandemi nedeniyle mali destek programları ve bazı
faaliyetler gerçekleştirilememiştir (Faaliyet Raporları, 2021).

3.6. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER-TR33)
Zafer Kalkınma Ajansı alternatif turizmin gelişmesi ve yeni turizm destinasyonları
oluşturulması için 2020 yılı çalışma programında Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç
Odaklı Programı’na yer vermiştir. TR33 Bölgesi birçok turizm ürününe sahip olmasına
rağmen turizm sektöründen elde ettiği gelir sınırlı kalmaktadır. Gerçekleştirilecek SOP ile
bölgenin turistler için yeni bir destinasyon olması ve bu sayede konaklama tesislerinde
doluluk ve konaklama sürelerinde artış yaşanması öngörülmektedir. Bölgenin sahip
olduğu turizm kaynakları göz önünde bulundurularak kırsal turizm, termal sağlık turizmi
ve geleneksel ve yaratıcı endüstrilere dayalı turizm yaklaşımlarına yönelik çalışmalar
yürütüleceği belirtilmiştir. Her bir turizm yaklaşımı için bölgenin cazibe merkezi olmasını
sağlamak, katma değer oluşturmak amaçlanmıştır. SOP kapsamında araştırma, analiz ve
programlama, iş birliği ve koordinasyon toplantıları, tanıtım ve yatırım destek çalışmaları,
ajans destekleri, AB ve diğer dış kaynaklı projeler, izleme ve değerlendirme
toplantılarından oluşan faaliyet planı hazırlanmıştır (Çalışma Programı, 2020zafer).
Programın birinci yılında gerçekleştirilen çalışmalar Ajans 2020 yılı faaliyet raporunda şu
şekilde yer almaktadır (Faaliyet Raporu 2020, 2021). Kütahya, Afyon, Uşak ve Manisa
illerinde SOP tanıtım toplantıları düzenlenmiştir (Şubat 2020); “Afyonkarahisar İli Turizm
Master Planı” kapsamında Şuhut Kilimatan (Kumalar) Kış Turizm Merkezi çalışmalarına
başlanmıştır (Ekim 2020); “UNESCO Yaratıcı Şehirler Üyeliği ve Afyonkarahisar
Tecrübesi” paneli düzenlenmiştir (2020).

3.7. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA-TR41)
BEBKA, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan “sürdürülebilir kırsal kalkınma”
yaklaşımı ile 2021 yılı çalışma programında üç yıllık “Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım
Sonuç Odaklı Programı” hazırlamıştır (On Birinci Kalkınma Planı, 2019) Programın,
amaçlarını gerçekleştirmek için ajans tarafından araştırma, analiz ve programlama, iş
birliği ve koordinasyon, kapasite geliştirme, tanıtım ve yatırım destek çalışmaları üç yıllık
süre içerisinde yapılacak faaliyetler olarak belirlenmiştir (2021 Yılı Çalışma Programı,
2021). Ayrıca TR41 bölgesine yönelik olarak hazırlanan “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka
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Stratejisi”, “Eskişehir Turizm Temalarının Mekânsal Analizi ile Turizm Pazarlama
Stratejisi” ve “Marka Kent Bilecik” ile “Bilecik Şehir Markalaşması ve Tanıtımı” çalışmalar
ile hedef pazar, öncelikli turizm türleri, turist profilleri belirlenerek turizm tanıtım
faaliyetlerine yönelik stratejiler oluşturulmaktadır.

3.8. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA-TR42)
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2018-2020 yıllarını kapsayan “Turizmde
Destinasyon Yönetimine Geçiş Sonuç Odaklı Programı” hazırlanmıştır. Üç yıllık program ile
TR42 özelinde bir destinasyon yönetim modeli oluşturularak bölgenin ihtiyaç duyduğu
önceliklere göre faaliyetlerin yapılması, turizm işletmelerinin kapasitelerinin artırılması,
uluslararası pazara yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinin
bölgede gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında Doğu Marmara
Bölgesel Destinasyonu, İpek Yolu (turizm koridoru) ve il ölçekli destinasyonlar olarak
çalışmaların yapılacağı üç grup belirlenmiştir. Program süresince yapılacak etkinlikler;
sektör araştırma raporları hazırlanması, turizm ağı çalışması çalıştayları, destinasyon
yönetimi eğitimleri, sektörel kapasite artırıcı eğitimler, yurtiçi ve yurtdışı turizm
fuarlarına katılma, tanıtım organizasyonları, mali destek programları olarak belirlenmiştir
(Kalkınma Bülteni, 2018). Ayrıca Sakarya ilinin Taraklı ilçesi 2013 yılında Avrupa
Komisyonu'nun düzenlediği 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi'nde Türkiye
ulusal destinasyonu olarak seçilmiştir (Avrupa'nın Seçkin Destinasyonu: Taraklı, 2013).
Avrupa Komisyonu tarafından seçilen destinasyonların AB ülkelerine tanıtılması için
tanıtım filmleri hazırlanmakta ve her yıl düzenlenen fuarlarda tanıtım çalışmaları
yapılmaktadır.

3.9. Ankaraka (ANKARAKA- TR51)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat 2021
tarihinde gerçekleştirilen “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışmasına” Ankara Kalkınma
Ajansı da katılım sağlamıştır. Ankara il stratejisi, ildeki turizm tanıtımı çalışmaları, ilgili
kurum ve paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleşmiştir
(Ankara Kalkınma Ajansı, 2021). Ankara Kalkınma Ajansı’nın turizm alanında yaptığı
çalışmalar şu şekildedir: Ayaş-Sapanca Turizm Koridoru Projesi (2011), Ankara’dan
Turizme Sağlıklı Katkı Projesi (2012), “Ankara’yı Yaşamak” Projesi (2012), “Ankara’da
Gezilecek Çok Yer Var” Tanıtım Projesi (2015) ve Ankara'nın Trekking Rotaları Çalışması
(2017).

3.10. Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA-TR52)
Mevlâna Kalkınma Ajansı’nın Konya Karaman Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda
yer verdiği on iki çalışma grubundan biri de turizm çalışmalarıdır (Karaman Konya Bölge
Planı 2014-2023, 2014) Yirmi sekiz üyeden oluşan Turizm Teknik Komitesi tarafından
bölgenin güncel durumunu ve önceliklerini belirlemeye yönelik raporlar hazırlanmıştır.
Bu raporlar doğrultusunda sürdürülebilir turizmin ve turizm alt yapısının geliştirilmesi, iş
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birliklerinin sağlanması ve turizm farkındalığının oluşturulması konuları öncelik olarak
belirlenmiştir. Turizm çeşitlendirilmesi için bölgenin inanç turizmi faaliyetleriyle sınırlı
kalmayıp turizmi tüm yıl gerçekleştirebilmek adına eko-turizm, kongre turizmi, sağlık
turizmi alanlarında da mevcut potansiyelinin kullanılması gerektiğine değinilmiştir.
Konya ve Karaman yatırım destek ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilen fuarlara katılma,
tanıtım filmleri, tur operatörleri ile gerçekleştirilen etkinlikler ile ulusal ve uluslararası
pazarda tanınırlığı artırma, iş birlikleri geliştirme, yatırımcılara ve potansiyel katılımcılara
ulaşabilme hedeflenmektedir. Ayrıca Karaman ili 2013 yılında Avrupalı Seçkin
Destinasyonlar (EDEN) Projesi’nde finale kalarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal
destinasyon ağına eklenmiştir (Karaman Turizmde Otuz İl Arasından Üçüncü Oldu, 2013).
Bu sayede turizme tam kazandırılamamış bölgenin turizm potansiyelini harekete
geçirebileceği ve yeni iş birlikleri oluşturabileceği bir fırsat oluşmuştur.

3.11. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA-TR61)
BAKA 2018 yılında üç yıllık Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturizmin Geliştirilmesi Sonuç
Odaklı Programı’na yönelik çalışmalara başlamıştır. Özellikle Antalya’da yaşanan kitle
turizm faaliyetleri ve sezonluk yoğunluk sebebiyle TR61 bölgesinde yer alan ilçeler arası
sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları yaşanmaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmenin az
olduğu bölgelere yönelik gerçekleştirilecek ekoturizm faaliyetleri ile yerel halkın refahı
gözetilerek gelir seviyelerinin artması ve bölgede turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğin
sağlanması amaçlanmaktadır (2018 Yılı Çalışma Programı, 2018). Programa yönelik
gerçekleştirilen çalışmalar 2018 ve 2019 faaliyet raporlarında şu şeklide yer almaktadır;
Fransa Provence Bölgesi Lavanta Üretimi ve Ekoturizm Teknik Gezisi (2018), 7. Ulusal
Kırsal Turizm Kongresi (2018), Destinasyon Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı
(2018), Isparta Tanıtım Filmleri; Isparta-Burdur Sosyal Medya Tanıtım Turu; Antalya İli
Antik Kentler ve Ören Yerleri Envanter Çalışması (2018) (2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019),
Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği (ATİB) Ekoturizm İş birliği İmkânları Toplantısı (2019)
ve Burdur Tanıtım Filmleri (2019) (2019 Yılı Faaliyet Raporu, 2020).

3.12. Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA-TR62)
2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nda yer alan “Uluslararası Çekim Merkezi ve Üretim
Üssü Olmak” stratejisi doğrultusunda bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek
öncelik olarak belirlenmiştir (2014-2023 Çukurova Bölge Planı, 2015). 2018 yılı çalışma
programında turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi,
turizm hizmet kalitesinin artırılması ve tanıtım faaliyetlerine yönelik çalışmalar
yapılmasına yönelik olarak “Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı”
oluşturulmuştur. Programın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar 2019 yılı
faaliyet raporunda şu şekilde yer almaktadır: TR62 Bölgesi Destinasyon Yönetim Stratejisi
Geliştirme Çalışması; Turizm Web Siteleri ile Sosyal Medya Hesaplarının Oluşturulması;
Investin Adana ve Investin Mersin Web Sitelerinin Kurulması; Coğrafi İşaretler Çalıştayı;
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Tanıtım
Toplantısı; Doğu Akdeniz Turizm Rotası Programı; Adana Lezzet Festivali; Influencer
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Adana Buluşması ;Pozantı-Karaisalı Turizm Destinasyon Çalıştayı ve Mersin Influencer ve
Blogger Gezileri. TR62 Bölgesi Destinasyon Yönetim Stratejisi Geliştirme çalışmasında İl
Kültür Turizm Müdürlükleri ve turizm paydaşlarının iş birliği ile bölgede yeni rotaların
oluşturulması ve yeni destinasyonlara dönüştürülmesi için stratejilerin belirlenmesine
yönelik çalışmalar gerçekleşmektedir. Ajans koordinasyonunda gerçekleşen bu çalışmada
Adana ve Mersin Yatırım Destek Ofisleri envanter çalışmaları, alan araştırmaları,
paydaşlar arası iletişimde koordinatörlük sağlamaktadırlar (Faaliyet Raporu, 2019).

3.13. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA-TR63)
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 TR63 Bölge Planı’nda bölgenin alternatif
turizm alanında markalaşmasını sağlamak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak
stratejisine ilişkin olarak 2020-2022 yıllarını kapsayan Destinasyon Yönetimi Odaklı Turizmin
Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nı oluşturmuştur. Ancak turizm sektörünün COVID-19
salgınından oldukça fazla etkilenmesi sebebiyle program kapsamında planlanan
organizasyonlar 2020 yılında gerçekleştirilememiştir (2020 Yılı Faaliyet Raporu, 2021).
Sonuç Odaklı Program dışında gerçekleştirilen diğer turizm çalışmaları ise şu şekildedir:
Kahramanmaraş İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024); Osmaniye İl Turizm
Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024) ve 2021 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı.

3.14. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA-TR71)
2014-2023 TR71 Bölge Planı’nda “doğal ve kültürel mirasından güç alan, beşerî
sermayesini geliştirmeyi ve dengeli kalkınmayı sürekli kılmış, yaşamaya değer bir bölge” olarak
belirlenen vizyonu gerçekleştirebilmek için Ajans tarafından 2020 yılında “Kapadokya
Bölgesinde Sürdürülebilir Turizmin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı” hazırlanmıştır.
Programın amacı turistik ürün çeşitlendirilmesiyle Kapadokya’yı güçlü bir destinasyon
haline getirmek, turizm sektöründe hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak, bölgenin marka
değerini artırmak ve etkili tanıtım çalışmaları yapmak olarak belirlenmiştir. İlk olarak
mevcut durum analizleri ile bölgenin avantaj ve dezavantajlarının tespit edilerek bu
alanlarda yapılacak çeşitli çalışmalar belirlenmiştir. Üç yıl vadeli olarak hazırlanan
programın ilk yılında “Kapadokya Yolu” doğa yürüyüşü rotasının belirlenmesi, bölge fil
envanterinin güncellenmesi, film platosu ön fizibilite raporu, Kırşehir ilinin UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN) faaliyetlerine destek verilmesi, “Discover Cappadocia”
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bölgede ilgili turizm paydaşlarının birlikte hareket
edebilmesine olanak sağlayacak bir yapı oluşturmak amacıyla Göreme Destinasyon
Yönetimi çalışmaları da 2019 yılından itibaren devam etmektedir. Bu kapsamda
destinasyon yönetimi örneklerine ziyaretler gerçekleştirilerek oluşumların yapısı
incelenmekte ve ilgili kişilerden bilgiler alınmaktadır. Örgüt yapısı oluştururken ve
sonrasında paydaşlara yönelik danışmanlık hizmetleri de Teknik Destek ve Turizm
Yönetim Danışmanlığı Programları kapsamında gerçekleştirilmektedir (2020 Yılı Çalışma
Programı, 2020).
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3.15. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN-TR72)
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı çalışma programı stratejik tercihlerinde
turizm tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yer vermiştir. TR72 Bölgesinin birçok
turistik bölgesi olmasına rağmen (Kayseri Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı, Sivas Divriği Ulu
Camii, Yıldız Dağı, Kent Merkezi Medreseler, Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı, Hattuşaş)
tanıtım faaliyetlerinde eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi için
ilgili kurumlar ve turizm paydaşları ile sürdürülebilir tanıtım çalışmaları yapılması
sağlanmalıdır (2018 Yılı Çalışma Programı, 2018). TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda
bölgede turizm altyapısını geliştirmek, turizm alanında tanıtım ve markalaşma çalışmaları
yapmak, turizm alanında kurumlar arasında iş birliği geliştirilecek ve ortak tur
programları belirlemek yer almaktadır (2014-2023 Bölge Planı, 2015)

3.16. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA-TR81)
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destinasyon yönetimi çalışmalarını 2021-2023
yılları arasında gerçekleştirmek üzere planlamıştır. Batı Karadeniz bölgesinde turizmin
gelişememesi, planlama çalışmalarının yetersizliği, bölgedeki yatırımların eksikliği temel
ekonomik sorunlardandır. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılından itibaren “Doğa ve Kültür Turizmi Altyapılarının
Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” uygulanmaya başlanmıştır (2020 Yılı
Çalışma Programı, 2020). Destinasyon yönetimi yaklaşımının gerçekleştirilmesi, yeni doğa
ve kültür rotalarının oluşturulması, destinasyonlarda insan kaynağı ve paydaşlarla
ilişkilerin geliştirilmesi, “Tabiatıyla Batı Karadeniz” temasında markalaşma bilincinin
oluşturularak turizm unsurları ile yatırım ortamının tanıtılması projenin özel amaçları
olarak belirlenmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak envanter
araştırmaları, iş birliği ve koordinasyon çalışmaları, kapasite geliştirmeye yönelik gezi ve
eğitimler, tanıtım ve yatırım destek çalışmaları, ajans destekleri faaliyetlerinin planlaması
yapılmıştır. Destinasyon yönetimi farkındalık ve bilincini oluşturmak amacıyla “Turizmde
Destinasyon Yönetimi Farkındalık Semineri” düzenlenmiştir (Turizmde…, 2021). Seminer
sonunda gerçekleşen geri dönüşler doğrultusunda BAKKA-KUZKA-BAKA ortak
çalışmasıyla çevrim içi eğitimler yapılması planlanmaktadır. Batı Karadeniz
Destinasyonunun güçlendirilmesi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Küre Dağları
Milli Parkı tanıtım ve yatırım çalışmalarının birlikte yürütülmesi, Küre Dağları Milli
Parkının ulusal veya uluslararası ağlara katılım çalışmaları (UNESCO Küresel Jeopark
veya UNESCO Biyosfer Rezerv Alanı), bölgeler arası bisiklet rotaları oluşturulması, kamp
ve karavan turizminin geliştirilmesi, yerel paydaşların destinasyon yönetimi hususunda
farkındalıklarının arttırılması, Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattında tren
turizminin geliştirilmesi ve Batı Karadeniz Destinasyonunun duyurulması için ortak
tanıtım faaliyetleri yürütülmesi başlıklarında ortak çalışmalar yapılacaktır (Küre Dağları
Turizm…, 2018).
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3.17. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA-TR82)
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı itibariyle TR82 Bölgesi’nde, destinasyon
yönetim yaklaşımıyla Bütünleşik Turizm Projesi’ni (BTP) başlatmıştır. BTP ile Çankırı,
Kastamonu ve Sinop illerinde gerçekleştirilen turizm tanıtım çalışmalarının sistemli bir
şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Proje 3 ana kategoride (analiz, uygulama, saha
çalışmaları) 16 modül olarak yürütülmektedir. Mevcut kaynakların etkin kullanılması ve
paydaşların iş birliği ile turizm altyapı çalışmaları, tanıtım çalışmaları, destinasyon ve
turistik ürün oluşturma çalışmalarının bütünsel olarak yapılması hedeflenmektedir (2016
Yılı Faaliyet Raporu, 2017). Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında oluşturduğu
“Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı da” BTP’ye göre hazırlanmıştır. “Kent
cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamayan” SOP
kapsamında uygulanacak faaliyetler araştırma, analiz ve programlama, iş birliği ve
koordinasyon, kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler, tanıtım ve yatırım destek, ajans
destekleri, kamu yatırımları olarak belirlenmiştir (2018 Yılı Çalışma Programı, 2018).

3.18. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA-TR83)
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 yılı çalışma programında ‘Kültür ve Doğa
Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı’na yer vermiştir. Program
kapsamında araştırma, analiz ve programlama çalışması olarak UNESCO dünya mirası
dosyaları hazırlanması, UNESCO Miras Alanları Eşleştirme Programı ile işbirliği ve
koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmesi, kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında
TR83 Bölgesi Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Planı, medya günleri, turizm fuarları,
bölgenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılması, turizme yönelik tanıtım
belgelerinin hazırlanması tanıtım ve yatırım destek çalışmaları kapsamında yapılacak
faaliyetler olarak belirlenmiştir (2020 Yılı Çalışma Programı Ana Faaliyetleri, 2020).
Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin yönetim planları çalışma grupları oluşturulmuştur.
COVID-19 salgını nedeni ile birçok faaliyet gerçekleştirilememiş ve SOP tarihi 2021-2023
olarak değiştirilmiştir (2020 Yılı Faaliyet Raporu, 2021).

3.19. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA-TR90)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı çalışma programında yer alan “Doğu
Karadeniz Bölgesi Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı” ile bölgede turizm faaliyetlerinin tüm
yıla yayılarak hem turist sayısında hem de turizm gelirinde artış yaşanması
amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için bölgede deneyim turizmine yönelik
ürünler geliştirmek, turizm master planı ve yatırım fizibiliteleri hazırlamak, kültür
turizmi, gastronomi turizmi ve ekoturizme yönelik araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek,
destinasyon yönetimine yönelik kurumsal bir yapı oluşturmak, iyi uygula örneklerini
incelemek, tanıtım çalışmaları için fuarlar ve road-show etkinlikleri düzenlemek ve bölge
turizm tanıtım materyalleri oluşturmak planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır
(2018 Yılı Çalışma Programı, 2018).
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3.20. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA-TRA1)
Kalkınma Ajanslarının 2018 yılından itibaren Sonuç Odaklı Programlar
uygulamaya başlamalarıyla birlikte Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı “Bölgenin Sağlık
Turizmi Gelirinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP)” ve “Kış ve Spor
Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (KST SOP)” için çalışmalara başlamıştır.
SATUR SOP ile bölgenin sağlık turizminde cazibe merkezi haline gelmesi ve sağlık
turizminin bölge için önde gelen bir sektöre dönüşmesi amaçlanmaktadır. KST SOP ile
bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların kış ve spor turizmi kapsamında sahip olduğu
potansiyelin verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek bölge için
ekonomik katma değer oluşturması hedeflenmektedir (2019 Yılı Ajans Ara Faaliyet
Raporu, 2019). Belirlenen bu SOP’lara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir
(2019 Yılı Ajans Faaliyet Raporu, 2019); 2019 yılında Bölgesel Sağlık Turizmi Stratejisinin
geliştirilmesi; Bölge sağlık turizmi komisyonunun oluşturulması ve çalışmalarının
yürütülmesi; RA1 Düzey 2 Bölgesi özel hastane yatırımı fizibilitesi hazırlanması, termalle
entegre rehabilitasyon merkezi fizibilitesi hazırlanması, sağlık turizmine yönelik teknik
destek programı yürütülmesi ile fuarlara katılım 2019 yılında bölgenin turizm altyapısının
geliştirilmesi mali destek programı, turizm sektörünün beşeri sermayesinin geliştirilmesi
teknik destek programı, kış turizm koridoru destinasyon yönetim ofisinin kurulması,
Kemaliye Doğa ve Macera Sporları Etkinliği düzenlenmesi ve sporcu sağlığı ve
performans test merkezinin kurulmasıdır.

3.21. Serka Kalkınma Ajansı (SERKA-TRA2)
2015 yılında AB desteğiyle başlatılan “Kış Turizm Koridoru Projesi” ile Türkiye’nin
Doğu illerinin kış turizminde önemli bir cazibe merkezi olması amaçlanmaktadır. Projeye
yönelik strateji ve eylem planı hazırlanırken Erciyes Kayak Merkezi ve Erzurum
Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulanan Destinasyon
Yönetim Organizasyonları incelenmiştir. Proje kapsamında destinasyon yönetim
organizasyonu yapısının kurulduğu Kış Turizm Koridoru Projesi Kars Valilik
Değerlendirme Toplantısı, bölgenin turizm envanterine ilişkin değerlendirmelerin
yapıldığı TÜRSAB İstişare Toplantısı, projenin tanıtıldığı ve destinasyon yönetim örgütü
ekibinin çeşitli eğitimler aldığı Kış Turizm Koridoru Projesi Road Show Etkinlikleri, I.
Uluslararası Kış ve Dağ Turizmi Kongresi, Kış Turizm Koridoru Projesi Yurtdışı Teknik
Gezisi gerçekleştirilmiştir (2017 Yılı Faaliyet Raporu, 2018).

3.22. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA-TRB1)
Fırat Kalkınma Ajansı 2020 yılı çalışma programında Yukarı Fırat Havzası Turizm
Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programı’nı hazırlanmıştır. Bu
programın kapsamında TRB1 Bölge illerinin (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) turizm
değerlerinin bölgesel bir marka altında tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanmasına yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda ilerleyen süreç içerisinde bölgede turizm
hareketliliğinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılması hedeflenmektedir. Üç yıllık
olarak hazırlanan program kapsamında Hazar Gölü ve Çevresi Turizm Odaklı Gelişim
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Planı, Turist Memnuniyet Düzeyi Anketi ve Müşteri Analizi Raporu Çalışması, Yukarı
Fırat Havzası Tematik ve Alternatif Rotaların Belirlenmesi, Sağlık Turizmi Potansiyeli
Analizi ve Strateji Belgesi, İçme Köyünün Eko-turizm Destinasyonu Olarak
Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler, İnsan Kaynağı Geliştirme Programı, Turizm Blogger
Infotur, Fam Trip ve Influencer Etkinlikleri düzenlenmesi ve Destinasyon Markası Dijital
Dönüşüm Çalışmaları yapılacak faaliyetler olarak belirlenmiştir (2020 Yılı Çalışma
Programı, 2020). Ancak belirlenen faaliyetlerin birçoğu pandemi nedeniyle
gerçekleştirilememiş ve bir sonraki dönemde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir (2020
Yılı Faaliyet Raporu, 2021).

3.23. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA-TRB2)
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı turizm ve markalaşmaya yönelik birçok çalışma
gerçekleştirmiştir. Ancak Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine başlanan "Van Denizi
Destinasyonu Yönetim Planı" çalışmasına kadar destinasyon yönetimi konusunda spesifik
bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma kapsamında destinasyon yönetimine dair literatür
çalışmaları ve bölgenin alternatif turizm olanaklarını belirlemeye yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Ajansın destinasyon yönetim örgütüyle ilgili yöntem belirlemeye yönelik
çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca DAKA tarafından bölgenin turizmde
markalaşmasına yönelik olarak Eylül-Ekim 2018 tarihinde “Van Bitlis Turizm Odaklı
Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu planın amacı “Van Gölü Havzası
Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planının hazırlanarak, Bölge'nin kültürel
miras özgünlüğünü ve tekliğini vurgulamak, bölgeye özel bir turizm markası veya
markalarını oluşturmak, bölgenin ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtımını yapmak
amacıyla bütüncül bir bakış açısı oluşturmaktır (Van- Bitlis İlleri (Van Gölü Havzası)
Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı, 2018).

3.24. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA-TRC1)
28 Nisan 2020 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Üniversitesi, TÜRSAB
ve GATOD ortak çalışması ile “COVİD-19 Pandemi Sonrasında TRC1 Bölgesi’nde Turizm
Sektörüne Yönelik Fırsatlar ve Gelecek Projeksiyonları Paneli” gerçekleştirilmiştir. İlgili
kurumlar ve paydaşlar ile pandemi sürecinin turizm sektörüne etkileri ve pandemi sonrası
bölgede gerçekleştirilecek turizm çalışmalarına yönelik olarak değerlendirilmeler
yapılmıştır (2020 Yılı Ara Faaliyet Raporu, 2020). Ajans tarafında gerçekleştirilen diğer
turizm çalışmaları şu şekildedir (Destekler, 2021); Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek
Programı (2015); Kültür -Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (2017); Gastronomi
Turizmi Mali Destek Programı (2019); GAP Bölgesi Kalkınma Perspektifinden Turizmde
Yeni Ufuklar Paneli (Mayıs 2020).

3.25. Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ-TRC2)
Karacadağ Kalkınma Ajansı kuruluşundan beri (2009) turizm ve kültür rotalarına
dair birçok çalışmamın hem desteklenmesinde hem de yürütülmesinde aktif rol
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oynamıştır. Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla çeşitli tanıtım ve markalaşma faaliyetleri
yürütmüştür. Ajansı gerçekleştirdiği bazı turizm çalışmaları şu şekildedir: Turizm Rotaları
ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı (2018), Çermik Termal Turizm Master Planı ve
Ergani Kültürel Mirasını Arıyor Projesi.

3.26. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA-TRC3)
Dicle Kalkınma Ajansı tarafından Nisan 2021 tarihinde “Mardin Turizm Platformu”
oluşturma çalışmaları başlamıştır. Mardin ilinde gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerinin
ilgili kurumlar ve paydaşlar ile koordineli bir şekilde yürütülmesine, kentin turizm
potansiyelinin etkili kullanılmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirecek bu platform
sayesinde kentin bir turizm markası olması hedeflenmektedir (Mardin Turizm Platformu
Toplandı, 2021). Dicle Kalkınma Ajansının turizm alanında yapmış olduğu diğer
çalışmalar şu şekildedir: Üçyol Köyü Ekoturizm Projesi (2015), Gelecek Turizmde
Sürdürülebilir Turizm Destek Programı (2016) ve 18. Uluslararası Turizm Kongresi (2017).
2019 yılının mayıs ayında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından
Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, GAP Bölgesinde
bulunan Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı
ile GAP BKİ turizm sektörü temasıyla eşleştirilmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda 2020
yılında Mezopotamya Turizm Destinasyonu için bölgede faaliyet gösteren TRC Bölgesi
Kalkınma Ajanslarının GAP BKİ ile iş birliği içinde ortak bir “Mezopotamya Tanıtım ve
Markalaşma Sonuç Odaklı Programı” hazırlamasına karar verilmiştir (Mezopotamya
Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı 2020-2023, 2020). Program kapsamında
gerçekleştirilecek etkinlikler; Mezopotamya markası pazar potansiyeli araştırması,
Mezopotamya temalı nitelikli festivallerin geliştirilmesi, film sektörü ile iş birliği, turizm
platformu yönetim danışmanlığı, Mezopotamya destinasyonu tanıtım çalışmaları, tarihi
yerlerde konser ve sergilerin organize edilmesi, Mezopotamya tanıtım materyallerinin
hazırlanması olarak belirlenmiştir (Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı,
2020).

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Destinasyonların pazarlanma, markalaşma ve sürdürülebilirlik anlamında en küçük
yerel birimlerden ulusal düzeye kadar bütüncül bir yaklaşım ile alınması destinasyon
yönetimi ve destinasyon yönetim örgütlerinin başarılı kurgulanmalarının son derece
önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak destinasyon yönetimi yaklaşımı ve destinasyon
örgütlerinin oluşturulması kadar asıl önemli olan sorunun bu örgütlerin sürdürülebilirliği
olduğu gerçeğidir. Destinasyon yönetimi örgütlerinin doğru kurgulanması ve sağlam
temellere dayanması önemli konulardan biridir. Bu noktada kurulacak yapının bölgesel
öncelikleri, kısıtları, beklentileri, yerel dinamikleri ve benzeri diğer unsurları çok dikkatle
değerlendirerek ihtiyaçlara ve şartlara uygun modelin belirlemesi gereklidir. Modelin
belirlenmesi gerçekleştiğinde yerel paydaşların katılımı ile bölgeye özel stratejilerin
geliştirilerek gerçeğe uygun yetki ve sorumlulukların paylaştırması önemlidir. Ayrıca çok
önemli bir diğer konu bu örgütün finansal bir güce ve bu gücü kullanma yetkisine sahip
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olmasıdır. Ayrıca yapının ortak-akla dayalı karar alma süreçlerini kurgulaması kadar
gerektiğinde esnek, hızlı ve adil kararlarda alabilecek iş birliği ruhunu sağlaması
önemlidir.
Bu bağlamda bugün incelediğimiz kalkınma ajanslarını destinasyon yönetimi
örgütü olarak nitelemek tam anlamıyla olanaklı görünmemektedir. Her ne kadar
bulundukları bölgelerde kalkınma süreçlerinde farklı kalkınma bileşenleri bağlamında çok
önemli faaliyetler yürütüyor olsalar da bu faaliyetlerin sürdürülebilirliği noktasında özel
sektöre ve kendi kendini finanse eden bir yapıya gereksinim olduğu söylenebilir.
Ajansların belki bu noktada büyük bir itici gücü oluğuna vurgu yapmak önemlidir.
Ajanslar turizm bileşeni ve diğer bileşenler bağlamında özel sektörün girmek istemediği
alanların pek çoğunda lokomotif görev üstlenerek gerek yatırım gerekse farkındalık
programları ile özel sektör yatırımcılarının dikkatini çekmiş veya cesaretlendirmiştir.
Turizm çalışmaları ve destinasyon bağlamında ele alındığında bulundukları Düzey 2
illerinin tek başına yaratamadıkları çekim gücünü bazen Düzey 1 Düzeyinde diğer iller ile
hareket ederek bazen de farklı Düzey 1 diğer ajanslarla hareket ederek kompakt ve uzun
soluklu çalışmalar yapma yoluna gitmişlerdir. Aslında Bakanlık tarafından ajanslardan
son yıllarda (2018 yılı itibari ile) talep edilen bölgelere özel SOP (Sonuç Odaklı Projeler) ile
sağlanan finansal kaynakların bütüncül yaklaşımla birbirini destekleyen, tamamlayan
projelere ayrılması da önemli bir adım olarak görülebilir. Geçmişte pek çok ajansın
desteklediği daha küçük ölçekli ya da sürdürülebilirliği düşük projeler yerine
belirledikleri alanlara ilişkin daha uzun soluklu projeleri hedeflemeleri olumlu bir
gelişmedir ve turizm bileşenine yatırım niyetinde olana ajansların turizm destinasyon
yönetimi yaklaşımına paralel davranması beklenmektedir. Yakın gelecekte yerelde ve
bölgelerde oluşturulan bilinç ve farkındalık ile yerel ve bölgesel düzeyde destinasyon
yönetim örgütlerinin oluşması ve daha önemlisi sürdürülebilir bir yapı ile oluşturulması
destinasyonların pazarlanması ve daha önemlisi markalaşması için önemli görülmektedir.
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1. GİRİŞ
Günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir.
Sürekli değişen koşullar neticesinde dizi ve filmlerin, mal ve hizmetlerde olduğu kadar
farklı destinasyonların tanıtımında ve geliştirilmesinde sosyal ve ekonomik açıdan önemli
katkısı bulunmaktadır. Son yıllarda yerli televizyon dizilerinin sayısında önemli bir artış
görülmektedir. Bu dizilerin çekildiği alanlardaki doğal ve kültürel çekiciliklerin ise
izleyiciler tarafından bilinmesine olanak sağlamaktadır. Söz konusu dizilerin çekildiği
bölge veya şehirlere yönelik olumlu izlenimlerin oluşturulması, çekimin yapıldığı
destinasyon açısından da oldukça önemlidir. Sürdürülebilir gelişimini sağlayamayan,
doğal çekiciliklerini koruyup farklılaştırmayan ve tanıtım faaliyetlerine önem vermeyen
destinasyonlar küresel pazar içinde tutunabilmeleri oldukça zordur. Bu bağlamda yerel
diziler, destinasyonların tanıtılmasına önemli olanak sağlamaktadır. Yapılan bu tanıtımla
destinasyonun sahip olduğu çekicilikler diziler tarafından izleyiciye yansıtılması ile
destinasyonun daha zengin bir turizm bölgesi olmasına yardımcı olabilmektedir.
Teknoloji ve kitle iletişim araçlarındaki hızlı gelişim günümüz turistlerinin
destinasyon tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Turistler öncelikle kişisel istek ve
beklentilerini dikkate alarak tatil yeri seçimi yapmaktadırlar. Fakat son zamanlarda film
ve dizilerin ülke/şehirlerin farklı coğrafya, kültür ve çekiciliklere sahip yerlerde çekiliyor
olması tatil tercihini yönlendiren önemli bir unsur olarak belirtilebilir. Çünkü sosyal
medyanın da etkisiyle potansiyel turistlerde daha otantik, özellikli, kendi yaşam
standartlarından farklı yerlerde tatil yapma arayışı uyandırmaktadır. Film ve diziler
geleneksel turizm pazarlama çabaları ile ulaşılması çok daha zor olan destinasyonlara
yönelik farkındalığın arttırılması yönüyle destinasyon pazarlamasında önemli bir rol
oynamaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarına haberleşme ve sosyalleşme için ihtiyaç
duyulmaktadır. Kitle iletişim araçları teknolojinin hızlı şekilde değişmesi ile hayatın
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Televizyon en çok alıcıya ulaşan kitle iletişim aracıdır.
Turistleri yönlendiren, onlara ilham kaynağı olan önemli iletişim araçlarından biri
televizyonlarda yayımlanan diziler veya filmlerdir (Taş, Başkan ve Kamber Taş,
2017:1134). Destinasyonları bir ürün olarak dizilerin ve filmlerin içine yerleştirmek, pozitif
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bir imaj oluşturulmasına yardım ederek, rakiplerinin arasında farklılaştırmaktadır (Saltık
ve ark., 2010: 41).
Turizm araştırmaları içinde önemli bir büyüme sektörü olarak ortaya çıkan turizm
türü film turizmidir. Birçok destinasyon için film turizmi, turizmin gelişiminin katalizör
gücü olarak bilinmektedir (Connell, 2012: 1007). Ayrıca diğer seçenekteki
destinasyonlardaki finansal, politik ve kültürel alandaki farklılıklar, devamlı değişen
tüketici ihtiyaçları ve arzularının, seçeneklerin çokluğu hizmet alıcılarının, hizmet ve mal
alım kararlarını etkilemektedir. Alternatiflerin farklılığı tüketicinin satın alma isteğindeki
aşamaları zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan sürdürülebilir turizm şeklinin ortaya
çıkmasıyla tüketici bireylerin değişik turizm türlerine yönelmesi, yeni yerleri görmek,
keşfetmek ve değişik tecrübeleri deneyimleme arzusundadırlar. Bu durum, hizmet
sunucularına alternatif çözümler üretmeye, hizmet satın alım istediğinde olanları ise başka
tecrübeler, yeni yerler keşfetme ve farklı bölge arayışı içine girmesine sebep olmuştur
(Akdu ve Akın, 2016: 1042).
Destinasyonlar, turistik çekiciliklere sahip olan, bu nedenle tüketicilerin görmek
gezmek istedikleri, belirli aktiviteleri yapmak ve konaklamak için tercih ettikleri varış
yerine verilen addır. Gezilerde gidilmesi arzu edilen yer, kişinin varmak için seçtiği
hedeftir (Yaraşlı, 2007: 12). Televizyonda yayınlanan film ve diziler geniş izleyici
alanlarına ulaşmasından dolayı turizm destinasyonlarının çekiciliğini mühim derecede
artırmakladır. Ayrıca filmin veya dizinin tüm televizyon kanallarında gösterimi
destinasyon pazarlaması açısından önem arz etmektedir (Hudson ve Ritchie, 2006: 256).
Bir destinasyonda çekilmiş olan dizi veya filmlere ürün yerleşimi o destinasyonun
tanınırlığını daha da arttırmakta, destinasyona kayda değer üstünlükler sağlamaktadır.
Televizyonun izlenme oranlarının yüksek olduğu düşünülürse, destinasyonlar kısa sürede
milyonlarca insan tarafından bilinir hale gelmektedir. Bu nedenle çekilen film ve diziler
bir destinasyonu hiçbiri reklamın tek başına başaramayacağı bir şekilde tanıtmakta bu
durum o destinasyonun marka değerini olumlu etkilemektedir. Ve bu sayede tüketiciler
üzerinde oluşturduğu farkındalıkla destinasyon imajını olması beklenen tarafa
çekebilmektedir. (Çelik, 2019: 434). İletişimin araçları içerisinde en çok görsel iletişim
araçlarının kişilerin üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, bireylerin destinasyonlara olan
merakının ve ilgisinin artması ile tatil yapılacak destinasyonun cazibe merkezi olmaya
başlaması kaçınılmazdır. Bu sebepten dolayı televizyon da seyahat edecek kişileri karar
verme aşamalarında etkili olmaktadır. Öyle ki bazı zamanlar dizi veya film, bir
destinasyon için planlanan tüm pazarlama araçlarının faaliyetlerinden daha fazla etki
oluşturabilmektedir (Taş ve ark., 2017: 1134).
Destinasyon pazarlamasının bir diğer adı mekân pazarlamasıdır. Mekân
pazarlaması ‘bir alanı, bir bölgeyi veya bir yeri, kişilere bireylere ve kurumlara elverişli, alımlı,
donanımlı ve nitelikli olduğunu göstermek niyeti ile yapılan pazarlama etkinlikler” olarak
adlandırılmaktadır. Turizm pazarlaması bir yer, şehir veya bölgenin çoğunlukla ulusal
düzeyde gerçekleştirilen pazarlama çabalarıdır. Destinasyonlar bütüncül pazarlama
faaliyetleri ile turizm talebini biçimlendirmeye çalışmaktadır. Son zamanlarda uluslararası
turizm rekabetinin artış göstermesi, pazarlama ve markalaşmanın destinasyonlar için
önemini daha da arttırmaktadır (Vatan ve Zengin, 2019: 273).
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Tatil yerleri kendi aralarında sıkı bir rekabet koşulları içerisindedirler. Bu şartlar
içerisinde destinasyonların ayırt edilebilmesi için cazip, olumlu bir görüntü ile
rakiplerinin önüne geçerek pazarlama faaliyetlerini sürdürmelidirler. Bir yerin bulunduğu
doğal ortam ve kültürel çekicilikler ve bunun dışında mevcut mimari, alt ve üstyapı gibi
birtakım fiziksel özellikleri destinasyonlara olan talebi olumlu yönde etkileyebilir. Ancak
bu özellikler başka bir destinasyon tarafından rahatlıkla taklit edilebilir olduğunda turisti
hemen harekete geçirememektedir. Günümüz modern turisti sosyal medyayı aktif bir
şekilde kullanan, eğitimli ve iyi bir araştırmacı kitlesidir. Destinasyon tercihi zamanımızın
eğitimli ve iyi araştırmacı müşteri açısından mühim yaşayış amacıdır. Bu nedenle turisti
bir destinasyondan diğerine tercih etmesini sağlayacak pazarlama ve tanıtım çabalarına
ihtiyaç vardır. Yoğun iş temposuna sahip bu kitle zamanını etkin kullanmak ve tatil için
harcadığı parayı en iyi bir biçimde değerlendirmek ister. Bu bağlamda bu turist kitlesinin
tatil için tercih ettikleri destinasyon cazibesi ve bilinirliği olan bir kent olmalıdır (Kavacık,
Zafer ve İnal 2012: 173). Televizyonda oynayan filmlerin, dizilerin içeriği ve tanınmış ünlü
oyuncuları kadar çekim yapıldığı destinasyon seyircinin ilgisini çekmektedir. Şu dönemde
dizilerin içine çekim yapılan destinasyonların yerleştirildiği görülmektedir. Bu ise izleyici
kitlesinde olumlu bir görüntü oluşturmakta, izleyiciyi diziye çekmektedir. Diğer bir
deyişle izleyici diziyi çekildiği yer için bile izleyebilmektedir (Çakır, 2014: 81).
Filmlerin içine destinasyonları ürün olarak yerleştirmek, destinasyonların artı bir
imaj oluşturmalarına destek olarak rakiplerinin arasında önemli bir yere taşımaktadır. Bir
destinasyona olan potansiyel pazar böylelikle hedef pazara dönüşmektedir. Ülkenin farklı
yerlerinde çekilen dizi ve filmlerin artması, bu yerlere olan ziyaretçi sayısı ile birlikte film
ve dizilerin destinasyon tercihlerine etkisi son yıllarda önemini daha fazla hissettirmeye
başlamıştır. Öyle ki toplumlar arası filmcilik küresel çaptaki gezmek görmek isteği üzerine
film ve dizi sektörünün turizme etkisi üzerine birçok yayın yapılmıştır. Televizyon
programlarının, dizilerin ve filmlerin içine ara ara destinasyon yerleştirmek, bilindik
pazarlama yöntemleriyle rahatlıkla ulaşılamayacak maksimum düzey farkındalık
oluşturan bir çalışmadır. Bu tarz pazarlama modeli destinasyonlara pozitif anlamda
görüntü kazandırmakta ve ayrıca turist olarak gelme taleplerinde de belirgin şekilde
çoğalma sağlamaktadır (Saltık, Coşar ve Kozak, 2010: 41-43). Yapılan bu çalışma ile film
turizmi içerisinde değerlendirilebilen dizilerin destinasyon pazarlaması üzerindeki yeri ve
önemi hakkında bilgi verilmiştir. Bu noktadan hareketle, çalışmada kapsamlı bir literatür
taraması yapılmış ve ikincil verilerden yararlanılarak tamamlanmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Türkiye’de Yerli Diziler ve Film Turizmi
Türkiye’de radyonun dışında yer alan başta televizyon olmak üzere diğer medya
teknolojilerinin gelişiminin ABD ve Avrupa’dan çeyrek asır sonra gerçekleştiği
görülmektedir. Öyle ki Türkiye’de 1952 yılında kapalı devre yayın ile televizyon
yayıncılığı başlamış, 1968 yılında Türkiye Radyo Kurumu’nun (TRT) ilk deneme yayını
yapılmıştır. 1970’li yıllarla birlikte teknik, yapım, kurgu gibi pek çok alanda büyük
aşamalar kaydeden TRT’ de, 1990-1995 yılları arasında Yeşilçam filmleri ile pek çok
yabancı dizi ve filmler de yayımlanmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar
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Türk dizilerinde ise nicelik ve nitelik yönüyle çok fazla artış olduğu görülmektedir
(Akova, 2016:18). Ülke içerisinde ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan diziler, ülke
sınırlarını aşmış Türk dizileri 150’yi aşkın ülkede 700 milyon kişi tarafından izlenir
olmuştur (TRT Haber, 2021). Bugün Türkiye dizi/film sektöründe en fazla dizi ihraç eden
ülke olarak ABD’den sonra ikinci sıradadır.
2000’li yıllardan itibaren evrensel bir yaklaşımla hazırlanan Türk dizileri her
insanın ilgisini çeken ve merak uyandıran özelliklere sahiptir. Türk kültürünün tüm
yönleriyle aktarıldığı bu dizilerin öyküleri de evrensel insan örnekleri yansıttığından her
insanın izleyebileceği nitelikle olduğu görülmektedir (Harlap, 2013: 186; Cereci, 2014: 4)
Türk dizilerinin insanın doğal özelliklerini, yaşamdan kaygı ve beklentilerini ilgi ve merak
uyandıran bir şekilde yansıtması yurt dışında da büyük rağbet görmesine neden
olmuştur. Yılmaz ve Yolal’ın (2008) üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları araştırmada
TV dizilerinin öğrencileri etkilediği, hatta bazı dizilerin (Asmalı Konak gibi) filmlerden
daha fazla ilgi uyandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmada diziler filmlere göre
öğrenci üzerinde daha uzun süreli bir etki bıraktığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle
öğrencilere göre dizilerin filmlere nazaran sürekliliği daha fazladır.
Bilindiği üzere Türkiye gerek tarihi ve kültürel zenginlikleri ile gerekse sahip
olduğu doğal güzellikler ile turizm sektörü açısından önemli bir altyapıya sahiptir. Ancak
tanıtım stratejilerinin yeterince işlevsel olmaması nedeniyle turizm faaliyetleri belirli
destinasyonlarla sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda televizyon dizileri çekildikleri yerlerle ilgili
insanlar üzerinde merak uyandıran bir özelliğe de sahip olmaktadır. Dizilerde çekimi
yapılan mekânların günümüz şehir hayatı dışında bir otantikliğe sahip olması başka bir
ifadeyle dizilerde yörenin biricik kültürel ve coğrafi çekiciliklerini yansıtan sahnelere sıkça
yer veriliyor olması insanların bu yerlere olan merakını uyandırmaktadır. Dolayısıyla
insanlar bu yerlere seyahat etmek ve bu yerleri gezmek istemektedir. Böylece film ve
dizilerin çekildiği bu mekânlarda turizm hareketliliğinin arttığı görülmektedir (Akdu ve
Akın, 2016). İnsanların film ve diziler ile birlikte farklı yer ve mekânlara olan ilgisinin
artması turizm etkinliklerinin boyutunu da değiştirmiş ve film turizmi kültürel amaçlı
seyahatler içerisinde değerlendirilen bir turizm çeşidi olmuştur. Filmlerin içine
destinasyonları ürün olarak yerleştirmek, destinasyonların artı bir imaj oluşturmalarına
destek olarak, rakiplerinin arasında önemli bir yere taşımakta ve uzun süren bir ilgi
meydana getirmektedir. Destinasyonların bilindik bir ürün olması için dizi veya filmlerde
beyaz perdede gösterimi, destinasyonlara yolculuk yapma doğrultusunda güçlü oranda
istek uyandırmaktadır.
Film turizmi insanların film ve dizilerinin çekildikleri yerleri merak etmeleri ve
görmek istemeleri ile oluşmuş bir turizm çeşididir (Beeton, 2008:40). Dizi turizmini
yalnızca film ve dizilerde popüler olmuş yerleri gezme- görme olarak değerlendirmek
doğru olmayacaktır. Zira, film turizmi film prömiyerlerinden, ödül törenlerine, filme ve
dizilere konu olan evlerden film çekimi izlemeye kadar çok daha geniş bir kapsam
içerisinde düşünülmesi gereken bir turizm türüdür (Connell, 2012: 1013). Günümüzde
film turizmi gerek ulusal gerekse uluslararası seyahatlerin artmasına ve eğlence
sektörünün daha da büyümesine olanak sağlayan bir fenomen haline gelmiştir (Hudson
ve Ritchie, 2006). Ayrıca ülkenin tanınması, imajı ve kültürel sunumu televizyon dizi ve
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filmler sayesinde gerçekleşmektedir (Beeton, 2008: 39). Hudson ve Ritchie (2006) film
turizmini daha iyi anlayabilmek için bir model geliştirmiştir. Hudson ve Ritchie turistleri
destinasyona çeken faktörleri destinasyon örgütünün aktiviteleri, destinasyonun
özellikleri ve filmin özellikleri olarak belirlemiş, film turizminin etkilerini ise olumlu ve
olumsuz olmak üzere iki yönlü değerlendirmişlerdir.
Destinasyon Pazarlama
Örgütlerinin Aktiviteleri




Film-Diziye Yönelik
Özellikler


Destinasyonun
tanıtımında Halka
İlişkiler uzmanları ile
çalışmak,
Filmin çekildiği yere
yönelik turların
planlanması,



Film gösterimi sırasında
destinasyon pazarlama
faaliyetleri,



Film stüdyolarına tur
programlarının
organize edilmesi

Filmin çekildiği
destinasyona
ulaşılabilirlik,



Filmin başarısı,



İmaj

(İtici ve Çekici)

Filmin Konusu: Düş, Kaçmak, Dekor, Öğrenmek,
Aşk, Nostalji, Statü, Prestij

Film Ziyaretçisi











Bilinçli, Tesadüfi
Keşfetmiş

Ziyaretçi sayılarını arttırmak,
Ekonomik aktiviteleri arttırmak,
Fiyatların Artması,
Yanıltıcı Görüntü,
Çevresel Etkiler
Altyapı iyileştirmeleri
Kalabalık
Yerel Nüfuzun Sömürülmesi
Yerin Filme Uymaması

Şekil 1. Film Turizmi Kavramsal Çerçevesi
Kaynak: Hudson ve Ritchie, (2006: 264).
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MOTİVASYON



Film- Destinasyon
Nitelikleri
Marka,
Senaryo,
Setler,
Farkındalık
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Film turizminin olumlu etkileri, turizmin genel pozitif etkileri şeklinde
düşünülebilir. Hudson ve Ritchie (2006: 258) belirttiği gibi ekonomik aktiviteleri arttırıyor
olması, ürün farklılaştırması yoluyla destinasyonun rekabetçi bir yapıya bürünmesine
katkısı, destinasyonun alt ve üst yapı yatırımlarının artması, yöre halkı ve yöneticilerinin
kültürel ve doğal değerlerin korunması konusunda daha bilinçli olmaları örnek verilebilir.
Aşağıdaki tabloda dizi ve film turizminin olumlu etkilerine yönelik örnekler yer
almaktadır.

Tablo 1. Dizi ve Film Turizminin Destinasyonlara Etkisi
Televizyon Dizisi veya Film

Braveheart

Yüzüklerin Efendisi

Dallas

Harry Potter

Four Weeings and A Funerals

Görevimiz Tehlike-2

Hedef

Tatilciler Sayısı veya Gelir
Düzeyindeki Artış

Wallaca Anıtı, İskoçya

Film gösterime girer girmez bölgeye
gelen turist sayısında %300 artış
yaşanmıştır.

Yeni Zelanda

1998 ile 2003 yılları arası ülkeye gelen
turist sayısında %3 ‘lük bir artış
yaşanmıştır.

Southfork Ranch Park, North
Caroline/ABD

Yıllık 500,000 turist artışı olmuştur.

İngiltere’de Çeşitli Destinasyonlar

Tüm Destinasyonlarda %50’lik bir artış
olmuştur.

The Crown Hotel, İngiltere

Film sayesinde otel üç yıl boyunca
doluluk yaşamıştır.

Ulusal Parklar, Sidney /Avustralya

Film gösterimi ile birlikte turist sayısı
5200 kişilik bir artış yaşanmıştır.

Miami/ABD

1985-1988 yılları arasında Miami’ye
gelen turist sayısında %150’lik bir artış
yaşanmıştır.

Miami Vice

Kaynak: Yılmaz ve Yolal, (2008: 178).
Öte yandan, film ve dizilerin destinasyona olumlu etkilerinin yanında olumsuz
etkileri de bulunmaktadır. Olumsuz etki olarak destinasyonun taşıma kapasitesi üzerinde
ziyaretçi kabul etmesi ile beraberinde getireceği sorunlar ifade edilebilir. Fiyatların
artması, çevre kirliliği, araç trafiğinin artması bu olumsuzluklardan bazılarıdır. Bununla
birlikte film ya da dizinin temasının suç, zorbalık veya ırkçılık üzerine kurgulanmış
olması destinasyon imajını olumsuz etkileyecek ve turist algısı olumsuz oluşacaktır. Bir
diğer olumsuz etki ise turistin destinasyona yönelik beklentilerinin karşılanmamasıdır.
Destinasyonun gerçekte filmlerde gösterildiği gibi olmaması turiste hayal kırıklığı
yaratabilecektir (Bolan ve Williams, 2008).

111

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

1.1.2. Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Yerli Dizler
Günümüz turistleri tatil ve seyahatlerini deneyim odaklı planlamakta ve daha önce
hiç bilmedikleri yerlere gitmeyi tercih etmektedir. Bu durum ise turizm pazarlamacılarını
yeni pazarlama stratejileri geliştirmeleri yönünde harekete geçirmektedir. Film turizmi
olarak değerlendirilebilecek yerli dizilerin bir pazarlama aracı olduğunu anlayan turizm
pazarlamacıları ve/veya destinasyon pazarlama örgütleri, bir destinasyona olan ilginin
arttırılarak, destinasyon imajının oluşturulmasını konusunda yerli dizilere daha fazla
önem vermeye başlamıştır. Öyle ki, destinasyon yönetiminde sorumlu kişi veya
kuruluşlar dizi yapımcıları ile ortak hareket etmek istemektedirler (Yılmaz, 2015). Bu
bağlamda film ve dizilerin içerisine destinasyonlar yerleştirmekte, böylelikle
destinasyonlar geleneksel pazarlama çabaları ile ulaşılamayacak tanıtım ve imaja sahip
olabilmektedir. Günümüzde film ve dizilerin destinasyonun tanıtımındaki etkisini
kavramış ülkeler, destinasyon pazarlama çabalarını halkla ilişkiler şirketleri ile
yürütmektedir. Weber Shanwick destinasyon pazarlaması ile ilgili en başarılı
işletmelerden biri olarak belirtilebilir. Şirket finanstan, teknolojiye, e-ticaretten turizme
kadar birçok alanda faaliyet gösteren global firmalara pazarlama hizmetleri sunmaktadır.
Bahama Adaları ve Kanada’nın tanıtımı bu şirketin filmler aracılığıyla gerçekleştirdiği
çalışmalara örnek verilebilir (Hudson ve Ritchie, 2006: 259).
Yabancı ülkelerde yayına giren yerli diziler bir destinasyonun coğrafi ve kültürel
değerlerine olan merak ve ilgiyi arttırdığından bireyler de gezme-görme isteğine neden
olmaktadır. Türkiye’de bir destinasyona olan ilginin diziler yoluyla artmasına en güzel
örnek Asmalı Konak dizisidir. Dizi sayesinde Kapadokya’ya yönelik tur sayısı artmış ve
Kapadokya bugün dünya tarafından bilinen bir destinasyon haline gelmiştir (Kömürcü ve
Öter, 2018: 6). Güngör ve Uysal (2003: 191) çalışmalarında sahip olduğu zengin tarihi ve
kültürel geçmişi ve eşsiz coğrafi özellikleri ile Nevşehir’in doğal bir film platosu olduğunu
ifade etmişlerdir. UNESCO Dünya Somut Kültürel Miras listesinde yer alan destinasyon
1969 yılından itibaren 70’in üzerinde yerli ve yabancı filme ve dizilere ev sahipliği yapmış
ve dünya üzerinde tanınırlığı artmıştır.
2000’li yıllarda itibaren birçok Türk dizisinin çekilmeye başlandığı görülmektedir.
Akabinde Türkiye’de yüksek izlenirliğe sahip olan bu dizilerin Ortadoğu başta olmak
üzere Balkanlar ve Ortadoğu’ya satıldığı görülmektedir (Kömürcü ve Öter, 2018: 6).
Nuroğlu (2013) Balkanlar ve Ortadoğu’dan gelen turistler üzerine yaptığı çalışmada,
turistlerin %31’inin televizyonda Türk dizilerini izledikten sonra Türkiye’ye gelme kararı
aldıklarını tespit etmiştir. Bir zamanlar sıradan olan ev, bina, cadde, ilçe veya şehirler bir
dizi veya film platosunda çevrildiğinde aniden herkes tarafından bilinen bir yere
dönüşebilmektedir (Schofield, 1996: 336). Kavak Yelleri dizisi çekilmeden önce son derece
sıradan bir belde olan Sığacık (İzmir-Seferihisar), dizi ile birlikte dünyaca ünlü tanınırlığa
sahip turistik bir mekân haline dönüşmüştür (Akdu ve Akın, 2016: 1044).
Son yıllarda ünü tüm Dünya’ya yayılmış olan yapıtlardan birisi de Diriliş Ertuğrul
dizisidir. 2015 yılından itibaren tarihi ve kültürel değerlerin en gerçekçi şekilde seyircisine
aktarıldığı dizi Bilecik şehrine turist akınına neden olmuştur. Özellikle Şeyh Edebali
Türbesi ve Ertuğrul Gazi Türbesi gibi tarihi mekânları 2017 yılında 700.000, 2018 yılında
1.000.000 kişi ziyaret etmiştir (Çınar, 2020: 55). Dizi sayesinde Bilecik bir destinasyon
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olarak tanınır hale gelmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisi ile birlikte Türkiye’nin tanınırlığı
artmış ve Türkiye bir çekim merkezine dönüşerek dizinin uluslararası çapta “yumuşak bir
güç unsuru olduğu” düşünülmeye başlanmıştır. Diğer bir deyişle bir ülkenin diziler
aracılığıyla başka bir millete ulaşması kültürel etkileşime neden olmakta, bu durum ise o
ülke hakkında halkın pozitif duygular taşımasına olanak sağlamaktadır (Ökmen ve
Göksu, 2019: 285).
Yerli televizyon dizileri ülkelerin tanınırlığının artmasına yardımcı olan
günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Kurtlar Vadisi, Gümüş, Diriliş
Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl gibi diziler birçok yabancı ülkeye ihraç edilerek geniş
kitlelerce izlenmektedir. Böylelikle ülkeye ciddi gelir girdisi sağlanmaktadır. Bununla
birlikte diziler sayesinde farklı kültürel-tarihi değerler ile mekânlar izleyicilerde görme
isteği uyandırmakta bu durum ise pozitif dışsallığa neden olmaktadır. Bireylerde gelişen
merak duygusu ile birlikte mekânlar ziyaret edilmekte bu ise kültürel farkındalığa yol
açmaktadır (Nevşehir Valiliği, 2021).

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Günümüzde insanların okumaya daha az şekilde zaman ayırmaları, daha çok
görsel medyaya yönelmelerine neden olmaktadır. Televizyon ve sinema filmlerin içerisine
yerleştirilen bu görsel ürünlere farklı bir konu ve ilgi uyandıran bir destinasyon eklenince
dizlerin ve filmlerin insanların üzerindeki etkisi güçlü olabilmektedir. Toplum bireyleri
tarafından tanınan, ilgi duyulan ve hoşlanılan diziler ve filmler sayesinde çekildiği yerlere
karşı ilgi meydana gelmektedir. Dizi ve filmlerin televizyonda yayınlanması ve gösterime
girmesinde sonra filmlerin çekiminin yapıldığı destinasyonlara yönelik bir turizm
haraketliliği oluşmakta ve turist sayısı önemli derecede artmaktadır. Gösterime giren
filmler ve dizi filmlerin insanları etkilemelerindeki en önemli faktörlerden biri de
çekildikleri alan ve yerler olmuştur. Öyle ki film salonlarında veya TV’lerde bu yerleri
keşfeden insanların, bu yerleri görme ve deneyimleme isteği oldukça artmıştır. Örneğin
1942 yılında çekilen Casablanca filmi ile şehir ismini tüm dünyaya duyurmuştur.
Günümüzde bile Fas’a Casablanca turları düzenlenmektedir. Destinasyona giden turist
sayısı azımsanmayacak kadar fazla sayıdadır.
Günümüz turizm faaliyetlerinde yaşanan yoğun bir rekabet vardır. Bu nedenle
turizm destinasyonlarını iyi tanıtma, insanların zihinlerinde olumlu bir imaj oluşturma,
negatif bir imajı pozitif hale getirmek önem arz etmektedir. Destinasyonlar diğer rakiplere
karşı üstünlük elde etmek için kendi jeo-ekonomik varlıklarını ve diğer çekiciliklerini
televizyon dizilerinde ve filmlerinde bir ürün olarak yayımlanmaktadırlar. Türkiye
ölçeğinde yer alan destinasyonlarının birçok pazarda tanıtılmasında ve bilinmesinde
televizyon dizilerinin katkısı önemli derecede bir yere sahiptir. Yayımlanan dizi ve
filmlerin çekilmiş olduğu destinasyonların sahip olduğu farklılıkların etkili bir şekilde
izleyicilere aktarılması izleyicilerin zihninde bölge için olumlu izlenimlerin oluşmasına ve
bir hareketlilik oluşturmalarına neden olabilmektedir.
Türkiye’de çekilen film ve dizilerin uluslararası arenada tanınırlığının yüksek
olması hem ülke tanınırlığı hem de film turizmi açısından büyük bir başarıdır. 2000’li
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yıllarla beraber Türkiye’nin farklı coğrafyalarında çekilen dizi film sayısında hatırı sayılır
bir artış gözlemlenmiştir. İlgili film ve dizilerde gerçekleştirilen mekân yerleştirme ile
birlikte destinasyonlara olan ilgi de bu değişkene bağlı olarak artmıştır. Bu nedenle film ve
dizilerin destinasyonun bilinirliğini sağlama noktasında rol oynayarak turist potansiyelini
ciddi oranda arttırdığı söylenebilir. Film ve dizilerin çekildikleri yerlere olan ilginin
dünyada ve Türkiye’de hızlı bir artış göstermesi, bu destinasyonların yönetimi ve doğru
pazarlama stratejileri geliştirilmesi sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Öyle ki bir
destinasyonun tanınırlığının en çok dikkat edilmesi gereken negatif etkisi taşıma
kapasitesinin üzerinde turist ağırlıyor olması olacaktır. Bu durumun uzun vadede
destinasyona elde edilen gelirden çok daha fazla zarar getireceği söylenebilir.
Destinasyona yönelik turist yönetimi iyi yapılamaz ise bölgede karbon ayak izinin
artması, çevresel sorunların baş edilemez duruma gelmesi, doğal ve kültürel kaynakların
hızla tükenmesi ve bölge ya da destinasyonun eski çekiciliğini kaybetme olasılığı
yüksektir. Bu nedenle film ve dizilerin çekildikleri yerlerde oluşan/oluşacak olan turist
artış hızını kontrol altında tutmak da yarar bulunmaktadır. Özellikle bölgeye
düzenlenecek turlar zamana yayılarak yığılmaların önüne geçilebilir. Günübirlik geziler
için kotaların koyulması, bunun için destinasyona özgü akıllı turizm aplikasyon
uygulamaları geliştirilmesi destinasyonun etkin yönetimine yönelik çözüm önerileri
olarak düşünülebilir.
Sonuç olarak Türkiye’de çekilen film ve dizilerin uluslararası arenada tanınırlığının
yüksek olması hem ülke tanınırlığı hem de film turizmi açısından önem arz etmektedir.
Televizyonlara ürün yerleştirme çağımızda yaygın olarak tercih edilen ve parasal maliyeti
az olan bir pazarlama iletişimi stratejisidir. Bundan yola çıkarak ürün yerleştirmenin en
yoğun kullanıldığı araç televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerdir. Günümüzde yaşanılan
yoğun rekabetten dolayı turizm sektöründe destinasyonların daha iyi tanıtılması,
tüketicilerin zihninde olumlu bir imaj oluşturma, olumsuz bir imajı olumluya çevirme,
rakiplere karşı üstün bir konumlandırma için destinasyonlar dizilere ve filmlere bir ürün
olarak konulmaktadır. Ayrıca yayımlanan dizi ve filmler çekildikleri bölgelerde iç
turizmin oluşmasını sağlamaktadır. Bunun yanında dizilerin yabancı ülkelerde
yayımlanması ve bu ülkelerin televizyon kanallarına satılması diziyi veya filmi yayınlanan
ülkenin dış turizm hareketlerinin artırmasına da neden olmaktadır. Beğenilen dizi ve
filmler kişilerde merak duygusu oluşturmakta ve destinasyona karşı bir hareketlilik
oluşmasına neden olabilmektedir. Film ve dizilerin farklı ülkelere satılması ile bir ihracat
unsuru olarak gelir elde edilirken diğer yandan da ülkeye gelebilecek turistlerin
sayılarında artışların oluşmasına da katkı sağlamaktadır.
Bu araştırma film ve dizilerin turizm destinasyonlarına olan etkisini araştırmak
amacıyla ikincil veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gelecek araştırmalarda belli bir
destinasyon üzerinde film ya da dizilerin etkisini inceleyen nicel araştırmaların
gerçekleştirilmesi literatürün ulaştığı somut bilgi birikimini arttıracaktır. Ayrıca, film ve
dizilerin çekimlerinin gerçekleştirildiği destinasyonlarda yöre halkının turizme karşı
tutumlarının ölçüleceği çalışmalar önem arz etmektedir.
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1. GİRİŞ
Destinasyonların daha çok sayıda turist çekebilmesi amacıyla öne çıkarılan
öğelerden birisi olan yöresel mutfaklar, bir bölgeye has ürünlerin toplamı, bölgedeki
insanlar tarafından görenek ve geleneklere uygun tasarlanan, kendine özgü pişirme
yöntemleri ile hazırlanıp sunulan yiyecek ve içeceklerdir (Şengül ve Türkay, 2015: 600).
Günümüzde yöresel mutfağa ait yiyecekler, turistlere karşı iyi bir izlenim oluşturmakta ve
gün geçtikçe daha ilgi çekici hale gelmektedir (Alibabic ve ark., 2012: 1673). Turistlerin
yaşam alanları dışına çıkması gereken durumlarda, gidilecek olan yerin ayrıcalık gösteren
bir özelliği olması gerekmektedir. Bu ayrıcalığın yaşanılan yerden ayrı özelliklere sahip
olması en önemli faktördür. Diğer bir deyişle yaşadığı yerden farklı bir yere giden
ziyaretçinin tercih ettiği destinasyonun kendine özgü olan özellikleri seyahat etmenin ana
nedenleri arasındadır (Türkay ve Genç, 2017: 211). Bir yöreye özgü ürünler ve yöre
halkının kültürü ile özdeşleşmiş olan, geleneksel bir hal alan yiyecek ve içeceklerin yöresel
yiyecekler olarak tanımlanması mümkündür. Bu yöresel çeşitliliğin alt yapısını tarihsel
gelişim, üretim teknikleri, inanç yapıları, ekonomik ve kültürel ilişkiler, coğrafi konum ve
etnik durumlar oluşturmaktadır (Hatipoğlu ve ark., 2013: 7).
Son zamanlarda birçok kişinin seyahatleri esnasında yalnızca konaklamada konfor
talep ettiği algısı oluşturulmaktadır. Halbuki turistler seyahatleri sırasında yöresel yemek
kültürü, yöresel kıyafetler, yerel halkın günlük yaşam biçimi, gelenekler, el sanatları ve
yöreye özgü kültürel değerler hakkında da bilgi sahibi olmak istemektedirler (Hatipoğlu
ve ark., 2013: 7; Paslı ve Çelikkanat Paslı, 2019: 303). Bölgeye has sahip olunan yiyecek ve
içecekler destinasyonların çekicilik unsuru haline gelebilmektedir. Bu unsurlar turistlerin
bir destinasyonu tercih etmesinde teşvik edici veya kolaylaştırıcı faktör haline
dönüşebilmektedir (Türkay ve Genç, 2017: 216).
Gastronomi turizmi etkinliklerine katılan turistler yerel yiyeceklerin hazırlanma,
pişirilme ve sunum aşamaları hakkında bilgi sahibi olma, farklı kültürleri tanıma ve yerel
halkın yaşamını keşfetme imkanına sahip olabilmektedir (Zağralı ve Akbaba, 2015: 66346635). Bu bölümde destinasyon pazarlaması sürecinde yöresel mutfaklar hakkında bilgi
verilmeye çalışılmıştır. Destinasyon pazarlaması genel bir bakış açısıyla ele alınarak
gastronomi turizmi ile olan ilişkisi irdelenmiştir. Destinasyon çekicilik unsurları üzerinde
durularak, yöresel mutfağın destinasyon pazarlaması sürecinde etkinliği üzerine
değerlendirmeler yapılmış ve öneriler getirilmiştir.
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1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Kavramı ve Özellikleri
Destinasyon terimi, turizm ürününün bulunduğu bölgedeki fiziki ortamı, yerel
halkı ve turizm işletmelerini içine alan bir kavramdır (Kavak, 2017: 128). Destinasyon,
yerel olarak sunulan malların, hizmetlerin ve tatil deneyimlerinin bir kombinasyonudur.
Turistler için çekici sayılabilecek doğal cazibe merkezlerine sahip bölgelere “destinasyon”
adı verilmektedir (Şengel ve ark., 2014: 822). Destinasyonları oluşturan genel özellikler
arasında olanaklar, çekicilik, uygun paketler, ulaşılabilirlik, aktiviteler ve yardımcı
hizmetler yer almaktadır (Bahar ve Kozak, 2005: 78). Bu özellikler aşağıda açıklanmıştır;


Olanaklar: Konaklama, beslenme, satın alma ve diğer turist hizmetleridir.


Çekicilikler: Doğal ya da insan elinden çıkmış, bir amaca hizmet için
yapılmış ve miras olarak geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar ulaşmış eserler ile özel
olayların bütünüdür.

Planlı Turlar: Seyahat şirketleri tarafından önceden organize edilmiş turlar
ve hizmetlerdir.

Ulaşılabilirlik: Rotalar, terminaller ve araçlardan oluşan tüm ulaşım
sistemleridir.

Aktiviteler: Destinasyondaki mevcut tüm aktiviteler ve tüketicilerin
ziyaretleri sırasında yapacakları tüm faaliyetleri içerir.

Destekleyici Hizmetler: Bankacılık, iletişim araçları, sağlık gibi turistlerin
yararlanabileceği hizmetlerdir (Buhalis, 2000: 98).

1.1.2. Destinasyon Türleri
Destinasyonlar, özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Çünkü
farklı ziyaretçiler, destinasyonu farklı amaçlar için kullanır. Bununla birlikte, birçok
seyahat destinasyonu, ana cazibe merkezlerine göre farklı türlere ayrılırlar (Buhalis, 2000:
101). Tablo 1‘de destinasyon tipleri, başlıca pazarlar ve aktivite tipleri verilmiştir. Şehir
turizmi destinasyonlarında turistler bir şehri birçok farklı amaç için ziyaret
edebilmektedir. İş ziyaretleri, arkadaş veya akraba ziyaretleri, alışveriş, kültürel miras,
gece hayatı, yeme ve içme, spor, festivaller ve özel etkinlikler bu amaçlardan sadece
birkaçıdır (Shoval ve Raveh, 2004: 741). Sahil destinasyonları, geleneksel olarak
nitelendirilen turistlere hizmet etmektedir. Deniz-kum-güneş çekim unsurlarına sahip
destinasyonlarda eğlence, dinlenme, spor gibi faaliyetler gerçekleşmektedir (Hayler, 1999:
63). Alp turizm destinasyonlarında kış turizmi etkinlikleri gerçekleştirilir. Kayak sporu,
tırmanma, yürüyüş, kamp gibi faaliyetler yaygındır. Bir destinasyonun kış turizmine
uygun olması bakımından karın uzun süre yerde kalması gerekmektedir (Geçgin ve
Çanakçı, 2017: 61).
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Tablo 1. Destinasyon Tipleri, Başlıca Pazarlar ve Üstlenilen Aktivite Tipleri
Destinasyon Tipi

Müşterileri

Aktiviteler

Şehir

İş- TTKS*

Toplantı, Teşvik, Konferans, Sergi

Boş zaman

Gezi, Gösteriler, Alışveriş, Kısa Molalar,

İş- TTKS

Konferans, Toplantı, Teşvik, Sergi,

Boş zaman

Spor, Deniz, Kum, Güneş,

İş- TTKS

Konferans, Toplantı, Teşvik, Sergi,

Boş zaman

Dağ Sporları, Kayak, Sağlık,

İş- TTKS

Konferans, Toplantı, Teşvik, Sergi

İş- TTKS

Toplantı, Teşvik, Konferans, Sergi,

Boş zaman

Dinlenme, Tarım, Öğrenme Aktiviteleri,

İş- TTKS

İş Fırsatları Yakalama, Teşvik

Boş zaman

Macera, Otantiklik, Hayır İşleri, Özel İlgi

İş- TTKS

Toplantı, Teşvik, İnzivaya Çekilme,

Boş zaman

Özel Durumu, Balayı, Yıl Dönümü

Sahil

Alp

Kırsal

Otantik Üçüncü Dünya

Eşsiz-Egzotik-Özel

* TTKS= Toplantı, Teşvik, Konferans, Sergi
Kaynak: Buhalis, (2000: 101).
Kırsal destinasyonlarda gerçekleştirilen kırsal turizmde genellikle doğayla iç içe bir
şekilde doğal kaynaklar kullanılarak faaliyetler gerçekleştirilir. Kırsal destinasyonlarda,
doğa, kültür, köy, macera, botanik, av, yayla, mağara, çiftlik turizmi türleriyle birlikte
kampçılık, bisiklet, rafting ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler de gerçekleştirilir (Oğuz,
2020: 304). Otantik destinasyonlar genellikle üçüncü dünya ülkelerinde bulunmaktadır.
Turistler, sınırlı turizm gelişimi yaşanmış yerlerde otantik deneyimler yaşarlar (Okuyucu
ve Aktaş, 2018: 17). Son olarak, egzotik destinasyonlar benzersiz ve değerli bir deneyim
sunmaktadır. Bu destinasyonlar “yaşamda bir kez” deneyim olarak tanıtılır ve yüksek
fiyatlar üzerinden ücretlendirilirler (Buhalis, 2000: 103).

1.1.3. Destinasyon Pazarlaması
Ülkelerdeki turizm organizasyonlarının iyi yönetimi; fiziksel, sosyo-kültürel ve
ekonomik faydalar sağladığı gibi yanlış yönetimi, geri dönüşü olmayan zararlara neden
olabilmektedir. Dünya turizmindeki gelişmeler ve eğilimler ışığında ülkelerin kaynakları
ön plana çıkarılmakta ve destinasyon seviyesinde pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir
(Başarangil ve Ulaş, 2018: 190). Destinasyon pazarlaması, bir bölgenin çekici olduğunu
gösterebilmek için uygulanan pazarlama faaliyetleridir. Kavram, turistik amaçlı yerlerin
pazarlanması olarak da ifade edilebilir (Gelibolu, Samsa ve Cengiz, 2017:450). Destinasyon
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pazarlaması, bir destinasyonun geliştirilmesinde ve ziyaretçi çekerek rekabeti artırmada
önemli bir araçtır. Gelir ve istihdam oluşturularak toplum refahına katkıda bulunulmakta
(Hvass, 2013: 173) aynı zamanda bölgesel stratejik kalkınma planı ile koordine olan turizm
politikalarının gerçekleştirilmesi kolaylaştırılmaktadır (Buhalis, 2000: 97).
Destinasyon pazarlamasında amaç; ülke, bölge ve şehirlerin gelirlerini daha da
artırmak, destinasyonların tanınırlığını sağlamak ve bu sayede kalkınmayı desteklemektir.
Ayrıca insanlar üzerinde olumlu ve kalıcı bir imaj bırakılarak, bölgeler bir marka haline
getirilmeye çalışılmaktadır (Serçek ve Serçek, 2015: 23). Turizm ürünü olarak kabul edilen
ve ülkeler için büyük önem taşıyan destinasyonlar, doğru ve iyi pazarlanmaları halinde
ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Seyahat destinasyonlarının bir marka olarak
kimlik kazanması, ziyaretçiler tarafından algılanan imaj açısından da önemlidir (Ceylan,
2011: 90).

1.1.4. Destinasyon Pazarlaması Unsurları
Destinasyon pazarlamasında marka ve imaj birleşerek destinasyon pazarlamasının
unsurlarını oluşturmaktadır. Bu unsurlar başlı başına bir anlam taşıdığından,
destinasyonlar pazarlanırken her biri ayrıntılı olarak düşünülmelidir (Vatan ve Zengin,
2019: 274).

1.1.4.1. İmaj ve Destinasyon İmajı
Turizm, küresel çapta en hızlı gelişen ve ülke ekonomisine ciddi anlamda gelir
sağlayan sektörlerden birisi konumundadır. Turizm alanının bu yönü ülkelerin de bu
alandan daha fazla yararlanma isteğini artırmaktadır. Ülkelerin elde etmek istedikleri
pazar seviyesine ulaşabilmesi için stratejik bir plan doğrultusunda ilerlemesi
gerekmektedir. Bundan dolayı ülkeler için turistik bir kaynak olan destinasyonlar, doğru
ve etkin pazarlama ile gelen kişilerce tanınıp, tercih edilir bir hal almaktadır. Bu da ülke
rekabeti için ayırt edici bir noktadır. Destinasyonlar zamanla markalaşarak bir kimlik elde
etmekte ve ziyaretçiler için bir imaj çizgisi haline dönüşmektedirler (Ceylan, 2011: 90).

1.1.4.2. Marka ve Destinasyon Markası
Destinasyon markası, destinasyonu farklılaştıran ve ona kimlik kazandıran bir logo,
isim veya sembol olarak adlandırılmaktadır. Destinasyon markası, tüketici tarafından
yaşanan ve hatırlanan bir deneyimdir (Caldwell ve Freire, 2004: 50). Bir destinasyon
markası oluşturmak için turistik yerin diğer turistik alanlardan farklılaştırılması, orayı
özel kılan niteliklerin ön plana çıkarılması ve bir destinasyon kimliğinin oluşturulması
gerekmektedir (Ateşoğlu, Güngör ve Doğanlı, 2008: 11). Her destinasyonun farklı ve özel
yönleri vardır ve bunlar aslında markayı oluştururlar. Burada asıl olan kişilerin daha
sonra anımsayacakları bir imaj yaratmak ve bu imaj unsurlarını güçlendirmektir (Gülmez
ve ark., 2012: 2).
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1.1.5. Destinasyon Pazarlaması ve Gastronomi Turizmi İlişkisi
Bir destinasyonu oluşturan en önemli özelliklerden biri de toplumun yaşam tarzını
yansıtan yemek kültürüdür. Yerel yemekler bölge için farklılık oluşturmaktadır.
Günümüzde insanlar yalnızca fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda
farklı bir yemek deneyimi yaşayabilmek için de dışarıda yemek yemeyi tercih etmektedir.
Bir ülkenin yerel mutfağını tanıma arzusu seyahat etmeyi teşvik etmektedir (Selwood,
2003: 147; Yüncü, 2010: 30). Yerel ürünleri tatmak, bölgeler arasındaki farkları ortaya
çıkarmak ve bu yiyeceklerin bazı turistler için turistik destinasyon seçiminde etken bir rol
oynaması destinasyonların tanıtımında etkili olmaktadır. Destinasyonlara yönelik turizm
faaliyetleri ve destinasyonlardaki gastronomi ürünleri birbirini tamamlayabilir niteliktedir
(Aydoğdu ve ark., 2017: 120). Yerel halka özgü deneyimlerle benzersiz yiyecek ve
içeceklerin sunulmasının, turistlerin bir destinasyonu diğer destinasyondan farklı
algılamasına ve tercihli talep oluşturmasına yardımcı olmaktadır (Du Rand ve Heath 2006:
206; Haven-Tang ve Jones 2006: 74).
Aynı zamanda taklit edilemeyen gastronomik ürünler ile destinasyon pazarlaması
rekabette bir adım ileriye götürebilmektedir. Turistler açısından yerel gastronominin
keşfedilmesi, deneyimlenmesi ve konakladıkları yerler dışında yemek yemeleri de
destinasyon pazarlaması açısından bir artıdır (Çalışkan, 2013: 44). Ev sahibi toplum
açısından özellikle yöresel yiyecek ve içecekler ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik
yönüyle bölgeyi desteklemektedir. Yerel ekonomiyi destekleyecek olan gastronomi
turizmi kırsal kesimdeki hayata katkı sağlayarak, çevrenin korunması ve yerel halkın
yaşamını sürdürmesine katkı sağlamaktadır (Ergan ve ark., 2020: 2).

1.1.6. Destinasyon Çekiciliği ve Destinasyon Çekicilik Unsurları
Turizm faaliyetleri neticesinde insanların yaşadıkları yer dışında bir destinasyonu
ziyaret etmeleri geçici yer değiştirmeleri ile mümkündür. Seyahat aktivitesinin
gerçekleştirildiği bu destinasyonlar sahip oldukları çekicilik unsurları ile ziyaretçiler için
bir çekim öğesi haline dönüşmektedir. Aynı zamanda destinasyonların benzersiz
çekiciliği, diğer destinasyonlara göre rekabette avantaj elde etmelerini sağlamaktadır
(Ercan, 2020:543). Kendine özgü ürünleri ile diğer destinasyonlardan farklı işlevler sunan
veya farklı turist profillerinin beklentilerini karşılayan seyahat destinasyonları turizm
pazarında bir adım öne çıkmaktadır (Figini ve Vici, 2012: 825). Turistleri belirli bir
destinasyona çeken en önemli etken turizm çekiciliğidir (Bhati ve Pearce, 2017: 15). Bu
nedenle destinasyon çekiciliği, turizm sistemlerinin oluşumu için temel gerekliliktir
(Shaykh-Baygloo, 2021: 1). Rekabetin sürekli artış gösterdiği turizm pazarında,
destinasyonlar rekabet avantajlarını sürdürmek için çekiciliğini yenilemek ve iyileştirmek
durumundadır (Krešić ve Prebežac, 2011: 497). Ziyaretçilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını
karşılamada etkin olan destinasyonlar rakipleri karşısında üstün bir rekabet avantajı elde
etmektedir. Dolayısıyla destinasyonların sahip olduğu çekicilik unsurları rekabet güçlerini
belirleyen en önemli faktörlerdir (Neto ve ark., 2020: 1674). Genel olarak bir destinasyonun
çekiciliğini yaratan ve turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen unsurlar arasında
doğal çevre özellikleri, etkinlik ve alışveriş imkanları, spor olanakları, kültürel çekicilikler,
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sağlık imkanları, ulaşım ve konaklama imkanları ve mutfak kültürü sayılabilir (Şengül ve
Türkay, 2016: 64).

Doğal Çevre Özellikleri: Doğal unsurlar, turistik ürünlerde çekiciliği
belirleyen en önemli etkendir. Coğrafi konum, temiz deniz ve sahiller, güneş ve kar, temiz
hava, bitki ve hayvan türleri, doğal güzellikler, kaplıca ve şifalı sular, temiz su kaynakları,
doğal çevre çekiciliğini oluşturan unsurlardır (Boz, 2019: 27).

Etkinlik ve Alışveriş İmkânları: İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve hediye
almak gibi amaçlarla turizme yönelirler. Burada ki temel amaç alışveriş yapmaktır. Bu
eğilimle birlikte alışveriş olanakları destinasyon çekiminde önemini artırmaktadır (Geçgin
ve Korucuk, 2017: 13). Destinasyonlarda düzenlenen etkinlikler, festivaller, eğlence ve
alışveriş olanakları da turizmde motive edici faktörler olarak görülmekte ve kullanıcılara
eşsiz deneyimler sağlamayı amaçlamaktadır (Yavuz, 2010: 165). Özellikle doğal turizm
kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde düzenlenen festivaller, etkinlikler, eğlence ve
alışveriş imkanları bölgeye turist çekmede önemli bir araç olarak görülmektedir (Tayfun
ve Arslan, 2013: 192).

Spor İmkânları: Turizm piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından biri de
spora veya fiziksel aktiviteye dayalı seyahatlerdir (Gibson, 1998: 155). Spor olanakları,
destinasyonlar için pazarlamanın önemli bir parçası haline gelmiştir. Spor etkinliklerinin
dikkat çekmede iki önemli rolü vardır. Birincisi, etkinlik katılımcılarını ve izleyicilerini
çekme potansiyeline sahip olmasıdır. Etkinliklerin gerçekleştiği yere gelen ziyaretçiler, ev
sahibi ülkenin ekonomik ve imaj oluşturma amacına katkıda bulunmaktadır (Chalip ve
Green, 2003: 215). İkincisi, gerçekleşecek spor etkinliklerinin medya ve reklam tanıtımları
sayesinde destinasyon imajının yaratılmasıdır. Bu yüzden, spor olanakları destinasyonun
tanıtımını yaparak çekilik unsuru oluşturmaktadır (Dwyer ve ark., 2000: 176).

Kültürel Çekicilikler: Kültür, turizmin önemli bir unsurudur. Kültür ve
turizm birlikte sinerji yaratır ve bu sinerji turizm sektöründe büyüme potansiyeli
oluşturur. Böylece kültür turizmi, küresel turizmin en hızlı büyüyen alanlarından biri
haline gelmiştir (Okumuş ve ark., 2012: 639). Kültürel çekicilikler; festivaller ve fuarlar,
eski sanat eserleri, tarihi yapılar, müzeler, eski uygarlıklar ve onların kalıntıları, keşif, dini
yapılar ve gelenekler, yerel mutfaklar, tiyatro ve sinema, kütüphaneler, yerel mimari ve
orijinal özellikler, müzik ve dans gibi pek çok biçimlerde ortaya çıkabilir (Alyakut ve
Akpulat, 2020: 33). Kısacası insan emeğiyle şekillenen ve diğer insanların merakını
uyandırabilecek nesneler ve olaylar kültürel çekicilik alanına girer (Öter ve Özdoğan,
2005: 128). Kültürel çekicilikler, destinasyon çekiciliği ve rekabet bağlamında turizm
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Başarılı olmak isteyen destinasyonlar, kültür ve turizm
arasında gerekli bağı kurmalı ve pozitif sinerji yaratmalıdır. Bunu başarmak için söz
konusu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Göral ve Tuna, 2018: 5).

Sağlık İmkânları: Turistler bulundukları destinasyonda zaman zaman tıbbi
destek almak zorunda kalabilmektedir. Dolayısıyla sağlık imkanları sunan destinasyonlar,
bölgenin turizm gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır (Geçgin ve Korucuk, 2017: 16). Bir
turizm destinasyonunda düzenli olarak sunulan turizm olanaklarına ek olarak, sağlık
hizmetleri ve tesisleri teşvik edilerek destinasyon çekimi oluşturulmaktadır. Bu paketin
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içerisinde sağlık hizmetleri, tıbbi muayeneler, özel diyetler, akupunktur, vitamin alımları,
özel tıbbi tedaviler ve bitkisel ilaçlar yer alabilmektedir (Silik, 2010: 101).

Ulaşım ve Konaklama İmkânları: Yer değiştirme turizmin zorunluluğudur
ve dolayısıyla turizmin gelişmesi ulaşımı daha da önemli bir hale getirmiştir. Ulaşım
teknolojilerinin çeşitlenmesi, hız, güvenlik, rahatlık gibi faktörler destinasyon çekimini
etkileyen önemli unsurlar haline gelmiştir (Çanakçı, 2017: 25). Konaklama tesislerinin
kalitesi, güvenliği, ulaşımı, genel hijyen ve temizliği, aktiviteleri ve hizmetleri, fiyat
düzeyleri ve misafirperverliği destinasyon çekiminin temel öğeleridir (Kozak, 2001: 394).
Bu boyutlar kapsamında beklentileri karşılanan turistler, destinasyonlara ve turizm
işletmelerine bağlılık ve tekrar satın alma niyeti göstermektedirler (Ünal, 2019: 115).

Mutfak Kültürü: Destinasyonların sahip olduğu mutfak kültürü, o
destinasyonu ziyaret eden turistler için güçlü bir çekicilik unsurudur (Seyitoğlu ve
Çalışkan, 2014: 25; Şahin ve Ünver, 2015: 64). Farklı bir mutfak kültürünü keşfetmek
amacıyla ziyaret edilen bölgede restoranları, yemek müzelerini, yemek festivallerini,
yiyecek üreticilerini ve özel alanları ziyaret etmek mutfak kültürünün destinasyon
çekiciliğindeki yerini göstermektedir (Harrington ve Ottenbacher, 2010: 14). Mutfak
kültürü, bir destinasyonu rakiplerinden ayıran ve böylece sürdürülebilir bir rekabet
avantajına katkıda bulunan önemli faktörlerden biri olarak da görülmektedir (Du Rand ve
Heath, 2006: 209).

1.1.7. Yöresel Mutfağın Destinasyon Tercihi Açısından Önemi
Destinasyonlara özgü yiyecek ve içecekler turistlerin seyahat ve destinasyon
tercihini etkileyen değişkenler arasında yer almaktadır (Toksöz ve Aras, 2016: 174).
Turistlerin seyahat etme nedenleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı turistler kültürel
amaçlı seyahat ederken, bazıları eğlence amaçlı turizm faaliyetlerine katılabilmektedir.
Günümüzde giderek daha fazla önem kazanan yöresel mutfaklar; turistlerin seyahate
katılımında ve yöresel mutfağı olan destinasyonların seçilmesinde aktif rol oynamaktadır
(Çalışkan, 2013: 39). Turistler için destinasyon tercihindeki nedenlerden biri yerel halkın
kültürü ile harmanlanmış yöresel yemeklerden tatmak ve bu lezzetler hakkında bilgi
sahibi olmaktır. Bazen bu tat ve lezzeti başka bir destinasyonda denemek mümkün
olmadığından, seyahatin tek veya asıl amacı bu eşsiz yerel mutfak kültürünü
deneyimlemek olmaktadır (Güneş ve ark., 2008).
Turizm için de böyle bir ilişkinin kurulması son derece önemlidir. Birbirine
benzeyen kültürlere karşı yerel bir kültür ve bu kültürü yansıtan yemeklerin
oluşturulması destinasyonların pazarlanmasında farklılıklar yaratabilecektir. Yeme içme
deneyiminin her mevsim yapılabilir nitelikte olması da destinasyonlara bölge pazarlaması
açısından artı bir avantaj sağlayacaktır (Zağralı ve Akbaba, 2015: 6633). Son zamanlarda
turizm sektöründe meydana gelen talep dalgalanmaları, destinasyonların turist çekebilme
özelliği açısından farklılıklar yaratmasını zorunlu kılmıştır. Turistler artık seyahatlerini
her boyutta deneyimlemek istemektedir (López-Guzmán ve Sánchez-Cañizares, 2012: 63).
Bu neticede destinasyonların seyahat alternatifleri de değişmektedir. Yöresel yemekler bu
talebi karşılamak adına geliştirilebilecek bir potansiyele dönüştürülebilmektedir.
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Destinasyonlarda sunulan o bölgeye has yöresel yemekler, sosyal ve kültürel değer
kazanımında da kilit bir rol oynamaktadır (Bertella, 2011: 358).

1.1.8. Yöresel Mutfağın Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Kullanımı
Destinasyonun sahip olduğu yemek kültürü ziyaretçilerin o bölgeye yönelik ilgi
düzeyinin artmasında etkendir (Bessière, 1998:23; Cohen ve Avieli, 2004: 756). Turistlerin
mutfak kültürüne karşı artan ilgisi, yöresel yemeklerin destinasyonların çekiciliğin önemli
bir parçası haline gelmesine neden olmuştur (Pearce, 2002: 199). Kültürel mirasın bir
parçası olan yöresel yemekler, ziyaret edilen alanın özgün niteliğine katkıda
bulunmaktadır (Güneş, Ülker ve Karakoç, 2008). Turistik faaliyetlerin gereklerine göre
hazırlanan yöresel mutfaklar bir çekicilik unsuru haline dönüşmekte (Cohen ve Avieli,
2004: 767), turistler ziyaret ettikleri yerlerin yemeklerinin nasıl hazırlandığını, pişirildiğini
ve sunulduğunu öğrenebilmekte, kendi hazırlamış oldukları yemekleri tadarak yeni
yöresel yemek çeşitlerini, yeni kültürleri keşfetme olanağı bulabilmektedir. Turizm
pazarında gelişmek isteyen çok sayıda destinasyon, tanıtım çalışmalarında bölge
mutfaklarını önemli bir araç olarak kullanmaktadır (Zağralı ve Akbaba, 2015: 6634).
Son dönemlerde çeşitli bölgelerin mutfağına yönelik ilgi düzeyinin artması ile
turizm geliri açısından payını artırmak isteyen ülkeler, mutfak kültürlerinin
zenginliğinden, yiyecek ve içecek faaliyetlerinde bölgenin avantajlarından, yani bir turizm
ürünü olarak gastronominin çekiciliğinden yararlanmaktadır (Selwood, 2003: 158). Ülkeler
gastronomiyi turizme entegre ederek hem iç hem de dış turizmde önemini artırmakta ve
ek gelir olarak ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar (Küçükaltan, 2009: 1). Destinasyonlar
turistlere mutfak kültürünü tanıma ve yemeklerini deneyimleme imkânı vermektedir. Bu
şekilde turistler gittiği yörenin kültürünü tüm öğeleriyle yaşayabilmektedir. Bir bölgenin
mutfağına has bir yemek, turist için sadece tüketilen bir ürün değil aynı zamanda o ülke
için bir kültür ve kimlik sembolü haline dönüşmektedir (Chaney ve Ryan, 2012: 310).

1.1.9. Destinasyon Pazarlamasında Yöresel Mutfaklar
Turizm etkinlikleri ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla ülkeler
turizm unsurlarını ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir avantaj olarak
görmektedirler. Sahip olunan turistik çekicilik unsurları ülkedeki turizm
destinasyonlarının tanıtımında da kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan yöresel
mutfaklar, turizm destinasyonunun pazarlanmasında ve destinasyon farklılaştırılmasında
önemli bir etken olarak görülmektedir (Mak ve ark., 2012: 928). Turizm faaliyetleri,
kültürel ve geleneksel yapısını yansıtan ve yöresel değerlerine sahip çıkan bölgelere doğru
evrilmiştir (Sünnetçioğlu ve ark., 2012: 959). Turizm sektöründe yöresel ürünlere sahip,
diğer destinasyonlardan farklılık gösteren ya da değişik turist tiplerine de hizmet veren
destinasyonlar daha çok tercih edilmektedir. Bu aşamada yöresel mutfaklar önemli bir
kaynak olarak görülmekte ve gastronomik zenginliğini ön plana çıkarabilen
destinasyonlar turistlerin daha fazla dikkatini çekmektedir (Figini ve Vici, 2012: 825).
Turistlerin bir destinasyona seyahat etme amaçları değişkenlik gösterebilmektedir.
Ancak eşsiz bir yemek deneyimi yaşamayı herkes istemektedir. Destinasyonda bulunan
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yerel peynir üreticileri, zeytinyağı üreticileri, yerel pazarlar, üzüm bağları, arıcılık ve
yiyecek içecek festivalleri gibi destinasyonların kendine özgü yemek kültürleri sayesinde
turistler bu deneyimlerini çevresindekilerle de paylaşabilmektedir. Burada en önemli
husus yerel girişimcilerin elindeki değerleri iyi yöneterek her turiste aradığı benzersiz
yemek deneyimini yaşatabilmeye gayret göstermesidir (Yetiş, 2015: 13). Yöresel mutfaklar
turizm ürününü geliştirip güçlendirmektedir (Boyne ve ark., 2003: 134). Yöresel
yiyeceklerin restoranlar tarafından kullanılması hem gıda üretimini artırmış hem de
destinasyonların markalaşmasına yardımcı olmuştur. Bu durum restoranlar için kendine
has ve özgün bir menü oluşturma olanağı da sağlamıştır (Okumuş ve ark., 2007: 253).
Örneğin; İtalya, turizm tanıtım politikasını hazırlarken sadece kültürel mirasını değil aynı
zamanda mutfağında yer alan “pasta” adını verdiği makarnayı ve farklı çeşitlendirmelerle
hazırlayıp sunduğu pizzayı pazarlamaktadır. İspanyol mutfağı denildiğinde de akıllara
“paella” gelmektedir. Her millet kendi mutfak sanatının üstün taraflarını duyurmak ve
başka insanlara aktarmak istemektedir (Küçükaltan, 2009: 3).
Gastronomi turizminin gelişimiyle birlikte yöresel mutfak unsurlarının birçok
destinasyona değer katabilme potansiyeli oldukça yükselmiştir. Özellikle ülkenin mutfak
kültürünün bölgesel olarak farklılaşması ve her bölgenin kendine özgü nitelikleri,
gastronomi turizminin farklı turizm türlerinde kullanılması için büyük bir avantaj
sağlayabilmiştir. Turistik ürünü çeşitlendirmek ve ömrünü uzatmak için her gün değişen
ve farklı arayışlarda olan turistlere yöresel mutfak kültürünü tanıtmak ve pazarlamak çok
önemlidir (Gross ve ark., 2008: 45; Şengül, 2017: 392). Destinasyon pazarlamasında yöresel
mutfaklardan faydalanılması birçok açıdan ülkeye ve bölgeye kazanç sağlamaktadır. Bu
kazançlar; turizm dalında kullanım alanında artış yaşanması, ülkenin küresel olarak
tanınması, bölgenin kalkınması, kültürün duyurulması ve korunması ve bunun için yöre
insanının bilinçlendirilmesi, istihdam olanakları yaratılması ve turizmin 12 ay boyunca
yapılabilir olması şeklinde sıralanabilir (Çapar ve Yenipınar, 2016: 110).

1.2. İlgili Araştırmalar
Alyakut (2020) Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarının web sitelerinde yer alan
gastronomi bilgi içeriklerini ortaya çıkarmayı ve destinasyon pazarlaması açısından
kullanımlarının
değerlendirilmesini
amaçlamıştır.
Çalışmada
nitel
araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Kocaeli mutfağı ve
özellikleri, kültürel kimlikler, gastronomi festivalleri, restoranlar, yöresel yemekler ve
görselleri ve yemek çeşitliliği olarak web sitelerinde gastronomi ile ilgili bilgiler
bulunduğu fakat Kocaeli'nin zengin gastronomik potansiyeline rağmen paydaşların
destinasyon pazarlama unsuru olarak gastronomik ürünler ve onların çekiciliğinden
yeterince faydalanamadığı ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği olduğu sonucuna
varılmıştır. Vuksanović ve Demirović Bajrami (2020) Voyvodina mutfağının imajını ve
turistlerin yemek deneyiminden duyduğu memnuniyeti analiz etmeyi amaçlamıştır.
Çalışma kapsamında; Voyvodina'daki köyleri ziyaret eden 891 yabancı turiste anket
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yerel mutfağın destinasyonun marka kimliğini
oluşturmak için bir araç olarak hizmet edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Kesici ve Çakır
(2020) gastronomik çekiciliklerin destinasyona duyulan memnuniyet düzeyi üzerindeki
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etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmada Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’ne
katılmış 384 yerli turiste anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda
özgün ve bilinen gastronomik çekiciliklerin destinasyon memnuniyeti üzerinde olumlu
yönde etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca gastronomik çekiciliklerin arasında yöresel
yemeklerinde belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Güllü ve arkadaşları (2017) destinasyonların tanıtımında büyük bir öneme sahip
olan yöresel yemeklerin, turistlerin tatil bölgesi seçimindeki etkisini belirlemeyi amaçlamış
ve Bozok olarak adlandırılan bölgeye ait yöresel bir yemek olan Desti Kebabını ele
almıştır. Bu kapsamda Yozgat ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri arasından,
kolayda örneklem yöntemi kullanılarak desti kebabıyla ünlü işletmeler seçilmiş ve bu
işletmelerin sahibi veya aşçıbaşıları ile yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak
sorular yöneltilmiştir. Çalışmada destinasyon pazarlaması ve bölge tanıtımında yöresel
lezzetlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Folgado-Fernández ve arkadaşları (2017) turistlerin gastronomik etkinliklerdeki yemek
deneyimlerinin destinasyon imajı üzerindeki etkisini araştırmış ve gastronomi
deneyimlerinin destinasyon imajı ve destinasyon sadakati üzerinde olumlu bir etkisi
olduğunu ortaya koymuştur. Aydoğdu ve Duman (2017), Kastamonu ilinde gastronomi
turizminin bir çekicilik unsuru olarak kullanılabilirliğini tespit etmeyi amaçlamıştır.
Araştırmada Kastamonu kent merkezinde yöresel yemek sunan yiyecek-içecek işletmeleri
müşterilerinden 20 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Yapılandırılmış görüşme
formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Kastamonu yöresel yemeklerinin ilin
pazarlanmasında bir çekim gücü oluşturduğu, gelen kişilerin yöresel yemekler hakkında
bilgi almak istedikleri ve yöresel mutfağın destinasyon için önemli olduğu ortaya çıkan
sonuçlar arasında yer almaktadır. Galvez ve arkadaşları (2017) Lima şehrini seyahat eden
yabancı turistlerin bölge gastronomisi hakkındaki görüşlerini elde etmeyi amaçlamıştır.
Çalışmada yerel yiyeceklerin, turistik çekicilik unsuru olarak kullanılabileceği ve yeni
yemek deneyimlerinin sosyalleşmede büyük etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Şengül ve Türkay (2016) yöresel mutfağın destinasyon çekiciliği açısından
ziyaretçiler üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu bağlamda, Mudurnu
İlçesi’ni ziyaret eden 265 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
sonucunda; ziyaretçilerin destinasyon pazarlamasında öne çıkan cazibe unsurları olarak
birinci sırada temiz ve doğal çevre ortamını görme isteği, ikinci sırada kültürü merak
etme, üçüncü sırada tarihi yerleri görmek isteme, dördüncü sırada ise yöresel yemekleri
tatmak isteme olduğu belirtilmiştir. Çapar ve Yenipınar (2016) yöresel yiyeceklerin bölge
kültürünün tanıtımında taşıdığı önemi ve bölgeye sunduğu katkıyı ortaya koymayı
amaçlamıştır. Araştırma sonucunda destinasyon tercihinde kültürel kimliğin bir ifadesi
olan yöresel yiyeceklerin önemli bir etken olduğu ancak ticari kaygılarla taklit ve aslına
uygun olmayan uygulamaların kültürel yozlaşmaya neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şahin ve Ünver (2015) Türkiye ve İstanbul’un pazarlanmasında marka değeri
oluşturulmasında gastronominin rolü üzerine nicel bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın
sonucunda gastronomi turizminin diğer turizm türleri ile entegre olabileceği ve bölgesel
kalkınmada etken bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Serçek ve Serçek (2015)
Diyarbakır’daki gastronomi kültürünün kentin pazarlama ve markalaşmasına etkilerini
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araştırmıştır. Bu bağlamda Diyarbakır’da yerel ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve satış
yapan işletmelerin sahipleri/işletme müdürleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın sonucunda Diyarbakır yöresel yemeklerinin Diyarbakır'daki konaklama
yerlerinde müşterilere yeterince sunulamadığı ve Diyarbakır ili dışındaki işletmelerin
Diyarbakır yemeklerini olumlu bir şekilde tanıtamadığı ifade edilmiştir. Zağralı ve
Akbaba (2015) yöresel yemeklerin destinasyon tercihi üzerinde oynadığı rolü araştırmıştır.
Bu bağlamda İzmir’i ziyaret eden 430 yerli ve yabancı turist üzerinde anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, turistlerin destinasyon tercihlerinde yöresel
yemeklerin çok önemli bir rol oynamadığı ancak bölgede kaldıkları süre boyunca
yaşadıkları yemek deneyimlerinden dolayı yöresel yemekleri beğendikleri ortaya
çıkarılmıştır.
Aslan ve arkadaşları (2014) Nevşehir ilinin yöresel yemek kültürünün bölgenin
markalaşmasına katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın evrenini Nevşehir ilinde yöresel yemek sunan restoranlar, butik oteller, dört
ve beş yıldızlı oteller, seyahat acenteleri ve kamu kuruluşlarının (il turizm müdürlüğü ve
belediyeler) orta ve üst düzey yöneticileri olmak üzere turizm paydaşları oluşturmaktadır.
Çalışma sonucunda yöresel yemeklerin tanıtımının iyi yapılamadığı bu yüzden bölge
mutfağının diğer çekicilik unsurlarına oranla arka planda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ling ve arkadaşları (2010) turistlerin Malezya yemeklerine yönelik memnuniyet
düzeylerini ve geleceğe yönelik davranışsal niyetlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Kuala
Lumpur Uluslararası Havaalanı ve Malezya terminalinde gerçekleştirilen anket çalışması
392 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda uygun fiyattaki yöresel yemek
seçeneklerinin Malezya’nın bir gastronomi turizmi destinasyonu olmasını destekleyeceği
ve Malezya’yı tekrar ziyaret etmede gastronomik ürünlerin etkili olacağı ifade edilmiştir.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Beslenme davranışı evrensel ve vazgeçilmez bir durumdur. Günümüzde insanlar
sadece hayati ihtiyaçlarını karşılamak için değil; sosyalleşmek, keşfetmek, öğrenmek,
eğlenmek için de yemek yeme davranışı sergilemektedir. Oluşan bu davranış biçimi
turizmde yeni talepler ve çekici unsurlar oluşturmaktadır. Yemek; kültür ve kimlik ile
yakından ilgilidir ve yöresel mutfak destinasyonlarının kimliğinin bir ifadesi olarak
görülmektedir. Dolayısıyla yöresel yemekleri tüketmek, yerel kültürü bir anlamda
tanımak ve deneyimlemek demektir (Pratt, 2007: 294). Ayrıca ülkelerine geri
döndüklerinde deneyimledikleri yerel lezzetleri bulundukları çevreye aktaracak olan
turistler o çevredeki insanlara karşı kendisini bilgi ve tecrübe yönünden üstün sayacaktır.
Seyahat eden bireyler arasında destinasyonda tüketilen yerel yiyecekler prestij ve statü
sağlama hususunda motive edici bir faktör olarak ifade edilebilir (Semerci ve Akbaba,
2018: 46-47).
Özel bir ilgi alanı olan yöresel mutfaklar ziyaretçilerin seyahatleri sırasında sürekli
ihtiyaç duydukları ve ilgi uyandıran bir etkinlik olmaktadır. Yöresel yiyeceklerin en iyi
düzeyde memnuniyet sağlaması adına yerel yiyeceklerin asıl çıkış noktasında tüketilmesi
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gerekmektedir. Destinasyon farkındalığını belirleyecek bir olgu olan yöresel yiyecek ve
içecekler (Türkay ve Genç, 2017: 217) sayesinde ziyaretçiler seyahatleri sırasında yöreye
özgü mutfakları deneyimlediklerinde benzersiz ve eğlenceli bir deneyim elde etmektedir
(Quan ve Wang, 2004: 302). Yöresel yiyecekler, yenilikleri keşfetme ve tecrübe kazanma
açısından önemli bir motivasyon kaynağı olup, uluslararası boyutta da her kesimden ilgi
görmektedir (Ergönül ve Ergönül, 2015: 416). Mutfak kültürleri artık destinasyon
seçiminde büyük rol oynamaktadır. Bir çekicilik unsuru olarak destinasyonlar pazarlama
süreçlerinde yöresel mutfaklarını ön plana çıkartmaktadır. Yapılan reklam çalışmaları,
festivaller, etkinlikler, organizasyonlar bu durumun en önemli göstergesidir. Yöresel
mutfak kültürleri destinasyonların markalaşma sürecinde de rol almaktadır. Bölgenin,
mutfak öğeleri ile anılması, yöresel mutfak ürünleri ile ünlenmesi destinasyonun marka
değerinin o ürünlerle hatırlanmasını sağlamaktadır. Yöresel mutfak kültürünün
destinasyon pazarlamasında yer almasıyla birlikte, bölgede üretilen gıdaların kalitesi
artmakta, doğal ürünlerin üretimi çoğalmakta, bölgeye istihdam olanakları sağlanmakta,
alt-üst yapı yatırımları gelişmekte ve kültürel değerlerin korunmasına daha fazla özen
gösterilmektedir.
Yerel mutfak kültürünün tanıtılması ve ürünlerin ulusal veya uluslararası düzeyde
pazarlanması şüphesiz yerel ekonomiyi canlandıracaktır. Bölgede artan turizm talebi,
olumlu gastronomik değişimi harekete geçirecektir. Öte yandan mutfak kültürü nedeniyle
ortaya çıkacak turizm talebi, yerel ekonomiye katkıyı hızlandıracaktır. Turizm
harcamalarının çarpan etkisi bölgedeki diğer sektörleri de canlandıracaktır (Kim ve ark.,
2001: 128). Özellikle gıda üreticileri, doğal ürünler üretmeye, sebze, meyve ve bazı özel
bitkilerin yetiştirilmesi gayretine girecektir. Gelişmekte olan ülkelerde kırsaldan kente göç
önemli ölçüde yavaşlayacaktır (Küçükaltan, 2009: 6). Yöresel mutfağın popülaritesinin
artması, turistlerin destinasyon tercihi esnasında karar vermelerini etkilemektedir.
Pazarlama stratejilerini geliştirmek isteyen destinasyonlar yöresel mutfağa yönelerek
farkındalık yaratabilmekte ve turistlerin ilgisini daha fazla çekebilmektedir. Bu bağlamda
paydaşların ortak çalışmaları ile yürütülecek olan yöresel mutfağa yönelik girişimler bölge
halkının kalkınmasına ve ticaretin içerisinde yer almasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yerel
yiyeceklere duyulan ilgi sayesinde turizm pastasından gerekli payı kırsal kesimlerde
alarak hem sürdürülebilirlik hem de bölgesel kalkınma açısından gelişme potansiyeli elde
edebileceklerdir.
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1. GİRİŞ
Destinasyon, genel olarak “turizm yönelimi” olarak tanımlanan ve literatürde çok
fazla yer verilen önemli bir kavramdır. Bununla birlikte destinasyon kavramı, geçmişten
günümüze yaşanılan teknolojik gelişmelere bağlı olarak, insanların artan zamanlarını ve
ekonomik olanaklarını en iyi şekilde değerlendirme talepleri üzerine, ortaya çıkan bir olgu
olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle, turizm alanında gelişme ve markalaşma
talepleri, ülkelerin refah seviyelerini yükseltme isteklerine paralel olarak her geçen gün
daha da önem kazanan bir konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bir
destinasyona farklı nedenlerle gelen turistlerin beklentileri çeşitlilik arz ettiğinden, tek tip
destinasyonun başarıya ulaşması zordur (Baran ve Özkul, 2010). Ülkeler, destinasyon
rotalarını arttırma eğilimine girerek bu konuda sahip oldukları tüm doğal güzelliklerini,
tarihsel zenginliklerini, mimari değerlerini, sosyo-kültürel canlılıklarını, özgün
gastronomik yöresel ürünlerini ve sanat eserlerini turizme kazandırma eğilimindedir.
Böylelikle sahip oldukları değerleri ortaya çıkararak ve turizmde çeşitlilik oluşturarak
rekabetçi destinasyon avantajı elde etmeleri mümkün olabilmektedir. Destinasyonlar
farklı özelliklere sahip turistik öğelerdir ve doğası gereği sahip oldukları özellikleri
çeşitlendirme yoluyla farklı kanalları kullanarak tanıtım gerçekleştirebilirler (Çakır, 2020).
Böylece farklı taleplere cevap verme potansiyelini arttırarak, daha fazla sayıda turiste
ulaşmayı hedeflerler. Tam da bu noktada devreye giren destinasyon pazarlaması çok
geniş kapsamlı bir kavram olmakla birlikte, turizm kapsamında değerlendirildiğinde,
“ülkenin sahip olduğu tüm ekonomik değerlerinin, ilgi çekici tüm makro ve mikro
öğelerinin tanıtımı yoluyla turistik ürün/hizmet olarak sunulması” şeklinde
tanımlanabilir.
Destinasyon pazarlamasında önemli olan, destinasyonun sahip olduğu özgün
değerlerin sunumunun etkin şekilde yapılabilmesidir. Bu hususta bazı turistik ürün ve
hizmetlerin sunumunda ortaya çıkabilecek güçlükleri önlemek için, pazarlama karması
çerçevesinde alınacak tedbirlerle destinasyon sadakati oluşturabilmek için sistematik bir
pazarlama sürecinin titizlikle uygulanması gerekmektedir (Ünal, 2020). Destinasyon
pazarlamasında önemli konulardan biri, destinasyona ilişkin kültürel öğelerin turizme
kazandırılması konusudur. Kültürel öğeler içerisinde yer alan gastronomik öneme sahip
yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve özgün ürünlerin sunulması ise ayrı bir öneme
sahiptir (Handszuh, 2000). Gastronomik yöresel ürünler turistik ürün olarak
değerlendirildiğinde, bir turistin en keyif aldığı ve giderleri arasında kısmayı en son
düşündüğü ürün/hizmet faaliyeti olarak değerlendirilir (Pyo ve ark., 1991; Ryan 1997).

137

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Dolayısıyla bir destinasyonun imajında olumlu etkiler oluşturan önemli unsurlardan biri
de gastronomik öneme sahip yöresel ürünlerdir demek mümkündür.
Günümüzde yerli ve yabancı turistlerin, farklı kültürlere ait gastronomik değerler
hakkında bilgi ve deneyim sahibi olma isteklerinin (Cusack, 2000) gelişen sosyal
haberleşme teknolojileri ile birlikte arttığı gözlenmektedir. Diğer taraftan gastronomik
yöresel ürünler sürdürülebilir rekabet açısından değerlendirildiğine, destinasyon için
potansiyel oluşturmasına rağmen, destinasyon pazarlaması açısından etkili bir sermaye
aracı olmadığı görülmektedir (Baran ve Batman, 2013). Bu nedenle Batı Karadeniz
bölgesinde yer alan illerin gastronomik değere sahip yöresel ürünlerinin, destinasyon
pazarlaması açısından değerlendirilebilmesi için; yörenin turistler tarafından talep edilme
sıklığıyla birlikte, turistlerin gastronomik yöresel ürünlere ilgi göstermeleri seviyeleri de
önem taşımaktadır.
Literatürde gastronomi turizmi olarak adlandırılan bu kavramın öneminin ve
gastronomik değere sahip yöresel ürünlerin tercih edilme oranının artması nedeniyle
seyahat rotalarını bu yönde güncelleyen turistlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır
(Hall ve Sharples, 2003). Gastronomi kavramının içinde yer aldığı turizm faaliyetleri
geliştiği sürece, ülkelerin bu tarz ürünlerini destinasyon pazarlaması yönetiminde sunma
çabaları kaçınılmaz olacaktır. Özellikle küçük yerleşim alanları için turizm faaliyetlerinde
geleneksel tanıtımın daha etkin olmasını sağlamak adına; turizm faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesinin yanında geleneksel mutfak kültürünün ve geleneksel yemeklerin
tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması, geleneksel destinasyonların pazarlanmasının
gelişimi açısından oldukça önemlidir (Crouch ve Ritchie, 1999). Bu araştırmada, turizm
destinasyon pazarlamasında Batı Karadeniz bölgesine has gastronomik değere sahip
yöresel ürünlerin rolü araştırma konusunun temel öğesi olmuştur. Çalışma daha önce Batı
Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce ve bölge sınırında yer alan Sakarya illerinde
yapılmış olan çalışmalardan veriler içermektedir. Bununla birlikte araştırma kendi
içerisinde iki ana bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde gastronomi turizmi, gastronomik
yöresel ürünler, destinasyon pazarlaması ve destinasyon pazarlamasında gastronomik
yöresel ürünlerin yeri hakkında temel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise hem
daha önce yapılmış olan Dünya geneli ile Sakarya ve Düzce illerine yönelik geçmiş
araştırmaların kısaca değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, geriye kalan Batı Karadeniz
bölgesinde yer alan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu illerindeki
gastronomik değere sahip yöresel ürünlere dair araştırma verileri, bulgular, sonuç ve
öneriler bölümü yer almaktadır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Gastronomi Turizmi
Gastronomi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “iyi yeme merakı” (TDK) ve Fransız
Akademi Sözlüğünde “iyi yeme sanatı” olarak tanımlanan bir kavramdır. Dolayısıyla bu
kavram yemeğin tüketiminin yanında onu ortaya çıkaran sosyo-kültürel, ekonomik, tarihi
ve coğrafi etkenlerin de göz önünde bulundurulmasını gerektirir (Scarpato, 2002a).
Gastronomi kavramı ilk kez M.Ö. IV. YY.’da Archestratus tarafından yazılan ve dünyanın
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ilk yemek rehberi olarak tanınan kitapta başlık olarak yer almasından sonra (Santich,
2004), Brillat Savarin’in gastronominin ana öğelerini belirlenmesi ve farklı bilimler ile bir
arada değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamasıyla da bilim olarak kabul edilmesi
dönemi başlamıştır (Kivela ve Crotts, 2006). Savarin’in öne sürdüğü “gastronomi bilimi”
olgusuna farklı anlamlar yükleyerek yeme aktivitelerini fizyolojik boyuttan çıkarıp
yiyeceklerin kökenine, tarihine, yapısına ve yapım aşamalarını kadar geniş̧ bir çerçevede
incelemesiyle yeniden şekillenmiş ve gastronomi kavramına yeni bir anlam
kazandırmasını sağlamıştır (Scarpato, 2002). Yenilikçilik kavramı, hissedilen duyguların
durum yoluyla insanlar tarafından algılanma şeklidir (Yıldırım, 2020a). Gastronomi
kavramı yiyecek içecek sektöründe yenilikçilik kavramıyla açıklanabilecek bir olgudur.
Gastronominin akademide disiplinler arası bir konu haline gelmesiyle (Hjalager ve
Richards, 2002) gastronomi ve turizm kavramlarının birlikte değerlendirildiği
araştırmaların sayısını da her geçen gün arttırmıştır (Santich, 2004). Özellikle Gastronomi
turizmi konusunda Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 2012 yılında yayınladığı
kalkınma ve tanıtım politikaları raporunun, sonraki yıllarda düzenli olarak
yayınlanmasıyla konu resmiyet kazanmıştır (Meneguel ve ark., 2019). Raporda
Gastronomi turizminin bir destinasyon için markalaşma, imaj ve çeşitlendirme gibi
turistik unsurları bir arada içerdiğinin önemi vurgulanmıştır. Bununla beraber gastronomi
turizminin, bölgesel kalkınma ve istihdam gibi konularda da bir dengeleyici güç unsuru
olarak değerlendirilmesi, raporda konuya verilen önemi vurgulamaktadır (UNWTO,
2019). Diğer yandan 2004 yılında UNESCO yürütme kurulunun 170. toplantısında alınan
karar doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden 116 şehrin katılımıyla Creative Cities
Network kurulmuştur. Ağ, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin sosyal,
ekonomik ve kültürel kalkınmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu proje
kapsamında her yıl güncellenen “Gastronomi Şehirleri” listesine Türkiye’den kronolojik
olarak Gaziantep-2015, Hatay-2017, Afyonkarahisar-2019 illeri girmiştir (UNESCO, 2019).
Gastronomik yöresel ürünlerin doğru bir pazarlama anlayışıyla tanıtılması, uzun soluklu
rekabet avantajı potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Bunun için yemekle ilgili
gelenekselliğin korunması ve yöresel yiyecek içecek ürünlerinin tanıtımlarının süreklilik
arz etmesi (Şengül ve Türkay, 2016) gastronomi turizmi açısından destinasyona önemli bir
çekicilik unsuru katması açısından oldukça önemlidir (Harrington ve Ottenbacher, 2010).
Gastronomi turizmi açısından değerlendirilen tüm çalışmaların destinasyona marka
değeri oluşturacağı, gastronomik yöresel ürünlerin değer kazanmasına katkı sağlayacağı
ve destinasyon imajını olumlu yönde etkileyeceği alan yazında en çok tartışılan konular
arasındadır (Seo ve ark., 2014).
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 2014 yılında yayınlamış olduğu
Gastronomi Turizmi Raporunda; seyahat eden 1 milyardan fazla turistin olduğunu ve bu
turistlerin %88,2 oranında gastronomik yöresel ürünlere göre destinasyon tercihleri
yaptıkları belirtilmiştir. TÜRSAB ve UNWTO 2015 yılında yayınladıkları rapora göre
Gastronomi Turizminin ortaya çıkardığı ekonomik büyüklüğün dünya üzerinde
turizmden elde edilen gelirlerin yaklaşık %30’una karşılık gelmektedir (TÜRSAB 2015;
UNWTO 2015). Gastronomi Turistlerine Yönelik, Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights
Araştırma Şirketi’nin 2017 yılında yapmış oldukları bir diğer araştırma sonuçlarına göre
ise; normal turistlere oranla %50 oranında daha fazla harcama yaparak ortalama 945 dolar
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harcadıkları ve bu tutarın 259 dolarını da yeme içmeye ayırdıkları, Türkiye’de ortalama
kalma sürelerinin 7 gün olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Toprakkaya, 2017). Bununla
birlikte Türkiye çapında yapılan bazı çalışmalar değerlendirildiğinde;

Türk mutfağının turistler tarafından yemek çeşitliliği, lezzet, porsiyon
miktarı, sunum şekli açısından beğenildiği ve %62’sinin yemeklerden memnun kaldıkları
için yeniden ziyaret ettikleri belirlenmiştir (Örer, 1995)

Turistlerin Türkiye’yi tekrar ziyaretlerinin önemli nedenleri arasında
yemeklerden duydukları memnuniyetin katkısının (dördüncü sırada) olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır (Rimmington ve Yüksel, 1998)

Geleneksel yemeklerin turistler tarafından beğenildiğinin altı çizilmiştir
(Rızaoğlu ve Tanrısevdi, 2001)

Türkiye’yi tekrar ziyaret etmede turistlerin belirttikleri başlıca etkenler
arasında yiyecek kalitesinin olduğu vurgulanmıştır (Yüksel ve Yüksel, 2001)

Geleneksel yemekler hakkında turist fikirlerine başvurulan bir araştırmada
%74 oranında duyusal değerler ve çeşitlilik açısından olumlu değerlendirmeler yaptıkları
sonucu ortaya çıkmıştır (Budak ve Çiçek, 2002)

Online olarak turistlere uygulanan bir anket sonucuna göre; katılımcıların
%97’sinin kaldıkları tesislerde geleneksel Türk mutfağını tercih ettikleri, %80’inin
geleneksel yemekleri beğendikleri ve %59’unun Türkiye ziyaretlerinde geleneksel mutfak
kültürünün etkili olduğu belirlenmiştir (Arslan ve ark., 2002).

Turizm destinasyonlarında geleneksel yöresel ürünlere yönelik tat testi
olanağının sunulmasının turistler açısından önemli bir çekim öğesi oluşturduğu sonucu
ortaya çıkmıştır (Hacıoğlu ve ark., 2009).
Bu nedenle destinasyonlar turizm payından daha fazla hak elde edebilmek için
çekicilik unsurlarını gastronomik yöresel ürünler üzerinde yoğunlaştırmakta ve
dolayısıyla gastronomi turizmine daha çok önem vermektedirler (Cohen ve Avieli 2004).
Günümüzde turistler ziyaret ettikleri kültüre uyum sağlamayı ve bu öğeleri
deneyimlemeyi isteyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yerel değerlerin vurgulandığı ve
diğer bölgelerden farklılıkların ortaya çıkarıldığı (Yüncü, 2010) gastronomik yöresel
ürünlerin sunumu oldukça önemli hale gelmektedir.

1.1.2. Gastronomik Yöresel Ürünler
Günümüzde “yöresel ürün” kavramının kullanımı popular hale gelmiş ve “yöresel
ürün pazarı” gibi kavramlar ile de yörenin belli özelliklerini barındıran belli değere sahip
ürünlerinin bir arada bulunduğu alanlar için kullanılarak bu anlam pekiştirilmiştir
(Hoşcan, 2018). Yöresel ürünler kavramı geleneksel tüm ürünleri kapsarken, gastronomik
yöresel ürünler denildiğinde coğrafi, beşerî ve tarihi tüm olgulardan etkilenen yöreye has
yiyecek-içecek kültürü olarak tanımlamak mümkündür. Bir bölgenin gastronomik kimliği
çevresel ve kültürel faktörlerin etkisinde lezzet yapısının, sofra adabının, yemek
tariflerinin, mutfak uygulamalarının bütününden oluşan (Kendir ve Arslan, 2020;
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Harrington, 2005) bir karmadır. Gastronomik Yöresel ürünlerde bu farklılıkların
korunması durumunda (Çalışkan, 2013) turistlere, özgün gastronomik öğeler sunarak
rekabet avantajı elde etmek (Harrington ve Ottenbacher, 2010) ve pazarlama fırsatları
yakalamak mümkündür (Kivela ve Crotts, 2006). Alan yazında gastronomik kimlik
olgusu, toplumların beslenme deneyimlerinin bir yansıması olarak ortaya çıkan ve
bölgenin kültürel-çevresel özelliklerini yansıtan gastronomik öğeler (Nebioğlu, 2017)
olarak tanımlanmaktadır.
Turizmin gastronomi boyutu düşünüldüğünde ise, devreye duyusal değerler
girmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar özellikle turistlerin ziyaretleri sırasında
deneyimledikleri yöresel yiyecek-içeceklerden etkilenme boyutlarının (Hyun, 2011)
destinasyon imajı algısında da aynı yönlü fikirlere (Choe, 2018) sahip oldukları sonucunu
ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan işin “yöresel ürün” boyutu düşünüldüğünde,
sürdürülebilirlik kavramı devreye girmektedir. Ancak süründürülebilir kalite,
süründürülebilir üretim, süründürülebilir geleneksellik ve süründürülebilir pazarlama
faaliyetleri oluşturulabilirse bölgesel kalkınma etkisinden bahsetmek mümkün
olabilecektir.
Gastronomik yöresel ürünler, yörenin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yakından
alakalı olduğu için bu konudaki pazarlamanın iyi anlaşılması oldukça önemlidir (Hoşcan,
2018). Avrupa Birliği komisyonu tarafından 16 Batı Avrupa ülkesinde yaptırılan
araştırmaya göre, %76 oranındaki tüketicinin geleneksel ürün tüketmeye özen gösterdiği,
%56 oranındaki tüketicinin ise “yöresellik” özelliğini kalite garantisi olarak
değerlendirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu sonuca neden olan etmenin, gıda sektöründe
dönem dönem ortaya çıkan (deli dana, kuş gribi, genetiği değiştirilmiş gıdalar vb.)
krizlerin neden olduğu düşünülmüştür. Bu durum özellikle gıda sektörü açısından
değerlendirilmiş ve gastronomik yöresel ürünlerin geleceğinin, tüketici tutumuna bağlı
olarak gelişme göstereceği (Schneider ve Ceritoğlu, 2010) yönünde yorumlanmıştır.
Turistlerin destinasyon tercihlerinde gastronomik yöresel ürünler önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle gastronomik yöresel ürünlerin ait oldukları destinasyonun kültürünün
göstergesi olan lezzet unsurunu koruması ve turistlere yöresellik unsurları hakkında
detaylı bilgiler verilmesi oldukça mühimdir (Benli ve Güler, 2019).

1.1.3. Destinasyon Pazarlaması
Turizm destinasyonu, tüketicilere turizm ürünleriyle bütünleşmiş tecrübeler sunan
bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Ünal, 2020a). Bununla birlikte iyi bir destinasyon
yönetiminin asıl amacı; yöresel turizm gelirlerini arttırmak, istihdam oluşturmak, turizmi
tüm yıla yaymak, turistlerin ilgisini ve yöresel gelişimini sürekli kılmak gibi öğeleri
içermektedir. Bu durum pazar bölümlendirme kavramlarında açıklandığı gibi, yörenin
yaşam tarzı ve değerlerinin, turistlerin yalnızca demografik faktörlerine bağlı kalmadan
kişisel özelliklerine dair detayların sunabildiği ve uygulanacak olan pazarlama stratejileri
hakkında doğru yol haritasının belirlemesine olanak sağlayan (Yıldırım, 2020b) bir yöntem
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla destinasyonu oluşturan kamu kurum ve
kuruluşlarının, özel işletmelerin ve yöre halkının bu ortak amaç̧ doğrultusunda
senkronize hareket etmeleri oldukça önemlidir (Özdemir, 2014).
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Destinasyonlar yerel ve küresel ölçekte yoğun bir rekabet ortamı içerisinde
varlıklarını sürdürmeye çalışırlar (Ünal,2020b). Turistlerin dikkatini çekme konusunda her
destinasyon bir diğerinin rakibidir. Destinasyonların rekabet gücü, rakiplerinden farklı
olarak sahip oldukları değerleri kullanılabiliyor olmalarına bağlı olarak belirlenmektedir
(Türkay, 2014). Gastronomik yöresel ürünler birçok destinasyon için yeni bir turizm
pazarını temsil etmekle birlikte özgün bir rekabet avantajını beraberinde getirmektedir
(Rinaldi, 2017). Buna ek olarak etkinliğin tüm yıl gerçekleştirilebiliyor olması, o
destinasyonun turizmden sağladığı ekonomik avantajlardan da aynı sürede fayda
sağlayacağının göstergesi (Alyakut, 2017) olarak ifade edilmektedir. Destinasyon
pazarlama öğesi olarak, kültürel mirası barındırma özelliği nedeniyle “gastronomi
turizmi” oldukça önemli bir unsurdur ve turistlerin destinasyonla ilgili beklentilerini
karşılamada ilk sırada yer almaktadır (Selwood, 2003). Daha da önemlisi gastronomi
turizmi, turistik destinasyonların içerisinde, destinasyona özgün bir değer katması ve
kendine has bir pazar oluşturmasıyla her zaman gündemini koruyan bir konu olarak
önemini korumaktadır (Kivela ve Crotts, 2005).

1.1.4. Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Yöresel Ürünler
Günümüzde turizm taleplerinde yaşanan değişimler, turist çekiciliği açısından
destinasyonların farklılaşmasını gerektirmektedir. Daha önce turisti “gözlemci” olarak
tanımlayan yaklaşım, artık seyahat olayının içerisinde bütün duyularıyla yer almak ve
tüm boyutları ile keşfetmek isteyen turist anlayışına evrilmiştir (Lopez ve Sanchez, 2012).
Buna paralel olarak destinasyonlarda sunulan seçenekler de değişmektedir. Gastronomik
yöresel ürünler özellikle bu talebi karşılamak üzere destinasyonun sosyal ve kültürel
sermayesinin bir ifadesi olarak sunulan bir turizm ürünü olarak sunulmaktadır. (Bertela,
2011). Gastronomik yöresel ürünler, bir destinasyonun kültürel mirasının temel bir
yansıması olarak turistlere otantik deneyim kazandıran (Okumuş ve ark., 2007) ve
pazarlama stratejisi olarak önemli bir yere sahip olan değerlerdir. Özellikle bu tarz
ülkelerin destinasyon pazarlaması açısından farklılaşma çabalarında, özgün gastronomik
yöresel ürünlerini pazarlama aracı olarak kullanmaları yaşanan rekabet ortamında
avantajlı duruma geçmeleri konusunda son derece benzersiz bir kaynak olarak
gösterilmektedir (Shenoy, 2005). Turizmin gastronomi boyutu ile ortaya konulan bu özgün
değerler sayesinde destinasyonun çekiciliği artar ve böylece turistlerin deneyimledikleri
iyi yemek tecrübeleri ile de destinasyonun marka kimliğinin oluşmasının temelleri atılır.
Bu durum destinasyonlar için gelir kaynağı oluşturarak, rekabet gücünü arttırmada ve
sürdürülebilirliği sağlamada önemli bir rol oynar (Rand ve ark., 2003). Turizm sektörü
günümüze kadar turizmin gastronomi boyutunu destekleyici unsur olarak
değerlendirdiği için, seyahat motivasyonu olarak destinasyonlara turist çekebilecek bir
faktör olarak değerlendirmemiştir. Günümüzde ise gastronomik yöresel ürünlerin
destinasyon pazarlama aracı olarak tek başına bir turistik ürün olarak kullanılmasının da
destinasyonu popüler hale getireceği savunulmaktadır. (Hjalager, 2002; Scarpato, 2002).
Destinasyonlarda yer alan gastronomik yöresel ürünler taşıdıkları değerler sayesinde,
sosyal ve kültürel sermayenin bir ifadesi olarak değerlendirilmektedir (Bertela, 2011).
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1.2. İlgili Araştırmalar
1.2.1. Dünya Genelinde Yapılmış Olan Geçmiş Çalışmaların Değerlendirilmesi
Daha çok Asya ülkelerini içeren çalışmalara ulaşılmış olup, konuyla ilgili olarak
Dünya geneli ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel makale verileri kronolojik sıraya göre
kısaca değerlendirilmiştir.
Malezya Federasyonunu oluşturan devletlerarasında olan Kelantan’da gastronomik
yöresel ürünlerin sunulmasıyla ilgili yapılan bir çalışmada; hükümet tarafından
yayınlanan broşürler, kitapçıklar ve internet sitelerine yönelik içerik analizi yapılmıştır.
Burada tanıtılan ürünlerin sunumu, sunulan ürünlerin çeşitliliği ve turizm pazarlaması
açısından gastronomik yöresel ürünlerin rolü incelenmiştir. Sonuç olarak; hükümetin
sunmuş olduğu tanıtım materyallerinde “geleneksel mutfağın herkesin beğenisine hitap
edeceği mesajının” verildiği ve tanıtımı yapılan gastronomik yöresel ürün fotoğraflarının
yüksek kalitede yayınlandığı belirlenmiştir (Hassan, 2008). İnternet sitelerinin
gastronomik yöresel ürün pazarlamasında etkin kullanımına yönelik yapılan bir
çalışmada; Batı Teksas turizm müdürlükleri sitelerindeki verilere yönelik içerik analizi
yapılmıştır. Sonuç olarak; sitede yiyecek festivalleri, geleneksel ve gastronomik yöresel
ürün tarifleri ile ilgili bilgi verilmesine rağmen gastronomi turizminin tanıtımına ve
gastronomik yöresel ürünlere yönelik detaylı bilgi olmadığı belirlenmiştir (Kim ve ark.,
2009).
Japonya, Singapur, Hong Kong, Kore, Tayland ve Tayvan ve gibi Doğu Asya
ülkelerinin tanıtımında gastronomi turizminin rolünü ortaya çıkarmak amacıyla, internet
sitelerine yönelik içerik analizi yapılmıştır. Bunun için hükümetlerin resmi internet
sitelerindeki ülke gastronomisine ait ürün bilgileri, fotoğrafları, logoları ve temalarına
yönelik içerik analizi yapılmıştır ve ülkelerin internet siteleri birbirleri ile
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; incelenen Doğu Asya ülkelerinin benzer pazarlama
tekniklerini kullanırken ek olarak her ülkenin ön plana çıkardığı farklı özelliklerinin
olduğu belirlenmiştir (Horng ve Tsai, 2010). Tayvan için destinasyon pazarlamasında
gastronomik yöresel ürünlerin kullanılmasına yönelik yapılan araştırmada; resmi turizm
broşürleri ve internet sitelerindeki ilgili bilgiler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Ayrıca bu materyallerin önem derecesini belirlemek amacı ile bir anket çalışması da
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, gastronomik ürün satışlarının yapıldığı yiyecek
pazarlarında aperatiflere önem verilirken diğer geleneksel ve yöresel unsurların
vurgulanmadığı belirlenmiştir (Lin ve ark., 2011).
Hong Kong ve Singapur gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik
destinasyon pazarlaması stratejilerini belirleme amacıyla yapılan çalışmada, ilgili ülkelerin
resmi turizm ve akademik yayınları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak,
gastronomi turizmi ile kültür ilişkisinin verimli bir şekilde vurgulandığı, her iki ülkenin
de gastronomi stratejilerini iyileştirme adına destinasyon pazarlama stratejilerini inovatif
bakış açısıyla geliştirdikleri ve gastronomik yöresel ürünlerinin yiyecek içecek
işletmelerinde sunulabilirliğini artırmak amacıyla mutfak şeflerine eğitim verdikleri
belirlenmiştir (Horng ve Tsai, 2012). Indiana’daki 630 ulusal ve uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen festivallerdeki gastronomik yöresel ürünlerin dikkat çekiciliğinin
değerlendirildiği bir çalışmada; festivallere yönelik oluşturulan broşürler içerik analizi
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yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, festivallerde gastronomik yöresel ürünler
sunulmasına rağmen, broşürlerde bu geleneksel ve yöresel unsurların vurgulanmadığı
belirlenmiştir (Silkes ve ark., 2013).
Dominik, Karayip, Jamaika ve Martinik adalarının tanıtımına yönelik gastronomik
yöresel ürünlerini kullanma yöntemlerini belirleme ve adaları birbiri ile kıyaslamak için
yapılan çalışmada, ilgili adaların resmi katalogları, internet siteleri ve diğer tanıtım
materyalleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak; Martinik’in
gastronomik yöresel ürünlere dair bilgilerinin yeterli olduğu ve konuya ilişkin
materyallerinin diğer adalara kıyasla daha fazla olduğu, Karayip ve Jamaika’nın
gastronomik yöresel ürünlere yönelik yazılı ve görsel yayına yeterince yer verdiği,
Dominik’in ise sınırlı bilgisi olmasına rağmen, gastronomik yöresel ürün tanıtımına
odaklandığı belirlenmiştir (Okumuş ve ark., 2013). Malezya mutfağında yer alan
gastronomik yöresel ürünlerinin pazarlanma tarzını belirlemeye yönelik yapılan
araştırmada; Malezya hükümetinin yayınlamış olduğu broşür, kitapçık ve internet
sitelerine yönelik içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Malezya hükümetinin
gastronomiye yönelik destinasyon pazarlamasına önem verdiği ve Malezya’nın turizm
destinasyonu olarak gastronomik yöresel ürünlerini tanıtma konusunda kullanmış
oldukları materyallerde yazılı metinleri ve görselleri etkili olarak kullandıkları
belirlenmiştir (Jalis ve ark., 2014).
Qingdao, Qufu ve Jinan kentlerinin tanıtılmasında gastronomik yöresel ürünlerini
ne derece kullandıklarını belirlemek amacı ile yapılan çalışmada; kentlere ait yayınlamış
resmi broşür, kitapçık ve internet sitelerinde yer alan gastronomik yöresel ürünler ile ilgili
bilgilere yönelik içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; Qingdao ve Jinan’ın ulusal ve
uluslararası düzeyde gastronomi hakkında önemli bilgiler verdiği, Qufu’nun ise
gastronomi hakkında sınırlı bilgiler sunduğu belirlenmiştir. İnternet sitesi analizinde
Qingdao’nun diğer kentlere oranla daha çekici bir tasarım sunduğu belirlenmiştir. Ortak
özellikleri ise yayınlanan bilgilerin yeterince güncel olmaması yönündedir (Okumuş̧ ve
ark., 2018). İstanbul mutfağının uluslararası düzeyde tanıtımı konusunda etkinliğini
belirlemeye yönelik yapılan çalışmada; yayınlamış resmi broşür, kitapçık ve internet
sitelerine yönelik içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; İstanbul’un gastronomi kültürü
açısından zengin öğelere sahip olduğu ancak resmi materyallerde bunlara sınırlı ölçüde
yer verildiği belirlenmiştir (Okumuş ve Çetin, 2018). Yapılan araştırmaların sonuçlarına
göre, gastronomi turizmi açısından destinasyon pazarlama materyallerini konu alan tüm
bu unsurların incelendiği bu çalışmalarda gastronomik yöresel ürün kullanımının mevcut
durumunun ortaya çıkarılması yönünde çalışmalardır (Uçan ve Girgin, 2020).

1.2.2. Sakarya İlinde Yapılmış Olan Geçmiş Çalışmanın Değerlendirilmesi
Daha önce araştırmanın gerçekleştirilmiş olduğu Sakarya ilinin yöresel ürünlerini
anlamak için coğrafi ve tarımsal özelliklerinden kısaca bahsedilmiştir. Kuzeyinde
Karadeniz, batısında Kocaeli ve doğusunda Düzce illeri yer almaktadır. Sakarya
ekonomisinde tarımın yeri oldukça önemlidir. İl topraklarının %50'si tarım alanı, %42'si
orman, %2'si mera, %6'sı ise tarım dışı alandır. İlde %50'lik tarım arazilerinin kullanımı;
tarla %43,3, fındıklık %28,2, kavak %4,3, sebze %3,4, meyve %2,8, bağ %1,6, zeytin %0,2,
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diğerleri %17,3 tarımsal ve kalan %50 ile hayvansal ekonomiyi oluşturur (Wikipedia,
2021).
Doğal güzellik ve kültürel çeşitlilik acısından zengin bir yapıya sahip olan
Sakarya’nın gastronomik yöresel ürünleri, genel olarak Karadeniz’e has olan yemek
kültüründen etkilenmiştir. Bu yönüyle destinasyon pazarlamasına değer katabilecek
kategoride yer almaktadır. Ayrıca Sakarya’nın doğal güzelliği ve gastronomik yöresel
ürünlerinin bir arada kullanılmasıyla Sakarya’daki turizm hareketliliğinde ciddi gelişme
yaşanması söz konusu olabilir (Baran ve Batman, 2010). Sakarya ilinde en fazla dikkat
çeken turizm çeşitleri; doğa temelli turizm, termal turizm ve kültür turizmidir. Bununla
beraber gastronomi turizmi de yükselen bir trend haline gelmiştir. Sakarya ilinin değer
taşıyan gastronomik yöresel ürünleri; kabak çorbası, ıslama köfte, Sakarya kebap,
karalahana dolması, kabak-macun, cevizli keşli erişte ve alabalık yemekleri şeklinde
sıralanmaktadır. Diğer taraftan yemekler haricinde Sakarya iline ait diğer gastronomik
lezzetler ise: tahinli kabak tatlısı, kabaklava, ayva tatlısı, elmalı sultan, incir pare, dağ
çileği reçeli, kuşburnu marmelatı, kestane/ıhlamur balı, geleneksel tereyağı, mıhlama,
acıka ve kaygana olarak sıralanmaktadır. Tüm bu geleneksel gastronomik ürünler Sakarya
ilindeki restoranlarda, yöresel etkinliklerde, festivallerde ve davetlerde ziyaretçilerin
beğenisine sunulmaktadır.

1.2.3. Düzce İlinde Yapılmış Olan Geçmiş Çalışmanın Değerlendirilmesi
Daha önce araştırmanın gerçekleştirilmiş olduğu Düzce ilinin Akçakoca ilçesine ait
yöresel ürünlerini anlamak için Düzce ilinin coğrafik ve tarımsal özelliklerden kısaca
bahsedilmiştir. Düzce Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir.
Düzce ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır, ilin verimli bir ova olması büyük
kısmının ormanlık alan olması ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. Belli başlı yetiştirilen
ürünler; şeker pancarı, patates, buğday, mısır, soğan, fındık, elma ve armuttur. Sanayi
bitki ürünleri de son yıllarda artmıştır. Eski yıllarda tarımın temelini oluşturan, kendine
özgü kokusu olan ve nikotin oranının düşüklüğü ile ünlü Düzce tütünü de önemlidir.
(Wikipedia, 2021).
Doğal güzellik ve kültürel çeşitlilik acısından zengin bir yapıya sahip olan
Düzce’nin gastronomik yöresel ürünleri, genel olarak Karadeniz’e has olan yemek
kültüründen etkilenmiştir. Bu yönüyle destinasyon pazarlamasına değer katabilecek
kategoride yer almaktadır. Ayrıca Düzce’nin doğal güzelliği ve gastronomik yöresel
ürünlerinin bir arada kullanılmasıyla turizm hareketliliğinde ciddi gelişme yaşanması söz
konusu olabilir (Baran ve Özkul, 2010). Düzce ilinde en fazla dikkat çeken turizm çeşitleri;
doğa temelli turizm, termal turizm ve kültür turizmidir. Bununla beraber gastronomi
turizmi de yükselen bir trend haline gelmiştir. Düzce ilinin değer taşıyan gastronomik
yöresel yemekleri; dartılı kuskus, hamsili pilav, hamsili ekmek, karalahana dolması ve
siyah üzüm yaprağından yalancı dolma yemekleri şeklinde sıralanmaktadır. Diğer
taraftan yemekler haricinde Düzce iline ait diğer gastronomik lezzetler ise: dinlendirilmiş
kabak tatlısı, dağ çileği reçeli, kuşburnu/kızılcık marmelatı, kestane/ıhlamur/deli bal,
tereyağı, köy ekmeği, mancarlı gözleme, acıka ve kaygana olarak sıralanmaktadır. Düzce
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ilindeki restoran, yöresel etkinliklerde, festivallerde ve davetlerde ziyaretçilerin beğenisine
sunulmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Daha önce yapılmış olan araştırmaların temeli üzerine oturtulmuş olan bu
çalışmada, güncel olarak Batı Karadeniz bölgesi içinde yer alan; Bolu, Zonguldak, Bartın,
Karabük ve Kastamonu illerinin gastronomik yöresel ürünlerinin turizm destinasyonları
açısından kullanılma düzeyi ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca geleneksel
mutfak kültürünün turizm faaliyetlerinde değerlendirilip geliştirmesinin bölge imajı için
önem boyutu da araştırmanın alt amacıdır.

2.2. Araştırmanın Alan Seçim Süreci
Turizm sektöründe yapılan çalışmalar, turizm açısından en çok tercih edilen
destinasyonların kültürel yapılarını ve doğal güzelliklerini korumuş̧ olan bölgeler
olduğunu ortaya koymaktadır (Rand, Heath ve Alberts, 2003). Batı Karadeniz bölgesinin
ekonomik yapısı, kültürü, nüfus yoğunluğu, mimari ve sanatsal yapısı gibi unsurları,
toplumun bozulmamış kozmopolit kimlik yapısını yansıtmaktadır. Bununla birlikte doğal
güzelliklerinin korunmuş olması ve ulaşım kolaylığı faktörleriyle birlikte
değerlendirildiğinde, Batı Karadeniz bölgesinin turizm açısından tercih edilecek değerli
unsurlara sahip olduğu söylenebilir.

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Araştırmada Batı Karadeniz bölgesinin gastronomik yöresel ürünlerinin
destinasyon pazarlaması açısından önemini ortaya koymak amacıyla yapılan ve
görüşmelere dayalı bu çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Bu araştırmada
veri toplama aracı olarak “görüşme tekniği” kullanılmıştır. Bu amaçla görüşme formu
yaklaşımıyla yarı yapılandırılmış̧ görüşme soruları oluşturulmuştur.

2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini; Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak,
Bartın, Karabük ve Kastamonu illerinde faaliyet gösteren 150 ve üzeri kuvere sahip Birinci
Sınıf restoranlar; örneklemini ise bu restoranlar arasından geleneksel yemekleri
müşterilerine sunan ve küresel salgın dönemine rağmen ziyaretçiler tarafından en çok
tercih edilen her ilden üç tane olmak üzere toplamda on beş yiyecek-içecek işletmesi
oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan bu birinci sınıf restoranların birer tanesi şahsi ve
diğer iki tanesi de otel bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bunun dışında, araştırmaya
destek olması açısından yöre halkından Batı Karadeniz bölgesinde bulunan bu illerde
yaşayan ve gastronomik yöresel ürünler hakkında bilgi sahibi olan her ilden üçer kişiyle
olmak üzere, toplam on beş kişiyle de ayrıca görüşme yapılarak, illerin mutfak kültürüyle
ilgili daha detaylı bilgi toplanmıştır. Bu kısım tamamen araştırmaya destek olması ve saklı
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kalmış gastronomik yöresel lezzetlerin ortaya çıkarılması için derin bilgi toplayabilmek
amacıyla yapılmıştır.
2.5. Araştırmanın Analizleri
Birinci sınıf restoranların yiyecek içecek departmanı yöneticileri ve kartopu tekniği
ile belirlenen Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerinde faaliyet gösteren işletmelerden on beş ayrı kişiyle yapılan tüm
görüşmeler küresel salgın nedeniyle online görüşme şeklinde otomatik kayıtlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama 45 ile 60 dakika arasında sürmüştür. Elde edilen
verilerin çözümünde “betimleyici analiz” yaklaşımı kullanılmıştır. Böylelikle Batı
Karadeniz bölgesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan, gastronomik yöresel ürünler
destinasyon pazarlaması kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmada, amaca bağlı
olarak ilgili literatür incelenmesi ve daha önceki araştırmaların desteklenmesi amacıyla,
bir önceki araştırma sorularına benzer sorular oluşturulmuştur. Öncelikle, “Destinasyon
pazarlaması kapsamında değerlendirildiğinde Batı Karadeniz bölgesinde gastronomik
yöresel ürünlerinin tanınması ve buna bağlı olarak gastronomi turizminin gelişmesi için
neler yapılmalıdır?” temel sorunsalıyla başlanmıştır. Bu soruyla birlikte araştırma
sonunda bilgi sahibi olunması planlanan, diğer sorular aşağıdaki şekildedir.


İlinize gelen ziyaretçilerin tercih sebepleri nelerdir?


Gastronomik yöresel ürünlerin menüde yer alan standart yiyecek içeceklere
kıyasla tercih edilme durumu ne düzeydedir?


Gastronomik yöresel ürünleriniz işletmeniz için ne anlam ifade ediyor?



Gastronomik yöresel ürünleriniz işletmenize ne gibi avantajlar sağlıyor?


İlinizde var olan ancak ticari kaygılardan dolayı sunulmayan gastronomik
yöresel ürünleriniz var ise, hangileridir?

Hangi geleneksel yemekler ve gastronomik yöresel ürünleriniz turizm ürünü
olarak sunulmaktadır?

Geleneksel yemeklerin ve gastronomik yöresel ürünlerinizin fiyatlandırma
kriterleri nasıldır?

3. BULGULAR
Batı Karadeniz bölgesi, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı oldukça zengin bir yapı
sergilemektedir. Bölgede farklı kültürlerin bir arada olması, toplumsal ve kültürel açıdan
çeşitlilik olmasına katkı sağlamıştır. Diğer yandan verilen cevaplarla ilgili genel bir
değerlendirme yapıldığında, daha önceki Sakarya ve Düzce illerinde alınan cevaplara
benzer nitelikte yanıtlar alınmasına karşın yalnızca illere bağlı gastronomik yöresel
ürünlerde temel bir farklılık gözlenmiştir. Bu durumda, daha önce aynı amaçla yapılmış
olan araştırmaların geçerlilik ve güvenirliğini destekler niteliktedir.
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3.1. Yöreye Gelen Ziyaretçilerin Tercih Sebepleri
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilerin tercih nedeni açısından değerlendirildiği bu soruda
beş ilden ortak görüş bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde edilen görüşme verileri
analiz edildiğinde ortaya çıkan genel ortak kanı; genellikle iki büyük kent olan Ankara ve
İstanbul illerinden hafta sonu, günü birlik, kış sporları amaçlı, resmî tatillerin
değerlendirilmesi ve küresel salgın gibi hafta sonu kısıtlamaları için sıklıkla kısa süreli
ziyaretlerin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bu ziyaretlerin genel nedeni; bölgedeki bu
illerin hem bu iki büyük kente yakın mesafede olması hem de sahip oldukları doğal
güzellikleri, tarihi ve coğrafi özelliklerinin ilgi çekici unsurlar olmasıdır. Bununla birlikte
doğal güzelliklerin belli bir konforla sunulması gibi etkenler, özellikle küresel salgın gibi
bir süreçte dinlendirici ve evden uzak bir alan olarak tercih edilmesi konusunda ayrıca
etkilidir. Bu ziyaretler esnasında illerin köylerine ait yöresel özellikteki kahvaltıları ve
genel olarak bilinen tanınmış gastronomik yöresel yiyecek içeceklerinin tercih edildiği
ortak görüşler arasındadır.

3.2. Gastronomik Yöresel Ürünlerin Mönüde Yer Alan Standart Yiyecekİçeceklere Kıyasla Tercih Edilme Durumu
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilerin gastronomik yöresel ürünlerin mönüdeki standart
yemeklere kıyasla tercih edilme durumu açısından değerlendirildiği bu soruda beş ilden
ortak görüş bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde edilen görüşme verileri analiz
edildiğinde ortaya çıkan genel ortak kanı; Gastronomik yöresel ürünlerin mönüdeki
standart yemeklere kıyasla eşit düzeyde tercih edildiği yönündedir ancak bu durum
geleneksel mutfaktaki her ürün için söz konusu değildir. Ziyaretçiler genellikle bildikleri,
çevrelerinden duydukları ya da yemek programlarında görüp merak ettikleri yemekleri
daha fazla talep etmektedirler. Bu nedenle işletme sahiplerine göre; her ürünün mönüde
yer alması yerine tanınmışlığı fazla olan geleneksel yiyecek içeceklere ve gastronomik
yöresel ürünlere yer verilmesinin daha uygun olacağı yönünde bir değerlendirmede
bulunmuşlardır. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bu illeri ziyaret eden yerli ve yabancı
uyruklu ziyaretçiler bilindik, tanıtımı iyi yapılmış, programlarda sık sık gördükleri ve
tarifleri hakkında detaylı bilgiye sahip oldukları geleneksel yiyecek içecekleri ve
gastronomik yöresel ürünleri oldukça yüksek düzeyde tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
Hatta gelen ziyaretçilerin birçoğunun lezzet unsuru açısından farklılık ile doğallık arz
eden ürünlerden yapılmış olması ve yeni duyu deneyimleri yaşamak istemeleri nedeniyle,
özellikle geleneksel yemeklere yöneldiklerini belirtmektedirler.

3.3. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Gastronomik Yöresel Ürünlere Bakış Açıları
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerinde hizmet veren yiyecek içecek işletmelerinin gastronomik yöresel
ürünlerin sunumuna karşı sahip oldukları bakış açılarının değerlendirildiği bu soruda beş
ilden ortak görüş bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde edilen görüşme verileri analiz
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edildiğinde ortaya çıkan genel ortak kanı; Gastronomik yöresel ürünler yiyecek içecek
işletmeleri açısından; sunum olarak zenginlik göstergesi olduğundan oldukça önem
verilen bir husus olarak değerlendirilmektedir. Ancak gastronomik yöresel yiyecek
içeceklerin hazırlanması süreci uzmanlık gerektirdiğinden, diğer yandan yapım aşamaları
çok detaylı olan yiyecek içeceklerin hazırlık sürecinin çok zaman alması gibi etmenlerden
kaynaklanan engeller sebebiyle menülerinde fazla yer veremediklerini belirtmişlerdir.
Bunun yerine hazırlık aşamaları az, hammadde temini kolay ve reçeteler vasıtasıyla
yiyecek içecek personeli tarafından kolaylıkla yapılabilen gastronomik yöresel yiyecek
içeceklere yöneldiklerini belirtmektedirler. Ancak konuyla ilgili olarak yiyecek içecek
eğitimi almış Lise, Turizm Önlisans, Turizm Lisans ve Gastronomi alanlarından mezun
olmuş bireylerin istihdam edilmesiyle belirli bir kalite düzeyine ulaşılabileceği,
dolaysısıyla daha önce sunmakta zorlandıkları uzmanlık gerektiren yiyecek içeceklerin
artık menülerinde yer alabileceği ve ziyaretçilere yeni yöresel lezzetler tattırmaktan keyif
alacakları yönünde ortak görüş söz konusudur.

3.4. Gastronomik Yöresel Ürünlerin Sağladığı Avantajlar
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilerin tercih ettikleri gastronomik yöresel ürünlerin illere
ve işletmelere ne gibi avantajlar sağladığı yönündeki durumum değerlendirildiği bu
soruda beş ilden ortak görüş bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde edilen görüşme
verileri analiz edildiğinde ortaya çıkan genel ortak kanı; Bölgeye gelen yabancı
ziyaretçilerin Arap yoğunluklu olması durumuna vurgu yapılmıştır. Arap turistlerin
ziyaretlerinin sıklığı ise yiyecek içecek kuralları açısından aynı dini değerlere sahip
olunması nedeniyle gastronomik yöresel ürünlere taleplerinin oldukça fazla olduğu
şeklinde açıklanabilir. Özellikle yeni ürünlere yönelme hususunda da oldukça talepkâr
davranan Arap asıllı turistlerin doğal güzelliği nedeniyle de bölgedeki otellerde uzun
süreli konakladıkları belirtilmektedir. Durumun bu şekilde olması nedeniyle, yiyecek
içecek işletmeleri tarafından gastronomik yöresel ürünlere menülerinde yer vermelerinin
avantajlı olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca ziyaretçilerin, gastronomik yöresel ürünlerin
sunumunda yörenin özeliklerine uygun konseptin kullanılmasını da önemsedikleri
bildirtilmiştir. Bununla birlikte yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kulaktan
kulağa iletişim sayesinde, yaşadıkları tüm deneyimleri çevreleriyle paylaşmaları Batı
Karadeniz Bölgesindeki yiyecek içecek işletmelerine ve otellere olan talebin artmasını
sağlamaktadır. Dolayısıyla gastronomik yöresel lezzetlerin sunulmasının Batı Karadeniz
Bölgesi’nin tanıtımında önemli bir rol oynayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca tercih edilen
bilinirliği fazla olan yiyecek içecekler ve geleneksel köy kahvaltısı haricinde yöreye has
farklı gastronomik yöresel yiyecek içeceklerin de tercih edilirliğinin artması için kamu ve
özel sektörün yörenin ve yemeklerinin tanıtılması konusunda ortaklaşa projeler
geliştirerek birlikte hareket etmelerinin gerekliliğinin öneminden bahsedilmiştir.
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3.5. Ticari Kaygılardan Dolayı Sunulmayan Gastronomik Yöresel Ürünler
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilerin tercih etmedikleri veya daha az tercih ettikleri
gastronomik yöresel ürünlerin mönüde yer alıp almaması hususundaki kaygılar açısından
değerlendirildiği bu soruda beş ilden ortak görüş bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde
edilen görüşme verileri analiz edildiğinde ortaya çıkan genel ortak kanı; Yörede bilinirliği
fazla olan ancak yiyecek içecek işletmeleri açısından sürekliliğinin olmayacağı düşünülen
ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle sunulduğunda müşterilerden yeterince talep
görülmeyeceğine inanılan ve bu nedenle sunulmayan birçok gastronomik yöresel yiyecek
içecek bulunmaktadır. Bu hususta yiyecek içecek işletmeleri gastronomik yöresel ürün
yelpazesinde yer alan herhangi bir yiyecek içecek için ticari kaygı taşımadıklarını sadece
sürekliliğin sağlanamayacağı endişesiyle oldukça zengin olan menü içeriğinden sadece
bilinirliği fazla olan ve talep edilme konusunda endişe yaşamayacakları gastronomik
yöresel yiyecek içecekleri sunduklarını belirtmişlerdir.

3.6. Menülerde Yer Alan Geleneksel Yemekler ve Gastronomik Yöresel Ürünler
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilerin sıklıkla menüde yer almasını istedikleri veya
bilmeyip tattıklarında tatmin olacaklarına inanıldığı saklı lezzetlerin yer aldığı
gastronomik yöresel ürün menülerinde yer alan yiyecek içeceklerin değerlendirildiği bu
soruda beş ilden elde edilen veriler ayrı ayrı tablolar şeklinde düzenlenmiştir. Yiyecek
içecek işletmelerinin ziyaretçilerine sundukları gastronomik yöresel ürünleri; kahvaltı,
yemek, tatlı ve içecek olarak dört grupta toplamak mümkündür. Bu yemek grupları
tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Turistik Ürün Olarak Sunulan Geleneksel Yemekler-Bolu
Kahvaltı Grubu

Yemek Grubu

Tatlı Grubu

İçecek Grubu

Keş

Bulgur Çorbası

Höşmerim

Kabak Hoşafı

Kabaklı Gözleme

Kaldırik Dolması

Saray Helvası

Coş Hoşafı

Çiğ Börek

Keşli Erişte

Bolu Beyi Tatlısı

Karavul Şerbeti

Çantıklı Pide

Kedi Batmaz

Kara Kabak Tatlısı

Kızılcık Şurubu

Patatesli Ekmek

Bolu Kebabı

Uğut Tatlısı

Kaşık Atması

Mengen Pilavı

Palize

Acı Su Bazlamacı

Paşa Pilavı

Ekmek Aşı

Bolu Köftesi
Bakla Çullaması
Kıymalı Kömbe
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Tablo 2. Turistik Ürün Olarak Sunulan Geleneksel Yemekler-Zonguldak
Kahvaltı Grubu

Yemek Grubu

Tatlı Grubu

İçecek Grubu

Cevizli Kömeç

Kestane Çorbası

Şıllık Tatlısı

Siyah Üzüm Şerbeti

Cızlama Ekmeği

Mercimekli Pirinç Çorbası

Malay

Kiren

Kıvırma

Islama

Beyaz Baklava

Dağ Çileği Şerbeti

Gözleme

Uğmaç Çorba

Sütlü Armut

Tavşut Hoşafı

Zeytinli Börek

Cevizli Dolma

Balkabaklı Börek

Erik Hoşafı

Serme

Soğan Dolması

Peynirli Muska Böreği

Kaşık Makarnası

Devrek Simidi

Pırasalı Mancar

Kabaklı Börek

Kömeç

Manda Yoğurdu

Pirinçli Börek

Armut Hoşafı

Tablo 3. Turistik Ürün Olarak Sunulan Geleneksel Yemekler-Bartın
Kahvaltı Grubu

Yemek Grubu

Tatlı Grubu

İçecek Grubu

Çöven Ekmeği

Pum Pum Çorbası

Kabak Burması

Türk Kahvesi

Amasra Pidesi

Amasra Salatası

Tatlı Böreği

Üzüm Hoşafı

Kırk Katlı Börek

Yumurtalı İsbut

Zırva

Gıcır

Pirinçli Mantı

Halışka Ulus

Fesleğenli Gözleme

Tavuklu Köy Böreği

Düğün Helvası

Kuru Yufka

Şap Şap Köfte

İncir Dondurması

Manda Peyniri

Unlu İspit Dolması

Kaha Tatlısı

Gözleme

Etli Ayva/Erik

Beyaz Baklava

Amasra Çilek Reçeli

Maydanoz Dolması

Zarbana Tatlısı

Döşemeli Mancar

Ağda Tatlısı
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Tablo 4. Turistik Ürün Olarak Sunulan Geleneksel Yemekler-Karabük
Kahvaltı Grubu

Yemek Grubu

Tatlı Grubu

İçecek Grubu

Gözleme

Kuyu Kebabı

Çingene Baklavası

Kızılcık Şerbeti

Bükme

Yayım

Safranlı Zerde

Ayva Şerbeti

Katlaç

Göbü

Aşure

Armut Şerbeti

Su Böreği

Kara Mancar

Haluşka

Erik Şerbeti

Borana

Peruhi

Lokum

Vişne Şerbeti

Çılbır

Etli Yaprak Dolması

Ceviz Helvası

Kuşburnu Şerbeti

Çullu Börek

Cevizli Keşli Yayım

Şaptak

Bağlar Gazoz

Kuru Çörek

Keşkek

Höşmerim

Sini Çöreği

Ekşili Kelle

Deli Oğlan Sarığı

Su Simidi

Sırık Fasulye

Oklava Dolaması

Tablo 5. Turistik Ürün Olarak Sunulan Geleneksel Yemekler-Kastamonu
Kahvaltı Grubu

Yemek Grubu

Tatlı Grubu

İçecek Grubu

Pelverde

Taşköprü Kuyu Kebabı

Cırık

Üryani Eriği Hoşafı

Kül Çöreği

Cabada Güveç

Tepsi Helva

Kızılcık Ekşisi

Caba Dibi Peyniri

İnebolu Güveci

Miyane Helvası

Közde Kahve

Serme

Banduma

Kaşık Helva

Düğün Böreği

Tirit

Bakla Tatlısı

Değirmen Çöreği

Tosya Kebabı

Çekme Helva

Pastırma

Soğan Dolması

Hasude

İnebolu Ekmeği

Kara Çorba

Ağ Armudu Tatlısı

Kastamonu (Kel) Simidi

Patates Paça

Merdane Baklavası

3.7. Geleneksel Yemeklerin ve Gastronomik Yöresel Ürünlerin Fiyatlandırma
Kriterleri
Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve
Kastamonu illerine gelen ziyaretçilere sunulan gastronomik yöresel ürünlerin
fiyatlandırma kriterleri açısından değerlendirildiği bu soruda beş ilden ortak görüş
bildiren nitelikte yanıtlar alınmıştır. Elde edilen görüşme verileri analiz edildiğinde ortaya
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çıkan genel ortak kanı; Mevsime bağlı olarak gastronomik yöresel ürün yapımında
kullanılan hammadde fiyatları ve dolayısıyla yapılan yiyecek içeceklerin maliyetleri
dönemsel farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, sunulan gastronomik yöresel
ürünlerde haksız rekabeti engellemek ve olumsuz yönde turist algısı oluşturmamak
amacıyla tüm yiyecek içecek işletmelerinde Esnaf ve Sanatkârlar odasının belirlediği
standart fiyat aralıklarının uygulandığı belirtilmiştir

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan “gastronomi turizmi, gastronomik yöresel
ürünler ve destinasyon pazarlaması” yönündeki araştırmalar değerlendirildiğinde,
gastronomik yöresel yiyecek içeceklerin sunulmasının destinasyon pazarlaması açısından
oldukça önemli olduğunu belirtmek mümkündür. Genel olarak uluslararası düzeyde
gastronomik yöresel ürün kullanımına yönelik tutumların önemsendiği ve ortaya çıkan
sonuçların değerlendirilerek Türkiye’nin gastronomi turizmine uyarlanmasının mümkün
olabileceği söylenebilir.
Batı Karadeniz bölgesi tarihi, kültürel ve doğal açıdan oldukça zengin bir bölgedir.
Özellikle kozmopolit bir yapıya sahip olması bu zenginliği daha çekici hale getirmektedir.
Bu nedenle gastronomik yöresel ürünlerin çeşitliliği de oldukça fazladır. Yapılan bu
araştırmada destinasyon pazarlaması açısından gastronomik değere sahip Batı Karadeniz
bölgesine ait yöresel ürünlerin oluşturduğu kimliğin etkisine ilişkin bulgular
değerlendirildiğinde ise, ziyaretçilerin yöreye özgü lezzetleri tatmak için gelebilecekleri ve
bu ürünlerin bölgenin doğal özelliğine uygun konseptte sunulmasının çekiciliği daha da
arttıracağı düşünülmektedir.
Gastronomik yöresel ürün zenginliğine sahip olan bölgelerin, çeşitliliklerini
korumak ve bir sonraki nesle aktarmak amacıyla tanıtımlar yapmaları ve festivaller
düzenlemeleri oldukça önemli bir konudur. Etkin bir tanıtımın yapılması ve etkileyici bir
festival havasının oluşturulması bölgeye gelecek olan ziyaretçi sayısına doğrudan etki
eden faktörler arasında değerlendirilebilir. Özellikle ziyaretçilere sunulan gastronomik
yöresel lezzet unsurlarının arttırılması sayesinde hem bu tarz turizm destinasyonlarının
yaygınlaşması hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlanması da mümkün olabilecektir.
Bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi ulusal düzeyde bireysel farkındalığı arttırırken
uluslararası düzeyde de tanınırlığı arttıracaktır. Sosyal medyanın gücünün doğru
kullanılması, görsel tanıtım unsurlarının yüksek kalitede ve yazılı tanıtım unsurlarının
olabildiğince farklı dillerde yayınlanması oldukça önemli konular arasındadır. Böylece
UNESCO tarafından kurulmuş olan Creative Cities Network kapsamında “Gastronomi
Şehirleri” listesine Türkiye’yi temsil eden illerin sayısını arttırmak mümkün olabilecektir
Araştırmada yöresel yiyecek içecek işletmelerinin belirtmiş oldukları önem arz
eden ve sunulduğunda dikkat çekeceğine inanılan ancak bilinirliği veya yapım süreci
nedeniyle yaşanan kaygılardan dolayı yer verilmeyen gastronomik yöresel ürünlerin
menülerde yer alması önemli konular arasındadır. Burada bu kaygıyı azaltabilecek önemli
hususlardan biri; menü planlayan yiyecek içecek personelinin gastronomik yöresel
ürünler hakkında bilgi düzeyinin ve bölgede faaliyet gösteren yiyecek işletme

153

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

yöneticilerinin de belirtmiş oldukları gibi bu konuda eğitim almış bireylerin istihdam
seviyesinin arttırılmasıdır. Böylece oluşturulacak olan bu yüksek bilinç sayesinde, menüye
dâhil edilecek gastronomik yöresel ürünlerin, destinasyon pazarlaması kapsamında
tanıtım ve satış çabalarına katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. Özellikle turizm ve
mutfak alanlarında eğitim almış gençlerin istihdamının artırılması gastronomik değere
sahip yöresel ürünlerin sunum ve hazırlık gibi tüm aşamalarının bilinçli bir düzeyde
gerçekleştirilmesine olanak vereceğinden bölgenin tanıtımına olumlu yönde katkı
sağlayacak ve herhangi bir kaygının yaşanmasının da önüne geçecektir.
Bu araştırmada ek olarak, yörede yaşayan yerel halkın bilgisine de başvurulmuştur.
Konu gastronomik yöresel ürünler olunca yapım, sunum ve tadım konusuna en hâkim
kesimin yöre halkının olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle yörenin ürünlerinin
büyük bir kısmını geçmişiyle tanıyan, yapım, sunum ve tadım konusunda bilgili olan yöre
halkının bilgisine de başvurularak yiyecek içecek işletmeleriyle yöre halkının tercihleri
kısmen karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece gastronomik yöresel ürünlerden hangisine
yer verilmesi gerektiği konusunda yöre halkına da söz hakkı verilmesi sağlanmıştır.
Yapılan bu araştırmada yöre halkı ve yiyecek içecek işletmelerinin dolaylı yollardan
birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunduklarını söylemek mümkündür. Konuyla ilgili
görüşme yapılan yöre halkı özellikle valilik, kaymakamlık ve belediye gibi kamu
kurumlarının yapmakta oldukları yöre ile ilgili çalışmalar için düzenlenen toplantılarda
yiyecek içecek işletmeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptıklarını beyan
etmişlerdir. Bu konu ayrıca bir araştırma konusu olarak incelenerek elde edilen tüm
veriler yayınlanacaktır. Ancak burada sonuç olarak kısaca yöre halkına söz hakkının kamu
desteği ile sağlandığını ve ortak görüş bildirme konusunda iç paydaş olarak fikirlerine
değer verildiğini söylemek mümkündür.
Gastronomik yöresel ürünler artık tüm dünyanın gündeminde olan ve oldukça
önemsenen bir konudur. Ülkeler, eyaletler, kentler, köyler ve hatta ilçeler dahi tanınma
konusunda verdikleri çabada bilhassa yöresel ürünlerini sunma konusunda daha fazla
gayret göstermektedirler. Bu durum yeme içme konusunun ziyaretçiler tarafından
önemsenmesi ile gündeme gelmektedir. Ziyaretçilerin gittikleri yörelerde bölgeye has
ürünleri tatma istekleri, yapılan tanıtım-festival-kongre vb. etkinliklerde gastronomik
yöresel ürünlere yönelmeleri konunun önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu nedenle
kurum ve kuruluşlara yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

4.1. Eğitim Kurumlarına Yönelik Öneriler
Araştırmadan elde edilen verilerden yiyecek içecek işletmesi yöneticilerinin
görüşlerine göre; turizm ve gastronomi alanında eğitim alan bireylerin istihdamının
önemine vurgu yapılmıştır. Bu nedenle turizm ve gastronomi alanında eğitim
kurumlarında özellikle gastronomik yöresel ürünlere yönelik derslerin verilmesi mühim
bir husus olarak değerlendirilmektedir. Bu dersleri veren eğitim kurumlarının, özellikle
eğitim verdikleri yöreye özgü ürünler konusunda ders içerikleri oluşturmaları
önerilmektedir. Böylece öğrenciler eğitim aldıkları bölgeye ve yöreye has ürünlerin
tarihini, kültürel alt yapısını, hazırlık ve üretim aşamalarını doğru şekilde öğrenmiş ve
öğrendiklerini çalışacakları yiyecek içecek işletmelerine aktarabilecek seviyeye gelmiş
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olacaklardır. Uzun vadede değerlendirildiğinde kalifiye yiyecek içecek personeli eksikliği
giderilmiş olacak, ayrıca inovatif ve kaliteli yöresel ürünler sunan yeni bir nesil sayesinde
bölgenin ve yörenin tanıtımına büyük yatırım yapılmış olacaktır.

4.2. Yöresel Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Öneriler
Türkiye’nin dört bir yanı birbirinden farklı tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe
sahiptir. Batı Karadeniz bölgesi de gastronomik kimlik açısından kozmopolit bir yapıya
sahiptir. Farklı kültürlerin bir arada yaşıyor olması ve yıllar içerisinde bu kültürlerin
birbirleriyle harmanlanması bölgedeki gastronomik ürün çeşitliliğinin daha da
zenginleşmesine sağlamıştır. Bu durum yörede hizmet veren yiyecek içecek işletmelerinin
sunabilecekleri ürün yelpazesinin de gelişmesine katkı sağlamıştır. Böylece yöreye gelen
ziyaretçilerin her geldiklerinde bir öncekinden farklı lezzet deneyimi yaşamalarını
sağlamaktadır. Doğru bir menü planlamasının yapılması halinde ziyaretçilerin dönemsel
olarak yaşayacakları deneyimlerin farklılaştırılması sağlanabilir. Özellikle mevsimsel
menü uygulamaları tek bir ürünün dört mevsim sunulmasından çok daha çekici bir
unsurdur. Gastronomi ve turizm alanından eğitim almış, menü planlaması konusunda
yenilikçi fikirlere sahip gençlerin istihdam edilmesi ve kendilerine bu konuda işletmeler
tarafından yetki verilmesi sayesinde yepyeni gastronomik yöresel ürün konseptlerini çok
yakın zamanda görmemiz mümkün olabilecektir. Hatta yiyecek içecek sunumlarının
inovatif bakış açısıyla yöreye uygun şekillendirilmesi yine eğitimli bireyler tarafından
sağlanabilecektir. Yöresel yiyecek içecek işletmelerinin bu konuyu değerlendirmesi ve
önemsemesi işletme ve bölgenin kalkınması açısından oldukça önemlidir.

4.3. Yerel Yönetim Kurumlarına Yönelik Öneriler
TÜRSAB ve UNWTO 2015 yılı raporunda belirtilen, turistlerin toplam
harcamalarının %30’unu yiyecek içecek ürünlerine ayırmaları yönündeki sonucun,
özellikle yerel yönetimler tarafından doğru değerlendirilmesi ve konuya yönelik gerekli
turizm uygulamalarının tartışılıp hayata geçirilmesi önemli konular arasındadır. Diğer
yandan UNESCO gibi tüm dünyada tanınırlığı arttıracak ve yabancı turistlerin dikkatini
çekme konusunda farkındalık oluşturacak “gastronomi şehirleri” arasında yer alabilmek
için uluslararası düzeyde tanınırlığı artırmak amacıyla, yapılması gereken tüm resmi
çalışmaların belli bir düzende tüm yıla yayılması gerekmektedir. Bu konuda son yıllarda
Türkiye genelinde oldukça ciddi çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Diğer yandan Batı
Karadeniz bölgesinde görev yapmakta olan yerel yönetim yetkililerinin de bu konuya
oldukça önem verdiklerini söylemek mümkündür. Şimdilik festival ve panel şeklinde
yapılan bu çalışmaların çok yakında Batı Karadeniz ortak projeleri şeklini alacağı
düşünülmektedir. Hatta konuyla ilgili olarak yerel halkın tam katılımını sağlamak adına
yerel yönetimler tarafından Yöresel Ürünler Kalkınma Kooperatifi şeklinde bir yapının
oluşturulması da önerilmektedir, ancak bu şeklide ortak bir çalışma platformu oluşturmak
ve yerel halkın katılımını sağlamak mümkün olabilecektir. Kamu kurumlarının Batı
Karadeniz bölgesine has gastronomik yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda gerekli
bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaları önerilmektedir. Özellikle İl Turizm ve Kültür
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Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde kaliteli fotoğraflar eşliğinde hikâyeleştirilmiş
gastronomik yöresel ürün yazılarını ön plana çıkarmaları yöreyi tanımak isteyen
ziyaretçiler için oldukça dikkat çekici olacaktır.

4.4. Yapılabilecek Destekleyici Araştırmalara Yönelik Öneriler
Bu araştırma Batı Karadeniz bölgesinde yer alan illerin, turistik anlamada katma
değeri olduğuna inanılan gastronomik yöresel ürünlerini ortaya çıkarmak amacıyla
yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler hem yiyecek içecek işletmelerine hem
de bilgisine güvenilen yerel halka danışılarak elde edilmiştir. Böylece gastronomik
anlamda önem verilen yöreye has yiyecek içeceklerin ne ölçüde sunulabileceği ve
sunulduğu takdirde getirisinin ne yönde olacağına dair fikir paylaşımında bulunulmuştur.
Sonuç olarak gastronomik yöresel ürünlerin yiyecek içecek işletmeleri açısından önemli
olduğu ve hali hazırda değerlendirildiği bilgisine ulaşılmıştır. Ancak bununla birlikte,
halen
sahip
olunan
tüm
gastronomik
yöresel
ürünlerin
sunumunun
gerçekleştirilemediğine dair veriler de elde edilmiştir. Bu nedenle araştırmanın farklı
boyutlarıyla yine aynı bölgede değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için yapılması
gereken çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür;

Coğrafi işaretli gastronomik yöresel ürünlerin yöreye ne düzeyde bir değer
katacağının değerlendirilmesi yönünde bir araştırma çalışması yapılabilir. Böylelikle kendi
coğrafyası dışında tanınmayan, üretimlerinin zorluğu nedeniyle ekonomik değere sahip
olmayan ancak ortaya çıktığında değer oluşturacak gastronomik yöresel ürünlerin
tanıtımının ulusal ve uluslararası düzeye taşımak mümkün olabilir.

Kamu kurumlarının turizm faaliyetleri kapsamında gastronomik yöresel
ürünleri tanıtım çalışmalarının nasıl yapmaları gerektiğine dair bir araştırma çalışması
yapılabilir,

Çalışmanın destinasyon pazarlaması açısından genellenebilmesi için birkaç
farklı başlıkla yeni araştırmalarla desteklenmesi ve bu sayede kıyaslama yapılması
önerilebilir,

Çalışma Batı Karadeniz Bölgesinde turizm ve gastronomi eğitimi alan
öğrencilerin görüşleri alınarak zenginleştirilebilir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve gelecekte de etkileyeceği muhtemel küresel
salgın gibi olağan dışı durumlara karşı yiyecek içecek işletmelerinin stratejik önlemler
alması oldukça önemlidir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik alınan tedbirler,
turistlerin doğal güzelliği olan alanlara kısa süreli ziyaretler gerçekleştirmelerine vesile
olmaktadır. Bunun için hayati bir süreç olan küresel salgın yönetimini sağlık hizmetleriyle
birlikte değerlendiren (Öncü ve ark., 2020) gastronomik yöresel ürünlere sağlık açısından
vurgu yapacak araştırmaların da yapılması önerilmektedir.

Ayrıca Endüstri 4.0 kapsamında yapay zekâ, nesnelerin interneti, yataydikey bütünleşme gibi kavramların gastronomi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklayan
(Yıldırım, 2019 ve Yıldırım, 2020c) araştırmalar yapılarak ziyaretçilere gelecekte
yaşayacakları muhtemel ve yepyeni deneyimler aktarılabilir.
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1. GİRİŞ
Bir toplumun düşünce, görüş ve anlayış gibi özelliklerini etkileyen turizm olgusu,
ilgili faaliyetlere katılım gösteren bireylerin özelliklerinin yanı sıra kişisel ilişkilerini de
etkilemekte, özellikle kültür yapılarında değişim ve gelişim göstermelerine olumlu
katkılar sunmakta, zaman zaman da olumsuz sebebiyetler vermektedir (Çelik Uğuz, 2010).
Günümüz turizm endüstrisinde “geçici süre tercih edilen, konaklama olanağının yanı sıra alt ve
üstyapı hizmetlerini bir arada sunan alan” şeklinde ifade edilen destinasyon kavramı doğa,
çevre ve manzaranın yanı sıra kültür öğesini de barındırmaktadır (Akyol ve Zengin, 2020;
Akdemir ve Kırmızıgül, 2016). Kültür, turizm endüstrisinin en önemli öğeleri arasında yer
almaktadır. Birçok destinasyon, özellikle kültür değerleri ile ziyaretçilerin ilgisini
çekmektedir. Destinasyonların her dönem en önemli çekim unsurları arasında yer alan
kültür kavramı birçok farklı öğe barındırmaktadır. Bu araştırma konusu, destinasyon
kültürü kavramının öğeleri olmuştur. Çalışma, destinasyon kültürü öğeleri ile ilgili
araştırma ve tanımlamalar içermektedir. Araştırmanın birinci bölümünde kültür ile
destinasyon kültüründen oluşan kavramsal çerçeve yer almaktadır. İkinci bölümde ise
destinasyon kültürü öğelerinin tanımları ve bilgilerine yer verilmektedir.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Kültür
Türk Dil Kurumunca (2021) “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin”
şeklinde ifade edilen kültür; “bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat
eserlerinin bütünüdür”. “Bir toplumun kendi işleyiş kurallarına göre belli bir özellik ve farklılık
kazanması” veya “toplum değerlerinin hayata geçirilmesi” olarak tanımlanan kültür, diğer bir
tanımla “çevreyi yaşanabilir kılma birikimi” şeklinde ifade edilmektedir (Göğebakan, 2015).
Milletleri ayakta tutan, mevcut toplumun geçmişten güç almasını sağlayan kültür kavramı
gelenek, görenek, inanış gibi değerlerden ve bunların uygulanmasından meydana
gelmektedir (Saral ve Tuna, 2020).

1.1.2. Destinasyon Kültürü
Yerli ve yabancı ziyaretçiler üzerinde özellikle ziyaret tatmini ve motivasyon
konularında önemli etkiler barındıran destinasyon kültürü (Ilgaz Yıldırım ve Güzel, 2019),
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bir destinasyonun ziyaret edilme arzusunu oluşturan temel etkenler arasında yer alan
“çekicilikler” unsurunun öğeleri arasında yer almaktadır (Günay, 2020; Ritchie ve Crouch,
2003). Destinasyonun en önemli kaynaklarından birisi olan destinasyon kültürü, yerli ve
yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmekte, ulusal ve uluslararası turizm literatüründe
turistlerin motivasyon kaynaklarını araştıran çalışmalarda destinasyon merkezli çekim
unsurları arasında yer almaktadır (Semerci, 2018; Mason ve Paggiaro, 2009).

1.1.3. Destinasyon Kültürü Öğeleri
Bir destinasyonda potansiyel ve mevcut ziyaretçilerin ilgisi çeken, destinasyonu
benzerlerinden ve rakiplerinden farklılaştıran birtakım öğeler bulunmaktadır.
Destinasyon ile turist arasında motivasyon, memnuniyet, tekrar ziyaret gibi konularda
önemli bir araç olan destinasyon kültürü; yerel halk, folklorik özellikler, dil, gelenekler, el
sanatları, mutfak / gastronomi, sanat ve müzik, tarih, gelir kaynakları, mimari, dini inanış,
eğitim sistemi, giyim tarzı, boş zaman etkinlikleri, kültürel miras, somut olmayan kültürel
miras (SOKÜM), göç ve ünlü kişiler gibi öğeler barındırmaktadır.
1.1.3.1. Yerel Halk: Destinasyon kültürünün önemli öğelerinden olan yerel halk,
destinasyondaki turizm faaliyetlerine katkı sağlayan, diğer yandan da katkı görmesi
gereken en önemli paydaşlar arasında yer almaktadır. Turizm faaliyetlerinin yerel halk
açısından kabulü, destinasyondaki turizmin gelişimine katkı sağlayan önemli etkenler
arasındadır (Türkay, 2014). Yerel halk, destinasyon kültürünü tanımada önemli bir araçtır.
Yöre kültürünü tanıma, bölge çekiciliklerini deneyimleme, yerel mutfağı tatma, doğal
yaşantıyı tecrübe etme gibi konularda bilgi sahibi olmak adına yerel halk önemli bir
destinasyon paydaşı ve kültürel öğedir.
1.1.3.2. Folklorik Özellikler: Tarihsel ve coğrafi değişimler, destinasyonlardaki
folklorik birikimlerin günümüze dek ulaşmasını sağlayan gelişmelerdir (Mercan ve ark.,
2020). Folklor, halk kültürünü araştırmakta ve değerlendirmekte, toplumun kültür
birliğini sağlamakta, yereli ulusal ve evrensel hâle getirmektedir. Folklorik özellikler, bir
toplumun sosyo-ekonomik dinamiklerinin temelidir. Farklı bir kültürü ziyaret eden, o
kültürle ilgili merakını giderme amaçlı ziyaret gerçekleştiren turist, yaşadığı yerde
göremediği, karşılaşmadığı yerel ve folklorik özellikleri diğer destinasyonlarda
aramaktadır (Saraçoğlu, 2020). Bir destinasyonun mutfağı, halk oyunları, türküleri, el
sanatları, yerel mimarisi gibi unsurlar, kültür öğeleri arasında yer almaktadır.
1.1.3.3. Dil: “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya
işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban” şeklinde tanımlanan dil, bir topluluğa ait belirgin
kültürel çekicilik unsurları arasında yer almaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021; Meydan
Uygur ve Baykan, 2007). Bir destinasyonda kullanılan lehçe ve ağızlar, destinasyonda
yaşayan bireylerin geçmişi ve gelişimi ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Bu geçmişi ve gelişimi
merak eden, bu duruma ilgi duyan kişiler, destinasyonu ziyaret etmek konusunda adım
atabilmekte, konu ile ilgili organizasyonlara katılabilmektedir.
1.1.3.4. Gelenekler: “Bir toplumda, toplulukta eskiden kalmış olmaları sebebiyle saygın
tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve
davranışlar, anane, tradisyon” olarak ifade edilen (Türk Dil Kurumu, 2021) gelenek kavramı,
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belirli kültürlerin hâkim olduğu destinasyonlarda önemli kültür unsurları arasında yer
almaktadır. Bir topluluğun yaşam alışkanlıklarını yansıtan kaynaklar olan gelenekler,
yerel halkın kültürünü geçmişten günümüze taşıyan canlı unsurlardır. Yerel halkın
geleneklerine bağlı kalması, başta el sanatları olmak üzere (Aklanoğlu, 2010) doğum,
düğün, sünnet, askerlik, evlenme, yayla, imece gibi etkinliklerin devam etmesini
sağlamaktadır. Bu ve benzeri durumlar yerel halkın geleneklerine olan bağlılıklarını
gösteren olaylardır.
1.1.3.5. El Sanatları: El sanatları kavramı, yapımı ve sunumu açısından yerli ve
yabancı ziyaretçiler açısından ilgi gören bir kültür öğesidir. Zamanla yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalınan farklı temalardaki el sanatları, birçok destinasyonda devam
ettirilmekte, bu durum mevcut ve potansiyel ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. “El
tezgâhlarında bir yardımcı araç kullanarak yapılan işlerin hepsi” anlamına gelen (Türk Dil
Kurumu, 2021) el sanatları, özellikle kırsal destinasyonlardaki iktisadi yaşantıyı
yönlendiren öğeler arasında yer almaktadır. Destinasyonların kültür öğeleri arasında yer
alan el sanatları, alternatif turizm türleri arasında yer alan kültür turizminin de önemli
öğelerindendir. Özellikle yerli ziyaretçilerin alışverişlerinde özel bir yeri olan el sanatı
ürünleri; müze, alışveriş merkezi, fuar, festival gibi alanlarda kurulan stantlar (Can, 2013)
veya ilgili destinasyonda faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinin teşhir alanları veya
salonlarında sergilenmektedir. Buralarda gerçekleşen tanıtım, pazarlama ve satış
faaliyetleri yerel kalkınmaya katkı sağlamakta, destinasyonun sürdürülebilirliğini olumlu
açıdan etkilemektedir. Gelenek ve göreneklere, yerel mimariye, yaşam tarzına uygun ve
yönelik el sanatı ürünleri, turistik birer pazarlama öğesi olarak destinasyon pazarlamasına
katkı sağlamaktadır.
1.1.3.6. Mutfak/Gastronomi: Türk Dil Kurumu tarafından (2021) “yemeği iyi yeme
merakı; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi” olarak
ifade edilen mutfak/gastronomi günümüz turizm endüstrisinde seyahat, tarih,
misafirperverlik, inovasyon kavramları ile birlikte kullanılmaktadır (Şengül ve Türkay,
2017). Destinasyonlar, tarih süresince farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmakta, değişik
kültürleri barındırmaktadır. Bu durum, toplumların coğrafyalarında yetişen ürünlerin
çeşitliliğine katkı sağlamakta, özgün bir mutfak kültürü oluşturmaktadır (Dönbak ve
Sabbağ, 2020). Günümüz turizm endüstrisinde, mutfak çeşitliliğine ve gastronomi
anlayışına sahip olan destinasyonlar benzerlerine ve rakiplerine oranla öne çıkmaktadır.
Destinasyonun mutfak kültürü, ziyaretçinin gezme ve görme tercihlerinde önemli bir
faktör olarak değerlendirilmektedir. Yemeklerin malzemesi, hazırlanışı, sunumu, mekânı
gibi detaylar (Irmak, 2019) mutfak/gastronomi adı altında değerlendirilmekte ve
destinasyonun önemli kültür öğeleri arasında yer almaktadır.
1.1.3.7. Sanat ve Müzik: “Bir duygu, tasarı, güzellik gibi unsurların anlatımında
kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” olarak
tanımlanan sanat, “belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak
yaratılmış anlatım” şeklinde de ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2021). Müzik ise
“birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki”
olarak ifade edilen (Türk Dil Kurumu, 2021), toplumsal yaşantıda yer alan kitleleri
etkileyen özelliklere sahip kültürel bir öğedir (Gıdış, 2018). Sanat ve müzik ana teması
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kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlar (etkinlik, şenlik, panayır, festival) kültürel
etkinlikler arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilen sanat ve müzik temalı
organizasyonlar, destinasyonların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası basında yer
almasını sağlamakta, tanıtım ve reklâm faaliyetleri ile bilinirliğini artırmaktadır. Bu
organizasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilebilecek sportif faaliyetler, tanıtım turları gibi
etkinlikler destinasyon kültürünün tanınırlık ve bilinirlik seviyelerinin artırabilecek
faaliyetler arasında yer almaktadır.
1.1.3.8. Tarih: Türk Dil Kurumu’nca (2021) “toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen
hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha
önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti
inceleyen bilim” şeklinde tanımlanan tarih kavramı, bir destinasyonun medeniyet ve
zenginlik göstergesidir. Destinasyonların yer aldığı coğrafyada yaşayan tüm medeniyetler
kendi yaşantılarını ve kültürel birikimlerini yaşamlarını sürdürdükleri topraklara
bırakmışlardır. Bu doğrultuda ortaya çıkan kalıntı ve eserler yerli ve yabancı ziyaretçiler
tarafından en çok ilgi gösterilen kültürel öğeler arasında yer almaktadır.
1.1.3.9. Gelir Kaynakları: “Para sağlama yeri veya faaliyeti” anlamına gelen gelir
kaynakları (Türk Dil Kurumu, 2021) destinasyonu ziyaret eden kişilerin ilgi gösterdikleri
kültür öğeleri arasında yer almaktadır. Kimi insanlar için hayat akışları doğrultusunda
sıradan ve yapılması gereken işler olan faaliyetler (arıcılık, mantar toplama, madencilik,
sepet örücülüğü), destinasyonu ziyaret eden kişiler için önemli bir kültür unsuru olarak
dikkat çekebilmektedir. Yaşam için yapılması gereken ve yerel halkın gelir kaynağı olarak
gördüğü bu sektörler, destinasyon için çekim unsurları arasında yer alabilmektedir.
1.1.3.10. Mimari: Destinasyon kültürünün önemli öğelerinden olan mimari; yerel
ölçekteki barınma ihtiyacının karşılanması, yapılan yapıların nesilden nesile aktarılması,
elde edilen birikimin yansıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Geleneksel
mimari; uygulandığı yerin iklim özelliklerini, topografyasını, kültürel özelliklerini, iktisadi
yaşantısını, dini inanışlarını ve diğer yerel değerlerini bir araya getirmektedir (Meriç,
2019). Mimari yapılar tarih boyunca destinasyonların gelişmişlik düzeyiyle
ilişkilendirilmiş ve önemli birer kültür öğesi olarak rol almışlardır (Terzi ve Gürbüz, 2020).
“Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı” olarak ifade edilen mimari kavramı,
destinasyonlarda ziyaretçilere yol gösteren, onlara yöre ve bölge hakkında bilgiler veren
bir unsurdur (Türk Dil Kurumu, 2021; Demirezen, 2019). Mimari özellikler ve yapılar,
destinasyonu kültürel ve tarihi anlamda tanıtan ve bilgi veren eserlerdir. Günümüzde
varlıklarını sürdüren sivil ve dini mimari yapılar, farklı medeniyetlerin izlerini taşımakta
(Akkurt, 2019) veya yerel ve bölgesel ölçekli kültürel örnekler sunmaktadır. Bu durum,
destinasyonu ziyaret eden turistlerin, merak eden potansiyel ziyaretçilerin ilgisini çeken
çekmektedir.
1.1.3.11. Dini İnanış: “Yaradana, bir dine inanma, akide, iman, itikat” anlamlarına
gelen dini inanış, (Türk Dil Kurumu, 2021) toplumu ayakta tutan temel esasların başında
gelmektedir. Din, her türlü endüstri ve sektör ile bir etkileşim ve iletişim içerisindedir
(Aktürk, 2019). Bu endüstrilerden biri de turizmdir. Ziyaretçiler, gittikleri destinasyonun
ibadet şeklini ve inanç yerlerini merak eder, gezip görmek ister. Destinasyondaki dini
yapılar, dini törenler, ruhani organizasyonlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken
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etkinliklerdir. Turist, bu ibadet yerlerini ziyaret ederek yörenin dini mimarisi hakkında
bilgiler almakta, dini törenleri izleyerek veya törenlere katılım sağlayarak yerel halkın
ibadet şeklini görmekte ve izlemektedir. Tüm bu dini faaliyetler, destinasyondaki önemli
kültür öğeleri arasında yer almaktadır.
1.1.3.12. Eğitim Sistemi: Türk Dil Kurumu tarafından (2021) “çocukların ve gençlerin
toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,
kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye”
şeklinde tanımlanan eğitim sistemi, bir yerin turizm faaliyetlerine de katkı sağlayan,
turistik yer değiştirmelere yol açan etkenlerdendir. Bireylerin belirli bir alanda kendilerini
geliştirmek, yeni bir şeyler öğrenmek, ilgili alanda kariyer hedeflerini gerçekleştirmek
amacıyla bir destinasyona gitmeleri eğitim açısından gerçekleşen turizm faaliyetleri
kapsamında ele alınmaktadır. Uygulamalı, teorik, kongre, seminer, değişim programları
gibi eğitsel faaliyetler günümüz eğitim sisteminin oluşturduğu turistik faaliyetler
içerisinde değerlendirilmektedir (Temür, 2010).
1.1.3.13. Giyim Tarzı: Giyim; “örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek”
anlamına gelmekte, giyim tarzı ise; “giyim konusunda özel oluş veya davranış biçimi, üslup,
stil” şeklinde ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2021). İnsanlıkla birlikte var olan
giyim olgusu, ilkel toplumlardan çağdaş yaşam koşullarına geçişte önemini fazlasıyla
artırmıştır (Ural ve Mutlu, 2011). Toplumların ve öğesi insanların giyim koşulları ve
tarzları yaşadıkları yerin kültür, sosyal yapı, iklim gibi özelliklerine göre şekillenmektedir.
Bu farklılık destinasyonu ziyaret etme potansiyeli olan bireylerin ilgisini çekebilmekte,
ziyaret programlarının şekillenmesine sebebiyet verebilmektedir.
1.1.3.14. Boş Zaman Etkinlikleri: “İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı
ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler” olarak tanımlanan boş zaman kavramı (Türk Dil
Kurumu, 2021), “bireyin ne yapacağı konusunda karar verme merciinin kendisinde olan vakit”
olarak ifade edilmektedir (Tribe, 2011). Bireye fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamda katkı
sağlayan nitelikli, etkin ve verimli anlar (Maltby ve Day, 2001) olarak tanımlanan boş
zaman etkinlikleri ile turizm endüstrisi yakın ilişki içerisindedir. Zaman, mekân ve finans
kaynakları bakımından turizm endüstrisi ile ortak yönleri bulunan boş zaman etkinlikleri
(Bölükbaş, 2019), destinasyonlar için de önemli kültür öğelerindendir. Destinasyonda
gerçekleşen boş zaman etkinlikleri, özellikle yerel ölçekte bilinmekte, bu bilinirlik bölgesel
ve ulusla çapta tanınırlık seviyesine ulaştığında destinasyon için ziyaret sağlayıcı ve gelir
getirici bir özelliğe bürünmektedir.
1.1.3.15. Kültürel Miras: Turizm faaliyetlerinin önemli nedenleri arasında yer alan
geçmişe merak konusu, bireylerin tarih ve kültür temalı konulara ilgi göstermesi ile
önemli bir yer değiştirme aracı olmaktadır (Erkılıç, 2021). Geçmişte yaşayan uygarlıkların
günümüz nesline mirasları olan kültürel miras değerleri, destinasyonun önemli tanıtım ve
pazarlama araçlarındandır. Yerli ve yabancı ziyaretçileri sürdürülebilir turizme teşvik
eden, doğal güzelliklerin daha fazla tanınmasına destek olan (Ünal ve Caber, 2019; Weiler
ve Kim, 2011) kültürel miras kavramı “bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey”
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2021). Destinasyonlardaki kültürel mirasa
sahip çıkılması ile doğal değerler daha sürdürülebilir korunacak, bölgesel kalkınmaya
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katkı sağlanacak, tarihi ve turistik değerlerin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmasına
aracı olunacaktır.
1.1.3.16. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM): Dünya genelindeki kültürel
mirasın korunması çalışmalarının bir parçası olan SOKÜM kavramı, UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu) tarafından; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler,
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanmaktadır
(UNESCO, 2021). Kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygının devamlılığı
ve kimlik kazandırılması yönündeki çabaların bir ürünü olan SOKÜM (Ünal, 2020)
kapsamında destinasyondaki çekicilikler kültürel miras ve doğal miras olarak
tanımlanmaktadır. Resmi kayıtlarda anıt, yapı topluluğu ve SİTler kültürel miras; doğal
alanlar, doğal SİTler ve doğal anıtlar ise doğal miras olarak yer alan değerlerin korunması,
muhafaza edilmesi, teşhir edilmesi veya yapılandırılması turizm açısından önemli olarak
görülen değerler arasında yer almaktadır (Baki Nalcıoğlu, 2020).
1.1.3.17. Göç: Türk Dili Kurumunca (2021) “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle
bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim
yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak tanımlanan göç kavramı “insanların
herhangi bir sebeple yer değiştirmeleri” olarak da ifade edilmektedir (Özyakışır, 2017).
Günümüz toplumunda demografik, ekonomik ve sosyal nedenler göç olgusunun
çerçevesini çizmektedir. Göçler ve içerdiği öğeler, destinasyon kültürünü değiştirmekte,
zaman zaman geliştirmekte, bazen de olumsuz anlamda farklılaştırabilmektedir. Göç
sebebiyle destinasyona gelen bireyler, kültürel değişimin temel öğesi olmaktadır. Bu
bireylerin yaşam koşulları, destinasyonun kültürüne yön vermekte, kültürü kalıcı hâle
getirmektedir.
1.1.3.18. Ünlü Kişiler: “Herkesçe bilinme, tanınma durumu, san, şöhret, şan” olarak
tanımlanan ünlülük, (Türk Dil Kurumu, 2021), turistik açıdan özellikle tanıtım
planlamasında etkin derecede rol alan bir faktördür. Destinasyonda yaşamış veya yaşayan
ünlü kişiler mikro ve makro düzeyde tanıtım faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır.
Diğer yandan, dünya gündemini meşgul eden, davranışları ve seçimleri ile bireylerin
tercihlerini etkileyen ünlü kişiler, destinasyonların etkin bir biçimde tanıtılmasına katkıda
bulunabilmektedir (Zengin ve Akyol, 2018). Yerel halk, folklorik özellikler, dil, gelenekler,
el sanatları, mutfak / gastronomi, sanat ve müzik, tarih, gelir kaynakları, mimari, dini
inanış, eğitim sistemi, giyim tarzı, boş zaman etkinlikleri, kültürel miras, (SOKÜM), göç ve
ünlü kişilerden oluşan destinasyon öğeleri açısından zengin bir yelpazeye sahip olan
destinasyonların turistik çekim güçleri artmakta, bu potansiyele bağlı olarak da ziyaretçi
sayılarının ve turizm gelirlerinin yüksek olma ihtimali çoğalmaktadır.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen “kişilerin seyahat motivasyonlarındaki
etkenler” konulu araştırmalar göstermektedir ki (Aydın, 2017; Larsen ve Guiver, 2013; Lai
ve Vinh, 2013); yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettikleri destinasyonlarda ilgi
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duydukları konuların başında “destinasyon kültürü” gelmektedir. Destinasyon kültürü
ayrıca destinasyon markalaşması konusunun da önemli maddeleri arasında yer
almaktadır (Seilov, 2009). Yerel halk, folklorik özellikler, dil, gelenekler, el sanatları,
mutfak / gastronomi, sanat ve müzik, tarih, gelir kaynakları, mimari, dini inanış, eğitim
sistemi, giyim tarzı, boş zaman etkinlikleri, kültürel miras, (SOKÜM), göç ile ünlü kişiler
gibi destinasyon öğeleri turistik ürünleri benzerlerinden farklılaştıran, turistik ürün
çeşitlendirmesi oluşturan unsurlardır. Diğer yandan bu öğeler ayrı ayrı kültürel birer
araçtır. Yerli ve yabancı ziyaretçi ile yerel halk arasındaki iletişimi sağlayan öğeler, yerel
yaşam hakkında bilgiler vermekte, birer çekicilik unsuru olarak destinasyona katkı
sağlamaktadır. Destinasyon kültürü kavramı ve öğeleri, destinasyonla ilgili özellikle yerel
ve bölgesel ölçekli planlamalarda dikkate alınmalı, tüm paydaşların içerisinde yer aldığı
çalışmalar ve etkinliklerle ön plana çıkarılmalıdır.
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1. GİRİŞ
Tüketicilerin beklentilerinin değişmesi, küreselleşme ve hızla yaşanan teknolojik
gelişmeler pazarlama anlayışında değişimlere yol açmıştır. Bu değişimle ile birlikte
reklam, radyo, gazete ve televizyon gibi geleneksel pazarlama araçları tüketicilerin ilgisini
çekmemeye başlamış ve bu araçlar pazarlama faaliyetlerinde yetersiz kalmıştır (Yüceışık
ve Özer, 2019). Bundan dolayı pazarlamacılar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde dijital
teknolojileri de kullanmaya başlanmıştır (Yücel, 2020; Choi ve ark., 2007). Bu kapsamda
destinasyon pazarlama örgütleri de artan rekabet koşullarında rekabet avantajı
yakalamak, sosyal, ekonomik, çevresel performanslarını daha yukarı seviyelere çıkarmak
amacı ile dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya başlamıştır (Buhalis ve Law,
2008; Mariani ve ark., 2014; Comcec, 2015). Özelikle dijital teknolojiler arasında Web 2 .0
teknolojileri adı altında sosyal ağ siteleri ve sosyal medya son on yılda destinasyon
pazarlamacıları tarafından daha az maliyetli olduğu için daha çok tercih edilmektedir
(Mariani, 2020). Sosyal ağ siteleri ve sosyal medya dışında web siteleri, sanal gerçeklik,
arttırılmış gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, RFID teknolojisi, Qr kod, giyilebilir
teknoloji ve sesli arama seçenekleri de pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır
(Gretzel, 2015; Riera, 2021). Başarılı destinasyon pazarlama kampanyalarının altında iyi
kurgulanmış ve planlanmış dijital stratejiler yatmaktadır. Önemli olan destinasyon
pazarlamasında dijital içeriklerin doğru kanala, doğru zamana ve doğru formata
yerleştirilmesidir (Digital Expert, 2020).
Türkiye’nin üçüncü büyük ili olan İzmir sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi
çekicilikleri, plajları, denizi, ulaşım altyapısı ve turizm işletmeleri ile çeşitli turizm
türlerinin gelişimine elverişli iller arasında yer almasına rağmen (İzmir İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2021), sahip olduğu bu turizm potansiyelini çekim unsuru olarak
yeterli ölçüde kullanamamaktadır. Bundan dolayı İzmir’in yerli ve yabancı turistler için
çekim unsuru haline getirilmesinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Bardakoğlu, 2011). Özelikle son yıllarda destinasyon pazarlamasında
sosyal medya, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve Qr kod gibi teknolojilerin
destinasyon tanıtımına sağladığı katkılar göz önüne alındığında (Riera, 2021; Erkmen ve
Güler, 2020, Yüceışık ve Özer, 2019; Gretzel, 2015), İzmir ilinin pazarlanmasında da dijital
teknolojilerin önemli faydaları olabilir. Bu çalışmanın amacı İzmir ilinin pazarlanma
sürecinde dijital teknolojilerinin kullanımının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
çalışma iki ana bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde destinasyon pazarlaması,
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destinasyon pazarlamasında dijital teknolojilerin kullanımı ve ilgili araştırmalar, ikinci
bölümde ise yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler yer almaktadır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Pazarlaması
Destinasyonlar arasında artan rekabet koşullarında destinasyonun yerli ve yabancı
turistler için çekim unsuru olmasında pazarlama çalışmaları önemlidir (Karabıyık ve İnci,
2012). Bu nedenle destinasyonların sahip olduğu kültürel, doğal ve tarihi çekiciliklerin
tanıtılması için destinasyon pazarlamasına önem verilmesi gerekmektedir. Destinasyon
pazarlaması, destinasyonların sahip olduğu turistik ürünlerin tanıtımlarının
gerçekleştirilmesi ve turist çekmesi için pazar araştırmaları, tahminleri ve seçim yapma ile
alakalı stratejileri ve uygulamaları içeren yönetim felsefesi olarak ifade edilmiştir (Özer,
2012). Dünya Turizm Örgütü’ne (2004) göre destinasyon pazarlaması alıcı ve satıcıları bir
araya getiren bütün aktivite ve süreçleri kapsayan, müşterilerin talep ve rekabetçi
konumlamaya odaklanan, yüksek potansiyeli pazarlara etkili ürün dağıtımı gerçekleştiren,
marka, fiyat, pazar bölümleme, dağıtım ve tanıtım hakkında karar verme süreçlerini
içerme olarak tanımlanmaktadır. Fyall ve Garrod (2005) göre de destinasyon pazarlaması,
rakip destinasyonlara kıyasla ziyaretçilerin veya potansiyel ziyaretçilerin talep ve
beklentilerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için etkili hizmet ve
ürün sunumunun gerçekleştirilmesini hedefleyen yönetim sürecidir. Destinasyon
pazarlamasında destinasyon yönetim örgütleri ve turizm işletmeleri ile birlikte
çalışmaktadır. Destinasyon yönetim örgütleri belirledikleri hedefleri yakalamak için çeşitli
pazarlama araçlarını kullanarak faaliyetlerini yerine getirmekte ve turizm işletmeleri de
bireysel olarak haraket ederek ürün ve hizmetlerini pazarlamaktadır (Middleton ve
Clarke, 2001). Buhalis (2000), destinasyon pazarlamasının dört önemli stratejik unsuru
olduğunu vurgulamıştır. Bu unsurlar şunlardır;


Yerel halkın uzun dönemde refahını sağlamak,



Ziyaretçilerin en üst düzeyde memnuniyetini sağlamak,


arttırmak,

Yerel işletmelerin karını en üst düzeye çıkarmak ve çarpan etkilerini


Turizmin ekonomik faydaları, sosyal ve kültürel maliyetleri arasında
sürdürülebilir denge sağlayarak turizm etkilerini olumluya çevirmeyi hedeflemektedir.
Destinasyon pazarlamasının en önemli amacı o destinasyonun tanınırlığını
arttırmak ve marka haline getirmektedir (Yılmaz ve Özdemir, 2017). Dünya’da sahip
olduğu tarihi, kültürel ve doğal çekicilikleri, turizm üst ve alt yapılarını etkili pazarlama
stratejileri ile tanıtarak marka haline gelen önemli destinasyonlar bulunmaktadır. Bunlar
‘Fransa -Cote d’Azur, İtalya-Toscana ve Sardinya Adası, İspanya-Marbella ve Kanarya Adaları,
Paris-Normandiya ve Courchevel’dir (Yüceışık ve Özer, 2019). Marka dışında konumlama ve
imajda destinasyonların önemli pazarlama unsurları arasında yer almaktadır (Özdemir,
2014). Vatan ve Zengin (2019), destinasyon pazarlamasını başarıya taşıyan kilit öğelerin
imaj, marka ve konum üçlüsü olduğunu belirtmiştir. Konumlandırma destinasyonların
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sahip olduğu ürün ve hizmetleri turistlerin rakiplerine kıyasla aklında yer etmesinin
sağlanmasıdır. Diğer bir taraftan destinasyonların sahip olduğu ürün ve hizmetlerin
turistler tarafından olumlu imaja sahip olması, destinasyonun rekabet avantajını
güçlendirmektedir (Çiçek ve Ilgaz, 2015). Destinasyonlarda imaj, doğal kaynaklar, alt ve
üst yapı, turistik boş zaman ve rekreasyon, kültür, tarih ve sanat, politik ve ekonomik
faktörler, doğal çevre, sosyal çevre ve mekân atmosferi gibi dokuz tane unsurdan
oluşmaktadır (Beerli ve Martin, 2004). Bu unsurların olumlu imaja çevrilerek pazarlanması
o destinasyonun turistler tarafından tercih edilirliğini arttırmaktadır (Leisen, 2001).

1.1.2. Destinasyon Pazarlamasında Dijital Teknolojilerin Kullanımı
Teknolojinin ilerlemesi ve pandeminin meydana gelmesi ile birlikte hızla gelişen
dijital teknolojiler turizm destinasyonlarının pazarlama şekilleri üzerinde köklü
değişimlere yol açmıştır. (Huang ve ark., 2016). Bu kapsamda öncelikle 1990 yılların
başında internetin yaygınlaşması ile birlikte destinasyon pazarlamasında web siteleri
kullanılmaya başlanmıştır (Gretzel, 2015). Web siteleri hem ürün ve hizmetlerin
tanıtımlarının gerçekleştirilmesi hem de seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin
destinasyonlar hakkında bilgi edindikleri önemli araçlar arasında yer almaktadır
(Özdemir, 2007). Bundan dolayı kamu kuruluşları, yönetim örgütleri, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör kuruluşları destinasyonların tanıtılması amacı ile kendi web
sitelerini kurmuşlardır (Lee ve ark., 2006). Örneğin 2014 yılında Endonezya’da ‘Harika
Endonezya’ kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya doğrultusunda www.
Indonesia.travel.com isimli web sitesi açılmış ve Endonezya’nın turistik yerleri hakkında
bilgilere yer verilmiştir (Pitana ve Pitanatri, 2016).
Destinasyonların sahip olduğu web sitelerinin içinde yer alan bloglar sitelere
önemli bir içerik sağlayıcısıdır. Web sitelerinde blogları olan işletmelerin %57’si
bloglardan önemli müşteri edinmiştir. Ayrıca %81’de şirket bloglarının işletmeler için
yararlı ve kritik olduğunu vurgulamaktadır (Anderson, 2013). Öte yandan web sitelerine
blog eklenmesi arama motoru optimizasyonlarında, web sitesinin Google, Bing, Yahoo ve
diğer arama motorları tarafından otorite olarak görülmesini de sağlamaktadır. Turizm
sektörü görselliğe çok önem verdiğinden dolayı web sitelerinde destinasyonların önemli
çekiciliklerinin resim ve videoları yer almalıdır. Bu resimlerden faydalanılarak daha ilgi
çekici içerikler oluşturulmalı ve web sitelerine destinasyonların sosyal medya hesaplarına
direk erişim bağlantısı da eklenmelidir (Comcec, 2015). Diğer bir taraftan web sitelerinde
dijital ayak izi aracılığıyla turistlerin profillerinin çıkarılması, daha kişiselleştirilmiş
destinasyon pazarlamasına yardımcı olabilir (Pan ve Li, 2011).
Web sitelerinde teknolojisinin gelişmesi ile birlikte turistler ile daha hızlı bilgilerin
paylaşılması için sohbet robotları (chatbot) geliştirmiştirler (Akgül, 2019). Zlatanov ve
Popesku (2019), yapay zekâ teknolojisi destekli sohbet robotlarının dijital çağda önemli
pazarlama aracı olduğuna vurgu yapmıştır. Bu chatboxlar aracılığı ile turistler
destinasyon hakkında merak ettikleri soruları sorabilir, rezervasyonlar yaptırabilir, taksi
çağırabilir ve ürün siparişi verebilirler (Webiusdigital, 201 Destinasyon pazarlamasında
sesli arama teknolojileri (Voice Search)’de web sitelerinde hızla yerini almaya başlamıştır.
Bu sitelerde kullanıcılar ‘bu haftasonu güzel bir tatil destinasyonu öner’ şeklinde sesli

175

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

aramalar yapmakta ve bu aramalarda rakiplerinden önce kendi isimlerinin söylenmesini
sağlamaya çalışmaktadırlar (Dijital dokunuşlar, 2019). Destinasyonlar web sitesinden
sonra sahip olduğu sosyal medya platformları aracılığı ile turistlere ürün ve hizmetler
hakkında bilgi vermekte ve olumlu bir imaj yaratılması aşamasında sosyal medyayı
önemli bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadırlar (Kılıçarslan ve Albayrak, 2020).
Çünkü sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar, turistlerin destinasyon algısını
değiştirmekte ve destinasyon seçimlerini de etkilemektedir (Doğan ve ark., 2018; Ünal ve
Bayar, 2020; Ünal, 2020). Bu nedenle destinasyon yönetim örgütleri tarafından Instagram,
Facebook, Twitter ve Youtube gibi çeşitli sosyal medya hesapları açılmıştır (Kılıçarslan ve
Albayrak, 2020). Bu nedenle birçok turistik destinasyon pazarlama kampanyalarını
Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden aktif bir şekilde yürütmeye başlamıştır.
Örneğin Ege bölgesinin önemli tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası’nın
pazarlanmasında Kuşadası otelciler derneği ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile birlikte
Kusadasilive.com isimli Instagram, Facebook ve Twittter adresleri açılmış ve bu sosyal
medya araçları aracılığı ile Kuşadası destinasyonunun pazarlama çalışmaları
yürütülmektedir (Mürteza, 2019). Yine destinasyonların sosyal medya kullanarak
gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerine Dallas (Amerika), destinasyon pazarlama
örgütünün yürüttüğü “Everything’s Bigger in Texas” adlı kampanyayı örnek gösterebilir.
Destinasyon yönetim örgütü Dallasın merkezine büyük B ve D harflerini yerleştirmiştirler.
Dallas’ı ziyaret eden turistlerin bu harflerin arasında fotoğraf çekmelerini ve çektikleri
fotoğrafları # Dallas’ım’ etiketi ile paylaşmalarını rica etmiştirler. Bu sosyal medya
paylaşımları vasıtası ile Facebook hesabına erişim %139 artarken Twitter kullanıcıları da
%113 oranında yükseliş göstermektedir (Oates, 2014).
Mobil cihazla ve tablet bilgisayarların kullanımının hızla yaygınlaşması
destinasyon pazarlamacılarının dikkatini mobil cihazlara yöneltmiştir. Mobil cihazların,
küçük ve farklı boyutlarda olması destinasyonların kendi ürün ve hizmetlerinin
pazarlamasını bu cihazlara uygun olarak geliştirmesine yol açmıştır (Kömürcü ve ark.,
2015). Örneğin Antalya’da 2013 yılında Antalya destinasyonunun pazarlanması için
‘MyAntalya’, uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama İngilizce, Almanca ve Rusça
dil seçeneklerine sahiptir. Bu uygulama sayesinde konaklama işletmeleri, turistik bilgi
merkezleri, yeme-içme merkezleri, kültür – sanat yerleri, ulaşım, eğlence, sosyal alanlar,
spor alanları, sağlık merkezleri, finans büroları, alışveriş merkezleri, polis, jandarma,
itfaiye ve trafik merkezleri, eğitim merkezleri, iş-ticaret merkezleri, kamu ve devlet
merkezleri, kargo merkezleri, yerleşim yerleri, ibadethaneneler, kargo-lojistik alanları,
otoparklar ve yakıt istasyonları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca bu uygulama
sayesinde kullanıcılar şikâyet ve önerilerini iletmektedirler (Çelik ve Topsakal, 2017).
Turistlerin akıllı telefonlarına ‘Beacon’ teknolojisi aracılığı ile gönderilen mesajlar
sayesinde destinasyonların tanıtımları gerçekleştirilebilir (Lamsfus ve ark., 2015). Bu
kapsamda müzeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Beacon teknolojisi sayesinde
akıllı telefonlarına o eserler hakkında tanıtıcı bilgiler gönderilebilir (Kotaman, 2019) veya
destinasyonun ulaşım programları, restoranlar, konaklama işletmeleri ve eğlence parkları
vb. yerler hakkında bildirimleri günün uygun saatlerinde akıllı telefonlarına alabilirler.
Kısacası Beacon teknolojisi bir şehir hakkında değerli bilgiler sunmaktadır (Matellio,
2020). Örneğin Hollanda’da Sail Amsterdam isimli denizci etkinliğinde Beacon
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teknolojisinden faydalanılmıştır. Bu teknoloji sayesinde etkinlik zamanında ziyaretçilere
farklı gemiler, yaklaşan etkinlikler, özel etkinlikler ve gezilecek yerler hakkında
bildirimler gönderildi (Amsterdam I, 2015).
Turistlere 360 derece görüş açısı sunan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik
teknolojileri destinasyon pazarlamasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ekici
ve ark., 2020). Özelikle destinasyon pazarlamasında arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile
konum tabanlı uygulamaların birleştiren Wikitude World Browser, Yelp Monocle,
Tagwhat, Crumbs gibi uygulamaların popüler hale gelmiştir. Bu uygulamaların genel
mantığı, turistlerin destinasyonlarda ziyaret etmek istedikleri alanları arttırılmış gerçeklik
teknolojisi aracılığı ile sanal olarak görebilme imkanının yakalanmasıdır (Demirezen,
2019). Ayrıca destinasyon pazarlamasında sanal gerçeklik teknolojisine Polonyalı bir
şirketin Çernobil’ e gerçekleştirdiği sanal turu örnek verebiliriz. Bu şirket nükleer,
felaketin gerçekleştirildiği Çernobil’deki yerleri turistlerin sanal olarak deneyimlemesini
sağlamaktadır. Bu sanal turda aynı zamanda kişilerin Çernobil ve nükleer facia ile ilgili
hikayeleri de yer almaktadır (Euronews, 2018).
Destinasyon pazarlamasında son teknoloji Qr kodlar ve dokunmatik ekranlardan
da yararlanılmaktadır. Özelikle destinasyonlarda önemli tarihi ve kültürel merkezlere
yerleştirilen Qr kodlara turistlerin akıllı telefonlardaki mobil uygulamaları okutması
sonucunda o yerler hakkında detaylı bilgilere ulaşması sağlanmaktadır (Çelik & Topsakal,
2017). Bu Qr kod teknolojisi İstanbul’un tarihi ilçesi Anadoluhisarı’nın tanıtımında
kullanılmaya başlanmış ve bu sayede Türkiye’de ilk kez Qr kodlu mobil turizm
uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama kapsamında tarihi Anadoluhisarı’nda
bulunan mihenk taşlarının üzerine Qr kodlar yerleştirilmiştir. Turistler QR kodlara cep
telefonlarını okutarak Anadoluhisarı’nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi sahibi
olmaktadır (Mercan, 2018). QR kodlarda sonra Yakın Alan İletişimi (Near Field
Communication-NFC) teknolojisi de destinasyonlarda doğal, kültürel, tarihi vb.
merkezlerde kullanılmaktadır. Destinasyonlarda ünlü müzelerde yer alan tarihi eşyalara
cep telefonu gösteren turistler o eser hakkında bilgilere kolaylıkla erişmektedir (Çelik ve
Topsakal, 2019).
Büyük veri ve bulut teknolojileri de destinasyonlarda hedef kitleye ve daha
kişiselleştirilmiş mesajlar göndermek için kullanılan diğer önemli dijital teknolojiler
arasında yer almaktadır. Örneğin İspanya’da d-LAB adında büyük veri analiz sistemleri
geliştirilmiştir. Bu büyük veri analiz sistemi sayesinde Barcelona ‘da şehrin çok sık ziyaret
edilen sokaklarında turistlerin davranışları ve turistlerin katıldıkları faaliyetler hakkında
detaylı bilgiler toplanmaktadır. Bu sistem sayesinde Barcelona’yı ziyaret eden turistlerin
genel profilleri ve Barselona’da en popüler turist rotaları hakkında veriler toplanarak
ziyaretçilerin ilgi alanları, ilgileri ve bütçelerine göre pazarlama faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir (d-Lab, 2021).

1.2. İlgili Araştırmalar
Erken ve Güler (2020) Haskovo- Edirne Kültürel ve Tarihi Destinasyonlar Projesi
kapsamında gerçekleştirilen dijital pazarlama faaliyetlerini incelemiştir. Bu araştırmanın
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sonucuna göre Edirne ve Haskova’da bulunan miras arşivi kitap tarama cihazı ile online
olarak arşivlenmiştir. Yine Edirne ve Haskova’nın yerel mutfak lezzetlerinin de tanınması
için elektronik yemek kitabı hazırlanmıştır. Bu şehirlerin eski fotoğrafları da dijital ortama
aktarılmıştır. Bu dijital ortama aktarılan fotoğraflar Facebook’a yüklenmiştir. Bu Facebook
fotoğrafları sayesinde o yerlerin tarihi kültürel ve otantik yapısının korunduğunu
yansıtmak ve bu sayede seyahat isteği uyandırılmaya çalışılmaktadır. Bulgaristan –
Haskovo’nın tanıtılmasında I Walk isimli mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu mobil
uygulamada Bulgaristan’ın kültürel miras ve tarihi yerleri yer almakta ve yöreye özgü
hikayeler anlatılmaktadır. Bu uygulama sayesinde turistler Bulgaristan da zor bulunacak
yerler ve işletmeler hakkında detaylı bilgilere sahip olmaktadır. Kısacası uygulama
seyahat rehberi görevi görmektedir (Ignatov, 2020). Diğer bir taraftan I love Bulgaria isimli
başka bir uygulamada Bulgaristan’da kullanılmaktadır. Bu uygulamada turizm işlemeleri,
sağlık kuruluşları, polis vb. hakkında bilgilerin olmasının yanı sıra yerel işletmelerin de
kayıtları yer almaktadır. Uygulamaya kayıt olan bu işletmelerin harita üzerinde
konumları işaretlenmekte ve kendi reklamlarını da gerçekleştirmektedirler (I Love
Bulgaria, 2020).
Özbek ve Ünüsan (2018) destinasyon pazarlama faaliyetlerinde seyahat
acentelerinin arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmaya yönelik yaklaşımlarını teknoloji
kabul modeli kullanarak ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma sonucuna göre
destinasyon pazarlamasında seyahat acentelerinin kolay, güvenli ve faydalı
bulduklarından dolayı destinasyon pazarlamasında arttırılmış gerçeklik teknolojisini
kullanmaya olumlu bakmaktadırlar.
Erkılıç ve arkadaşları (2016) Rize’deki kamu kurumlarının web sayfalarını
inceleyerek tanıtımda etkin olarak kullanıp kullanılmadığını araştırmıştırlar. Araştırma
sonucuna göre Rize’deki kamu kurumlarının web sitelerinde Rize’nin turizmi hakkında
tanıtıcı bilgilere yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca Rize Valiliği, www.visitrize.com isimli
bir web site oluşturduğu ve bu web sitesinde milli parklar, doğa yürüyüşleri, parkurlar,
festivaller, gastronomi değerleri, şenlikler, haritalar ve vizeler hakkında detaylı bilgiler
sunduğu belirlenmiştir.
Kiralova ve Pavlickeka (2014) destinasyon pazarlamasında sosyal medyanın rolünü
belirlemek amacı ile destinasyonların yürüttükleri sosyal medya kampanyaları
incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre destinasyonlar pazarlama faaliyetlerinde sosyal
medyayı etkili kullanmaktadırlar. Ayrıca sosyal medyanın destinasyonlara önemli
faydalar sağladığını vurgulamıştırlar. Bu faydalar şunlardır;


Destinasyonların ve turizm ürünlerinin tanınırlığının arttırması,


Destinasyon imajının güçlenmesi ve kriz zamanlarında olumsuz durumların
yönetiminin kolaylaştırması,

Ziyaretçileri seyahat planı yapmaya cesaretlendirmesi ve destinasyonun
akılda kalıcılığını hızlandırması,

Destinasyonların sahip olduğu çekiciliklere ve hizmetlere farkındalık
yaratarak seyahat davranışlarının etkilenmesini sağlamaktadır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanı Seçim Süreci
İzmir ilinin pazarlanma sürecinde dijital teknolojilerinin kullanımının
belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırmalar olgular hakkında zengin betimlemeler, derinlemesine ve
bütüncül bir bakış açısı sunulmasına imkân sağlamaktadır (Merriam, 2009). Bu çalışmada
nitel araştırma desenlerinden betimleyici fenomolojik desen kullanılmıştır. Fenemoloji
bireylerin kavram veya fenomenleri hakkında daha önce yaşanmış deneyimlerinin ortaya
konmasını hedeflenmektedir (Creswell, 2013; Van Manen, 2007). Ayrıca fenomolojik
araştırmalar, betimleyici ve yorumlayıcı olarak iki şekilde değerlendirilmektedir.
Betimleyici fenomende bireylerin bir olguya karşı düşünce ve deneyimlerini zengin
betimlemeler yaparak okuyuculara bütüncül bir yaklaşımla sunulması amaçlanırken
yorumlayıcı fenomenoloji de bireylerin o olguları nasıl deneyimlediklerine ilişkin
yorumlar yapılmaktadır (Van Manen, 1990). Bu çalışmada da fenomolojik desen
seçilmesinde İzmir ilinde destinasyon pazarlaması hakkında bilgi sahibi olan kamu
kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarında farklı görevlerde
çalışan bireylerin destinasyon pazarlamasında teknoloji kullanımlarının kendi
deneyimleriyle ortaya çıkarılmasının amaçlanmasıdır.

2.2. Araştırma Örneklemi Seçim Süreci
Fenemoloji çalışmalarında örnekleme dahil edilecek bireylerin seçiminde olguyu
yaşayan ve bu yaşadıkları olguları derinlemesine dışa vuran bireylerin seçilmesi önemlidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu doğrultuda çalışmada İzmir’in destinasyon pazarlamasında
bilgi sahibi olan kamu kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum
kuruluşlarında farklı görevlerde çalışan 10 kişi örneklem grubuna dahil edilmiştir. Bu
örneklem grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çünkü maksimum çeşitlilik örneklemesi sayesinde
araştırmacı zengin bilgilere sahip farklı demografik özellikteki kişileri örnekleme dahil
ederek araştırma bulgularının çeşitlendirilmesini sağlamaktadır (Özsevgeç, 2016). Bu
çalışmada da örneklem grubuna kamu kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ve sivil
toplum kuruluşlarından farklı görevlerdeki kişilerin dahil edilmesinde, İzmir’in
destinasyon pazarlamasında bilgi sahibi olduğunun varsayılmasıdır. Ayrıca kamu
kuruluşları ve yerel yönetimlerin İzmir’de turizmin geliştirilmesi ve turistik ürünlerin
tanıtımlarının gerçekleştirilmesi için çeşitli projeler yürütmeleri de örneklem seçiminde
etkisi olmuştur. Çalışmaya dahil edilen 10 kişinin aşağıda tablo 1’ de demografik
özelikleri gösterilmiştir;
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelikleri
Katılımcı

Görüşme Yapılan Katılımcının Kurum

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Görüşme Süresi

K1

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kadın

Üniversite

45 dk.

K2

Karşıyaka Belediyesi

Erkek

Üniversite

30 dk.

K3

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kadın

Lisansüstü

35 dk.

K4

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Erkek

Üniversite

40 dk.

K5

İzmir Ticaret Odası

Kadın

Üniversite

35 dk.

K6

İzmir Valiliği

Erkek

Üniversite

40 dk.

K7

İzmir Rehberler Odası

Erkek

Üniversite

40 dk.

K8

Seyahat Acentesi

Kadın

Üniversite

45 dk.

K9

Tarkem

Kadın

Üniversite

50 dk.

K10

İzmir Arkeoloji Müzesi

Erkek

Lisansüstü

25 dk.

Tablo 1’e göre araştırma katılımcıların beşi kadın ve beşi erkektir. Katılımcıların
sekizi üniversite, ikisi lisansüstü eğitime sahiptir. Ayrıca katılımcılar ile gerçekleştirilen
görüşmeler 25 dk. ile 45 dk. arasında değişim göstermektedir.

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Süreci
Nitel araştırma deseni olan fenemolojik çalışmalarda en sık kullanılan veri toplama
aracı görüşmedir (Merriam, 2009). Nitel araştırmalarda görüşmeler, yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler olarak üç gruba ayrılmıştır (Kozak,
2015). Yarı yapılandırılmış görüşme araştırmacılara sondaj soru sorma imkânı tanıması,
araştırmacı ve katılımcı arasında yakın ilişki kurulması, katılımcıların araştırma amacını
daha içselleştirmesi (Noaks ve Wincup, 2004) ve katılımcılara yöneltilen soruların yerinde
değişiklik yapılması veya atlanmasını sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu
nedenle araştırmacı daha esnek bir araştırma tasarımı düşünmesi ve katılımcıların
araştırma sorularına yanıtlarına göre soruların yerini değiştirmesi veya ilave sorularda
sormayı planlamasından dolayı çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih
edilmiştir.
Bu çalışmada görüşmeler 18 Mayıs 2021 ile 05 Haziran 2021 tarihleri arasından
İzmir ilinde bulunan kamu kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum
örgütlerinde farklı görevlerde çalışan 10 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler
katılımcıların kendi ofislerinde 25 ile 45 dk. arasında değişen süreler ile
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere başlanmadan önce katılımcılara araştırmanın amacı ve
isimlerinin anonimliklerinin korunacağı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca katılımcılara
görüşmelerin ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınması için izin istenmiş ve tüm
katılımcıların onay vermesi sonucunda görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına
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alınmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular ilgili alanyazının incelenmesi
(Gretzel, 2015; Mariani, 2020; Buhalis, 2000) ve alanında uzman bir öğretim üyesinin
görüşlerinin alınması sonucunda oluşturulmuştur. Araştırma sorularının Bogdan ve
Biklen (1992)’de belirttiği gibi kolay anlaşılır, yönlendirici olamayan, açık uçlu, çok
boyutlu soruları kapsamayan ve belirli bir mantık sıralamasında olmasına özen
gösterilmiştir. Görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular şu şekildedir;

İzmir ilinin destinasyon pazarlama çalışmalarında en çok faydalandığınız
dijital teknolojiler nelerdir?

Destinasyon pazarlamasında kullanılan teknolojiler ilin çekim unsuru olması
ve turist sayılarının arttırılmasında etkisi nasıl olmuştur?

Destinasyon pazarlamasında dijital teknolojilerin kullanılmasının sağladığı
faydalar nelerdir?

Destinasyon pazarlamasına dijital teknolojilerin kullanılmasının sağladığı
zararlar nelerdir?

2.4. Araştırma Verilerinin Analizi
Fenomoloji çalışmalarında veri analizi katılımcıların yaşamlarından elde ettiği
deneyimleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fenomoloji çalışmalarında
gerçekleştirilen içerik analizlerinde olguları derinlemesine ortaya koyan temaların
oluşturulmasına özen gösterilmektedir. Ayrıca katılımcıların görüşlerinden doğrudan
alıntılara da yer verilerek bulgular yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2007). Bu
doğrultuda çalışmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca
araştırmanın inandırıcılığının ortaya konulması için katılımcıların görüşlerinden de
doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Öncelikle ses kayıt cihazına kaydedilen veriler
bilgisayar ortamına aktarılmış ve yazılı metin haline getirilmiştir. Daha sonra araştırmacı
metinleri okuyarak kodlama sürecine başlamıştır. Nitel araştırmalarda kodlama süreci,
metinleri veya görselleri küçük bilgi parçalarına indirgemedir (Creswell, 2013).
Araştırmacı kodlama sürecini tamamladıktan sonra benzer olan kodları bir araya getirerek
kategorileri oluşturmuştur. Graneheim ve Lundman (2004) göre kategoriler, benzer
yönleri olan sözcüklerin grup haline getirilmesidir. Bu çalışmada dört ana kategori ve bu
ana kategoriler altında 14 kod belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen ana kategoriler
şunlardır;



Destinasyon pazarlamasında kullanılan teknolojiler,



İzmir’in çekim unsuru olmasında dijital teknolojilerin rolü,



Dijital teknolojilerin kullanılmasının destinasyona faydası,



Dijital teknolojilerin kullanılmasının destinasyona zararları şeklindedir.
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3. BULGULAR
3.1. Destinasyon Pazarlamasında Dijital Dönüşüm
Katılımcılara İzmir ilinin destinasyon pazarlamasında faydalandıkları dijital
teknolojilerin neler olduğuna yönelik sorulan sorunun analiz edilmesi sonucunda
‘Destinasyon Pazarlamasında Dijital Dönüşüm’ adlı ana tema ve kodlar belirlenmiştir. Bu
ana tema ve kodlar Tablo 2’de özetlenmiştir. Katılımcılar İzmir ilinde son dönemde
destinasyon tanıtımına katkı sağlayacak pazarlama alanında gerçekleştirilen en önemli
dijital yeniliğin ‘Visit İzmir’ mobil uygulaması olduğuna vurgu yapmıştırlar. Bu Visit
İzmir mobil uygulaması sayesinde İzmir’in dijital turizm altyapısının temellerinin atıldığı
belirtilmektedir. Özelikle İzmir’in tanıtımında önemli rol oynayan İzmir vakfı tarafından
bu Visit İzmir mobil uygulamasının hazırlandığı ifade edilmiştir. Bu uygulamada tarih ve
kültür, doğa ve agro, gastronomi, deniz, inanç, müze ve sanat, alışveriş, konaklama, el
sanatları, spor, etkinlik altyapısı, endüstriyel miras ve etkinlik ve festival olmak üzere 11
ana kategori belirlenmiştir. Bu ana kategoriler altında iki binden fazla önemli çekicilikler
hakkında detaylı bilgiler yer aldığı ve bu yerlerin Google haritalarda işaretlenmiş olduğu
ifade edilmiştir. Bu Google haritalar sayesinde uygulamada yer alan yerli ve yabancı
turistler yol tarifesi al seçeneğini seçerek navigasyon uygulaması ile istedikleri alanlara
rahatça ziyaret gerçekleştireceği belirtilmiştir. Ayrıca bu uygulamada Unesco ‘nun Dünya
Miras Listesinde yer alan Efes ve Bergama ören yerlerinin de bulunmasından dolayı
İzmir’in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Visit İzmir mobil
uygulamasını hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yerli halk ve turistler App Store ve
Google Play’dan kolaylıkla indirilebileceği belirtilmiştir. Diğer bir taraftan Visit İzmir
uygulamasında İzmir’in önemli restoranları, sahilleri, İzmir Büyük Şehir Belediyesinin
önemli duyuruları, konser, tiyatro, sergi, sinema, toplantı/panel etkinliklerinin de yer
aldığı ve bu sayede İzmir’in sahip olduğu tüm çekiciliklerin etkili bir tanıtımı yapılacağı
vurgulanmıştır. Konu ile ilgili K3 ve K5 numaralı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
‘Visit İzmir uygulaması uzun zamandır hayata geçirmek istediğimiz bir uygulamadır. Bu
uygulama sayesinde İzmir turizmi dijital dönüşümde bende varım dedi. İzmir ilinin tanıtımında
çok önemli rolü olacağını düşünüyorum. Bu uygulamada doğa, kültür, gastronomi olmak üzere 11
ana kategori olduğu ve bu kategorilerde bir sürü önemli çekicilikler hakkında bilgiler yer almıştır.
Bu uygulama aynı zamanda İzmir turizmi için bir envanter niteliğindedir. Ayrıca Visit İzmir
uygulaması sosyal medyanın özeliklerini de yansıtmaktadır. Örneğin tarih ve kültür başlığı altında
yer alan Klazomenia Antik Yerleşimi’ne tıklayan kullanıcılar bu yerle ilgili detaylı bilgiler
öğrenmekte, beğeni ve yorum yapabilmektedir’ (K1).
‘Visit İzmir bence İzmir Turizmi için dijital devrimdir. Özellikle içinde bulunduğumuz
pandemi sürecinde dijital teknolojilerin önemi daha da anlaşılmıştır. Bu teknolojileri pazarlama
faaliyetleri ile bütünleştirmeyen destinasyonların ilerleyen dönemlerde başarıya ulaşması mümkün
değildir. Bundan dolayı İzmir turizmi için Visit İzmir uygulaması çok önemli adımdır. Bu
uygulamada Unesco kültürel miras listesinde yer Efes ver Bergama olmak üzere birçok İzmir’in
simgesi haline gelmiş tarihi yerler yer almaktadır. Aynı zamanda uygulamanın keşfet kısmında
İzmir Rota kısmı da yer almaktadır. Bu rota kısmında bağ, zeytin ve yamanların rotaları yer
almaktadır. İzmir’e gelenler bu rotaları da ziyaret edebilirler. Uygulama da İzmir’de
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gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgiler de yer almaktadır. Bu uygulama
turizme dair her şeyi kapsamaktadır’ (K2).
İzmir ilinde mobil uygulamadan sonra katılımcıların pazarlamada en sık dile
getirdiği dijital yenilikler arasında sosyal medya araçlarının kullanımı gelmektedir.
Özelikle ‘City of İzmir’ isimli resmi Instagram hesabının açıldığı ve bu hesapta düzenli
olarak yurt dışında yönelik içerikler oluşturularak paylaşımlar yapıldığı ifade edilmiştir.
Bu Instagram hesabında en son çıkarılan Visit İzmir mobil uygulamasının da İngilizce
olarak tanıtımlarının yapıldığı belirtilmiştir. Bu hesap dışında İzmir’de Büyükşehir
Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri ve izmirvakfi, visitizmir, izmiretkinlikhaberleri ve
izmiretkinlik gibi çeşitli Instagram hesaplarından da İzmir’in tanıtımları
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Visit İzmir ve İzmir etkinlik haberlerin Facebook sayfaları
ve Visit İzmir isimli Youtube kanalından da İzmir’in tanıtımları aktif olarak
gerçekleştirildiği vurgulanmıştır. Özelikle Visit İzmir Youtube kanalında en son çıkarılan
Visit İzmir mobil uygulamasının tanıtımı olmak üzere Seferihisar, Urla, Bergama, Selçuk
ve Alaçatı gibi İzmir’in turizmde önemli turist çeken ilçelerinin tanıtıcı videoları
yayınlanmaktadır. Bu bağlamda K5 numaralı katılımcının sözleri İzmir’in tanıtımında
sosyal medyanın etkin kullanıldığı ile ilgili fikir vermektedir:
‘Çağımızın en etkili iletişim aracı sosyal medyadır. Bundan dolayı sosyal medya araçlarının
kullanımının olmadığı bir pazarlama kampanyasından söz edilemez. İzmir’in tanıtılmasında da
özelikle 80 bin takipçisi olan cityofizmir uygulamasının etkili olduğunu düşünüyorum. Bu hesapta
güncel paylaşımlar gerçekleştirilmekte ve fotoğrafların altına yapılan yorumlar dikkate
alınmaktadır. Ayrıca videolar artık fotoğraftan da etkili olmaktadır. Visit İzmir Youtube kanalına
da Seferihisar, Alaçatı olmak üzere önemli turistik ilçelerin tanıtımı yapılmaktadır. İzmir turizmi
tanıtma vakfının da izmirvakfi isimli Instagram hesabı bulunmaktadır. Bu hesaptan da Birgi,
Kemeraltı, Gediz Deltası, Bergama, Efes, Çeşme Kalesi, Foça Kalesi, Çandarlı Kalesi ve Kadifekale
gibi önemli tarihi çekiciliklerin tanıtımı gerçekleştirilmektedir’.
K8 numaralı katılımcı da Clubhouse uygulamasını bireysel olarak katılarak İzmir‘in
tanıtılmasına katkı sağladığını belirtmiş ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir:
‘Son zamanlarda Clubhouse uygulaması moda haline gelmiştir. Clubhouse uygulamasında
çeşitli başlıklarda odalar açılarak konuşmalar gerçekleştirilmektedir. Bende bir gece Çıkın Gelin
İzmir’e isimli bir oda açarak Odaya gelen katılımcılara Bergama, Efes, Kemeraltı ve Kadifekale gibi
önemli tarihi yerler hakkında bilgiler verdim. Ayrıca İzmir hakkında merak edilen sorulara da
cevaplar vererek İzmir’in biraz olsun tanıtımına bireysel olarak katkı sağladım’.
Katılımcılar İzmir Valiliğinin, Belediyenin, İzmir Tanıtma Vakfının, İzmir Ticaret
Odasının, Seyahat acentelerinin ve önemli sivil toplum kuruluşlarının web sitelerinde
İzmir’in doğal, kültürel ve tarihi çekicilikleri yanında ilin sahip olduğu gastronomi
değerlerinin de tanıtımları gerçekleştirildiğini belirtmiştirler. Ayrıca Visit İzmir mobil
uygulaması ile aynı isme sahip Visit İzmir isimli bir web sitede faaliyete geçirilmiş ve bu
mobil uygulamada yer alan 11 kategori ve 2000 binden fazla önemli çekiciliklerin web
sitesine de yüklendiği ifade edilmiştir. K5 ve K6 numaralı katılımcıların görüşleri bu
hususları desteklemektedir:
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‘Pazarlama anlayışı gelenekselden dijitale doğru bir evrilme yaşamıştır. Bu nedenle web
sitelerinin tanıtımlarda kilit rol oynadığını düşünüyorum. Örneğin benim çalıştığım kurum olan
İzmir Ticaret Odasında İzmir Turizmi ile bir sekme açılmıştır. İzmir turizmine tıklayan
ziyaretçiler, İzmir’in Tarihçesi, Örenyerleri, Arkeolojik alanları, Kruvaziyer Turizmi, Sağlık
Turizmi, İzmir’de gerçekleştirilen etkinlikler ve İzmir’in ulaşım olanakları hakkında detaylı bilgiler
yer almaktadır’ (K5).
‘Valiliğimizin web sitesinde de hizmetlerimizin yanında Unesco’nun kalıcı miras listesinde
yer alan Bergama ve Efes, Unesco’nun geçici miras listesinde yer alan Birgi, Foça ve Çandarlı
kentleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Bunun dışında Kızlarağası Hanı, Atatürk Müzesi, Saat
Kulesi, Gastronomisi, Şirince ve Kültürpark hakkında fotoğraf ve detaylı bilgiler de yer almaktadır’
(K6).
Katılımcılar İzmir’in Efes ve Bergama gibi Unesco’nun kalıcı miras listesinde yer
alan ören yerlerine 360 derecelik sanal turlar düzenleyerek bilinirliğin arttırılmasına
yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğinin altını çizmişlerdir. Özelikle pandemi döneminde
de turizmin durma noktasına geldiği ve turistlerin çoğunun ancak sanal ziyaretler
gerçekleştirebildikleri belirtilmiştirler. Bundan dolayı İzmir ilinde diğer önemli
çekiciliklerin de kısa sürede 360 derece sanal tur imkanına sahip olması için çalışmalar
başlatılması gerektiği ifade edilmiştir. K9 numaralı katılımcının konu ile ilgili görüşleri şu
şekildedir:
‘Pandemi dönemi turizmin tüm dinamiklerini kökten değiştirmiştir. Evlere kapandığımız bu
dönemde artık gerçek turlar yerini sanal turlara bırakmıştır. Bu nedenle de İzmir’in yeni dünya
düzeninde tanıtımında Sanal Turların önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir’in simgesi haline
gelen Efes’in 360 derece sanal turla gezmek mümkündür’(K9).

Tablo 2. Destinasyon Pazarlamasında Dijital Dönüşüm
Ana Tema
Destinasyon Pazarlamasında Dijital Dönüşüm

Alt Tema

Sıklık

Mobil Uygulama

9

Sosyal Medya

8

Web Siteleri

6

Sanal Tur

4

Qr Kod

3

İzmir Büyük Şehir Belediyesinin otobüs duraklarına yerleştirdiği Qr kodlar aracılığı
ile otobüslerin sefer saatleri ve kart bakiyelerinin öğrenilmesinin şehre gelen turistlerin
ulaşımlarını kolaylaştırdığı ve bu kolaylık aracılığı ile İzmir’deki önemli çekiciliklere daha
kolay ulaşım sağlanacağı ifade edilmiştir. Aşağıda K2 numaralı katılımcının sözleri bu
durumu desteklemektedir:
‘İzmir’in tanıtılmasında ulaşım imkânlarının ve hizmetlerinin kolaylaştırılmasının da etkili
olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda İzmir’de Eshot Genel Müdürlüğü Qr kod teknolojisinden
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faydalanarak otobüs noktalarına Qr kodlar yerleştirmiştirler. Yerel halk veya turistler akıllı
telefonlarının kare koda okutarak otobüslerin ne zaman geleceği, sefer saatleri ve İzmir’im kartında
kalan bakiyeyi öğrenme şansına sahip olurlar. Bu sayede turistler İzmir’de daha rahat çekicilikleri
ziyaret etme şansını yakalayacaklarıdır’.

3.2. İzmir’in Çekim Unsuru Olmasında Dijital Teknolojilerin Rolü
Katılımcılara İzmir ilinin çekim unsuru olmasında dijital teknolojilerin rolünün
neler olduğuna yönelik sorulan sorunun analiz edilmesi sonucunda ‘İzmir’in çekim
unsuru olmasında dijital teknolojilerin rolü’ adlı ana tema ve kodlar belirlenmiştir. Bu
ana tema ve kodlar aşağıda Tablo 3’de özetlenmiştir. Katılımcıların dokuzu İzmir’in çekim
unsuru olmasında dijital teknolojilerin rolünün büyük olduğunu düşünmektedirler.
Özelikle visitizmir mobil uygulaması İzmir’in gastronomi, doğa, kültür, tarih ve sanat vb.
çekiciliklerinin çok sayıda kişiye tanıtılmasında çok önemli olacağı vurgulanmıştır. Diğer
bir taraftan özelikle genç kuşak için sosyal medyanın hayatlarının ayrılmaz bir parçası
olması ve yüksek kullanım oranlarına ulaşmasından dolayı cityofizmir, visitizmir,
izmiretkinlik gibi instagram hesapları ve youtube kanalının da güncel olarak kullanılması
tarihi ve kültürel yerler hakkındaki bilgilerin çok sayıdaki kişiye ulaşmasında aracılık
yapacağı görüşü hakimdir. Bundan dolayı bu yerlerin teknolojinin yardımı ile tanıtılıp ve
pazarlaması sonucunda İzmir’in hak ettiği turist sayılarına ulaşacağı ve tarihi, doğal ve
kültürel yerlerin daha çok çekim unsuru olacağı düşünülmektedir. K8 numaralı
katılımcının konuyu destekleyen görüşü şu şekildedir:
‘Ben kesinlikle visitizmir mobil uygulaması ve bu uygulamanın visitizmir.org isimli web
sitesinin İzmir’in daha çok çekim unsuru olmasında mihenk taşı olacağını düşünüyorum. Bunu şu
örnekle sizlere anlatayım. Örneğin Visit İzmir mobil uygulamasının hizmete girmesi daha çok yeni
olmasına rağmen geçenlerde bir arkadaşım telefon açtı. Arkadaşım İstanbul’da oturmakta ve hali
vakti iyi bir şirkette çalışmaktadır. Benden dolayı İzmir’e sık sık gelir gider. Ona Visit İzmir mobil
uygulamasını bahsetmiştim. İndirmiş ve geçen bana telefon açtı. Zeytin ve Zeytinyağı
düşkünüdür. Bu uygulamada Yarımada Zeytin Rotasını gördüğünü söyledi. Bu rotayı daha önce
hiç duymamış. Rotanın Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçelerini içine aldığını
okuyunca daha da heyecanlanmış ve bana en kısa zamanda geleceğim. Bu rotaya bir tur planlayalım
dedi. Bundan dolayı teknolojik yeniliklerin İzmir’i daha çok çekim unsuru haline getireceğine
inancım tam’ (K8).
Sadece bir katılımcı İzmir’in çekim unsuru olmasında dijital teknolojilerin etkisinin
olacağını düşünmediğini belirterek görüşünü şu sözler ile getirmiştir:
‘Dijital teknolojiler yayın olmadığı dönemde fuarların yaygın olduğu dönemde de aktif
pazarlama çalışmalarında bulundum. Dönemin moda olan pazarlama anlayışı neyse onu yapıyoruz.
Ben bizzat kendimde pazarlama çalışmalarında görevler almış biriyim. Zamanında yılda beş on fuar
gezdiğimi biliyorum. Televizyon reklamcılığının moda olduğu zamanlarda ve yine radyo
reklamlarının da ön planda olduğu dönemlerde İzmir’in tanıtım reklamlarını yaptık. Bu kadar
turizm potansiyeline sahip bir kent olmasına rağmen İzmir istenen ivmeyi tam yapamadı. Bu
noktada dijital pazarlamanın tüm araçlarını da kullansak tam bir cazibe merkezi haline
getireceğimizi düşünmüyorum. Önemli olan İzmir’in turizm alt ve üst yapısını güçlendirmek.
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Turistik ürüne yatırım yaparsak, ürünü güzelleştirirsek, farklılaştırırsak zaten otomatik çekim
unsuru oluruz. Ekstra pazarlama çalışmaları için dev bütçeler harcamaya gerek kalmaz’.

Tablo 3. İzmir’in Çekim Unsuru Olmasında Dijital Teknolojilerin Rolü
Ana Tema
İzmir’in Çekim Unsuru Olmasında Dijital Teknolojilerin Rolü

Alt Tema

Sıklık

Etkili

9

Etkisiz

1

3.3. Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyon Pazarlamasına Faydaları
Katılımcılara İzmir ilinin destinasyon pazarlamasında dijital teknolojilerin
kullanılmasının sağladığı faydalara yönelik sorulan sorunun analiz edilmesi sonucunda
‘Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyon Pazarlamasına Faydaları’ adlı ana
tema ve kodlar aşağıda tablo 4 ‘de özetlenmiştir. Katılımcıların çoğu dijital teknolojilerin
kullanılmasının destinasyona faydaları arasında pazarlama maliyetlerinde azalma ve
geniş kitlelere ulaşım sağlaması olduğunu belirtmiştir. Geleneksel pazarlamanın yazılı
aracı olan broşür, dergi, gazete vb. tanıtım araçlarının eskiden destinasyon yönetim
örgütlerine maliyetlerinin yüksek olduğu, sosyal medya araçları ve web siteleri sayesinde
tanıtımların maliyetlerinde çok önemli azalmalar olduğu vurgulanmıştır. Öte yandan
dijital teknolojilerin kullanılması potansiyel ziyaretçilere ulaştırılmak istenen mesajın
geniş kitlelere ulaşmasa da önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir. K7 numaralı
katılımcının görüşleri de bu açıklamaları destekler niteliktedir:
‘Önceden tanıtım için fuarlara giderdik. Bu fuarlara sadece gelen kişilere yazılı olarak
İzmir’le ilgili hazırlattığımız broşürleri ve dergileri de yayınımızda götürürdük. Bazen afişler
yapardık. Bu afiş, dergi ve broşürlerin maliyetleri çok yüksek olmaktaydı. Fakat bu broşürler yerine
Instagram, Facebook ve Youtube kanalları aracılığı ile gerçekleştirilen sosyal medya tanıtımları
sayesinde hem daha çok geniş kitlelere ulaşılmakta hem de tanıtım maliyetlerimizde önemli
azalmalar meydana gelmektedir’ (K7).
Dijital teknolojilerin destinasyon pazarlamasında kullanılmasının destinasyonların
sahip olduğu turizm ürünlerini farklılaştırdığı belirtilmektedir. Ayrıca destinasyonlarda
turizm işletmelerinde, doğal, kültürel miras alanları ve müzeler de olmak üzere çeşitli
çekiciliklerde sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, Qr kod, yapay zekâ ve robot
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması turistlere farklı deneyimler sağladığı
belirtilmiştir. Günümüzün yeni turist profilinin artık yeni deneyimler elde etme peşinde
olduğu ve bu nedenle dijital teknolojilerin kullanımları turistler için ilgi çekici olmanın
yanı sıra destinasyonların rakiplerine kıyasla rekabet gücünü arttırdığı vurgulanmıştır.
K10 numaralı katılımcıdan yapılan alıntı da bunu göstermektedir:
‘Bakıyoruz, son zamanlarda birçok destinasyon birbirinin aynı ürün ve pazarlama araçlarını
kullanılmaktadır.
Turizmde rekabet acımasızdır. Baktığımızda turistler sürekli yenilik
peşindelerdir. Bundan dolayı dijital teknolojiler öncelikle farklılık sağlamaktadır. Otellerde robot,
restoranlarda Qr kodlu menüler ve havalimanlarında nesnelerin interneti olmak üzere çok çeşitli
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akıllı teknoloji kullanılmaktadır. Ayrıca destinasyonlarda veya otellerde sanal gerçeklik gözlükleri o
destinasyonlarda bulunan çok çeşitli çekiciliklerin deneyimlenmesi sağlanır. Tüm bunlar turistler
için ilgi çekicidir ve bu teknolojilerin olduğu destinasyonlara daha çok ziyaret ederler. Bu durum
rekabet de o destinasyonun elini güçlendirmektedir’ (K10).

Tablo 4. Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyona Faydaları
Ana Tema

Alt Tema

Sıklık

Dijital Teknolojilerinin Kullanılmasının Destinasyon
Faydaları

Maliyet Avantajı

9

Geniş Kitlelere Ulaşım

8

Rekabet Avantajı

7

Ürün Farklılaştırma

6

3.4. Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyona Zararları
Katılımcılara İzmir ilinin destinasyon pazarlamasında dijital teknolojilerinin
kullanılmasının sağladığı zararlara yönelik sorulan sorunun analiz edilmesi sonucunda
‘Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyon Pazarlamasına Zararları’ adlı ana
tema ve alt tema aşağıda tablo 5 ‘de özetlenmiştir. Katılımcıların çoğu destinasyon
pazarlamasında dijital teknolojilerin kullanımının destinasyon yönetim örgütlerinde veya
turizm işletmelerinde çalışan nüfus sayısının azalmasına neden olduğunu belirtmiştirler.
K1 numaralı katılımcı sosyal medya platformlarının pazarlamada çok yaygın kullanımının
olmadığı zamanlarda tanıtım ve halkla ilişkiler departmanlarında daha çok personelin
çalıştığına vurgu yaparak konuyu şu şekilde açıklamıştır:
‘Sosyal medya hayatımıza bu kadar girmeden önce yanlış hatırlamıyorsam halka ilişkiler
departmanında daha çok kişi çalışıyordu. Sürekli fuarlara gidiyorlardı. Dergi ve broşürler için
yazılar yazıyordu. Daha çok personele ihtiyaç vardır. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile
birlikte tanıtımların ağırlığı sosyal medyaya verildi. Bu nedenle çalışan sayısında azalma meydana
geldi. Teknolojinin daha gelişmesi emek yoğun sektör olan istihdamı tehdit etmektedir’ (K1).
Katılımcılar dijital teknolojilerin işsizlikten sonra destinasyonlara zararları arasında
güvenlik sorunu doğurabileceğine vurgu yapmışlardır. Son dönemlerde akıllı
teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte siber saldırıların sayısının arttığı ve bu saldırılar
sonucunda destinasyonlardaki kurumlara veya kişilere ait gizli bilgilerin ifşasının
gündeme geldiği ifade edilmiştir. K7 numaralı katılımcının konuyu şu şekilde
açıklamıştır:
‘Teknolojinin iyi yanlarının yanında zararları da bulunmaktadır. Dijital çağda en büyük
sorun siber saldırılardır. Belediye, acente, valilik ve İzmir tanıtma ajansı olmak üzere çeşitli
kurumlar İzmir tanıtımlarını web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden
gerçekleştirmektedirler. Bu sitelere veya sosyal medya hesaplarına gerçekleştirilecek herhangi bir
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saldırı tüm kuruma veya kişilere ait bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesine neden olur. Bu
nedenle dijital teknolojilerin en önemli zararı bilgilerin güvenlik sorunudur’ (K7).
Turistlerin destinasyon hakkında sahip olduğu olumsuz görüşlerin Facebook,
Instagram ve Twitter gibi sosyal medya araçları ile milyonlarca kişiye hızlıca ulaştırılması
destinasyonların imajı üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı belirtilmiştir. K6 numaralı
katılımcının görüşü bu hususu destekler niteliktedir:
‘Destinasyon imajı turist çekilmesinde etkilidir. Bu nedenle destinasyonlarda meydana gelen
olumsuz özelliklerin turistlerin zihninden silinmesi zordur. Turistler memnun olmadıkları tüm
olumsuzlukları sosyal medya aracılığı ile duyurmaktadırlar. Hatta son zamanlarda
destinasyonlardan canlı yayın gerçekleştirmektedirler. İzmir’in bir ara körfezi çok kirliydi ve
korkuyordu. Bu körfezin kirli olduğu imajı insanların zihnine kazandı. Bu imajı düzeltmek yıllar
aldı. Şimdi aynı kirlilik olsa sosyal medya da çığ gibi yayılır’ (K6).

Tablo 5. Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyon Pazarlamasına Zararları
Ana Tema

Alt Tema

Sıklık

Dijital Teknolojilerin Kullanılmasının Destinasyon
Pazarlamasına Zararları

İstihdam Azalması

9

Güvenlik Sorunu

8

Sosyal medya aracılığı ile olumsuz
durumların hızla yayılması

3

4. SONUÇLAR TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Küreselleşme, teknolojinin gelişmesi ve Covid 19 pandemisi ile birlikte temassız
turizm kavramının hızla yaygınlaşması turizm sektöründe dijital teknolojilerin kullanımı
yaygınlaşmıştır (Atar, 2020). Dijital teknolojiler turizm sektöründeki hem destinasyon
yönetimlerine hem de turizm işletmelerine maliyetlerin azalması, yüksek verimlilik, yeni
iş süreç ve modellerinin ortaya çıkması, rekabet avantajı ve ürün farklılaştırılması olmak
üzere çok sayıda fayda sağlamaktadır (Demir; 2021; Lydon, 2016; Soylu, 2018). Bu
doğrultuda destinasyonlar çekim unsuru olmak ve marka imajlarını güçlendirmek amacı
ile sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, mobil uygulamalar, Qr kod ve sosyal medya
olmak üzere çok sayıda dijital teknolojileri pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya
başlamıştırlar (Gretzel, 2015). İzmir ili de tarihin ilk çağlarından beri çok sayıda
medeniyete ev sahipliği yapması ve coğrafi konumundan dolayı turizm potansiyeli
yüksek olan illerimiz arasındadır (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Fakat
İzmir sahip olduğu bu önemli turizm potansiyelini turist çekmek konusunda yeteri ölçüde
kullanamamaktadır (Yanardağ, 2014). Dijital teknolojilerin turizm işletmeleri ve
destinasyonlara sağladığı faydalar göz önüne alındığında (Filizöz ve Orhan, 2018; Koo ve
ark., 2016; Gratzel, 2015) İzmir ilinin yerli ve yabancı turist çekmek ve rekabet avantajı
sağlamak için destinasyon pazarlamasında dijital teknolojilerden faydalanması önem
teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı İzmir ilinin pazarlanma sürecinde dijital
teknolojilerinin kullanımının ortaya konmasıdır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden
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betimleyici fenomolojik desen kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada İzmir’in
destinasyon pazarlamasında bilgi sahibi olan kamu kuruluşları, özel sektör, yerel yönetim
ve sivil toplum kuruluşlarında farklı görevlerde çalışan 10 kişi ile yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Bu içerik analizine göre İzmir ilinde destinasyon pazarlamasında visit izmir mobil
uygulaması, Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya araçları, Visit İzmir isimli
ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait web sisteler ve Qr kod teknolojisi
kullanılmaya başlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İzmir’in Unesco’nun dünya mirası
listesinde yer alan Efes ve Bergama ören yerlerine sanal turlar da gerçekleştirilerek
tanıtımına katkı sağlandığı belirlenmiştir. Bunun dışında İzmir iline daha çok yerli ve
yabancı turist çekilmesinin sağlanması için arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik
teknolojilerini web sitelerinde kullanarak potansiyel ziyaretçilere ilin sahip olduğu
çekicilikler hakkında ön deneyimleme sağlanmalıdır. Yine İzmir ilinde müze ve ören
yerlerinde önemli eserlere Qr kodlar yerleştirilerek turistlerin Qr koda akıllı telefonlarını
okutarak hızlı bilgiler alması sağlanmalıdır.
İzmir ilinde Visit İzmir mobil uygulamasının kullanılması ve Instagram, Facebook
ve Youtube kanalından güncel olarak tarihi, doğa ve kültürel alanlar hakkında detaylı
bilgiler sunulması sonucunda ilin çekim unsuru olacağı düşünülmektedir. Bunun dışında
pazarlama çalışmalarında dijital teknolojilerin kullanımının yanı sıra alt ve üst yapıya
yatırım yapılarak ile gelen turist sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Dijital
teknolojilerin rekabet avantajı (Kuşat, 2011; Liberato ve ark., 2018) sağladığı dikkate
alınırsa destinasyon pazarlamasında bütüncül bir yaklaşım ortaya konarak İzmir ilinin
simgesi haline gelen önemli çekiciliklerin etrafında alt yapı ve üst yapı yatırımlarının hızla
geliştirilmesi ve bu çekiciliklerin tanıtılmasın da yapay zekâ, nesnelerin interneti, sanal
gerçeklik vb dijital teknolojilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
İzmir ilinin pazarlanmasında dijital teknolojilerinin kullanılması pazarlama
maliyetlerinin azaltılmasını ve sosyal medya aracılığı ile çok geniş kitlelere verilmek
istenen mesajın iletilmesine katkı sağlamaktadır. Bunun dışında dijital teknolojiler hem
destinasyon tanıtım hem de destinasyonun sahip olduğu ürün ve hizmetlerin
farklılaştırmasını sağlayarak rekabet gücünün arttırılmasında itici bir güç konumunda
olduğuna ulaşılmıştır. Bunun dışında dijital teknolojilerin destinasyon pazarlanmasında
kullanılmasının birtakım zararlarının da olacağı ortaya konmuştur. Özelikle
destinasyonda bulunan kurumlara gerçekleştirilecek siber saldırıların önemli verilerin
gizliliğini deşifre edeceği ve güvenlik sorunlarının doğurabileceği düşünülmektedir.
Lange ve Kettani (2020) teknolojinin ilerlemesi sayesinde çok sayıda verinin daha kolay
toplanmasına rağmen siber suçların yaygınlaşması nedeni ile toplanan verilerin
gizliliğinin kaybolması riskinin arttığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın bu
bulgusunun alanyazınla örtüştüğü söylenebilir. Ayrıca pazarlama faaliyetlerinde dijital
teknolojilerin kullanılmasının istihdam kaybına neden olacağı sonucuna da ulaşılmıştır.
Diğer bir taraftan sosyal medya araçları sayesinde geniş kitlelere paylaşılmak istenen
fotoğraf ve bilgiler hızlıca yayılmaktadır (Çakır, 2017). Bundan dolayı çalışmada da yerli
ve yabancı turistlerin destinasyonda kaldığı süreçte deneyimledikleri herhangi bir
olumsuz olayın sosyal medya aracılığıyla çok hızla geniş kitlelere yayılabileceği ve
destinasyonun imajını zedeleyebileceği belirtilmiştir. Destinasyonların sahip olduğu
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olumsuz imajın olumluya çevrilmesi zaman almaktadır (Güçlü ve Yılmaz, 2020). Bu
nedenle destinasyon yönetim örgütleri, sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklere
dikkat etmeli ve bu içeriklerin altında yapılan yorumları dikkate almalıdırlar. Sosyal
medya hesaplarında İzmir ‘in turistik ürün ve hizmetleri hakkında olumsuz yorumlar
tespit edildiğinde şehrin tüm paydaşları bir araya gelerek bu olumsuzlukların
giderilmesinde koordineli çalışmalıdırlar. Ayrıca İzmir ilinde destinasyon yönetim
örgütleri ve turizm işletmelerinde geleceğin meslekleri arasında gösterilen sosyal medya
ve büyük veri uzmanı gibi personeller istihdam edilerek teknolojinin yol açtığı işsizlik
sorununa da çözümler sunulmasına özen gösterilmelidir.
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1. GİRİŞ
Günümüzde dünya nüfusunda yaşanan artış hızı, enerji ihtiyacı, doğal kaynakların
aşırı tüketimi, kirlilik sorunları gibi birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu sorunları en aza indirebilmek, sürdürülebilir bir çevre oluşturabilmek amacıyla bilgi ve
iletişim teknolojisinden yararlanan, fiziksel ve kentsel alanlarda son teknolojinin
uygulandığı şehirler ortaya çıkmıştır. Akıllı şehir kavramı, sahip olunan tüm teknoloji ve
kaynakların, hızlı bir şekilde entegrasyonu, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için
akıllı ve koordineli bir şekilde kullanıldığı alanlar olarak ifade edilmektedir (Barrionuevo
ve ark., 2012: 50-57). Böylelikle, insan yaşamını kolaylaştıran bilgi ve iletişim
teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde akıllı şehir, akıllı otel, akıllı turizm gibi
birtakım kavramlar ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde çevreyi daha yaşanabilir ve
olanaklı hale getirebilmek niyetiyle şehir yönetimlerinin kullandığı bir unsurdur. Akıllı
turizm destinasyonları, hizmetlerin teknoloji ile bütünleştirildiği, inovatif düşünce
yapısına sahip olmakla birlikte ve sürdürülebilir yönetim anlayışının benimsendiği alanlar
olarak görülmektedir. Akıllı şehir ve akıllı turizm uygulamaları birbirini destekleyen ve
tamamlayan uygulamalardır. Akıllı şehir olgusundan doğan akıllı turizm destinasyonları
kavramı da akıllı turizmin kapsadığı konular içerisinde yer almaktadır. Bu uygulamalara
örnek olarak; destinasyon yönetim örgütlerinin, kültür ve turizm bakanlığının web siteleri,
akıllı enerji sistemleri, Wi-fi noktaları, mobil uygulamalar, elektronik trafik kontrol
sistemleri, sıralanabilir. Bu tür akıllı uygulamaların sağlandığı destinasyonlar, sahip
oldukları ayrıcalıklar nedeniyle turist deneyimini olumlu yönde etkileyerek hem turist
hem de yerel halka yönelik hizmetlerini artırabilmektedir. Rekabet düzeyinde de belirli bir
oranda artış gösteren bu destinasyonların başarılarını tetikleyen yüksek ve yeni teknoloji
kullanımı önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu sayede her yerde ve her zaman
bilgiye anında erişim sağlanabildiği için destinasyonu ziyaret eden turistlerin deneyimini
zenginleştirmenin ve yerel halka yönelik sunulan hizmetin iyileştirilmesinin aracı olarak
bilgi ve iletişim teknolojileri gösterilebilir. Bu kapsamda, akıllı turizm destinasyonları için
akıllı turizm uygulamaları ön plana çıkmaktadır.
Akıllı turizm politikalarıyla turizmin gelişimine yöne veren ülkeler, akıllı
destinasyonlar yaratarak yerel halk ile birlikte turistlerin yaşam kalitelerini artırmaktadır.
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Bu destinasyonlarda, bütüncül hizmetler satın alan turistler, akıllı turizm deneyimleri ile,
destinasyon imajının gelişimini katkı sağlarken ekonomik ve kültürel açıdan da gelişim
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra akıllı turizm politikalarını benimseyen ülkeler açısından
turist sayısında artış yaşanırken turist harcamalarında da artış yaşanması söz konusudur.
Bu sebeple, turizm sektöründe kullanılan akıllı uygulamalar, turizm endüstrisinin
yapısında, fonksiyonlarında, destinasyonu ziyaret eden kişilerin tutum ve
davranışlarında, istek ve ihtiyaçlarında birtakım değişiklikler sağlamıştır (Buhalis ve Law,
2008). Gelişmelere bağlı olarak akıllı turizme yönelik yatırımlar ile yönetimin
iyileştirilmesi, değişen turist ihtiyaçlarına göre yeni hizmet üretimi, turizm deneyim
kalitesinin artırılması, turizm kuruluşlarının ve turistik destinasyonların rakiplerine göre
üstünlük
sağlaması,
destinasyonların
teknolojik
altyapısının
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır (Gretzel ve ark., 2015). Destinasyonda kullanılan akıllı teknolojiler,
turizm işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirme, tüketiciye yönelik sağlanan iletişim ve
tüketicilerin talep ettikleri hizmeti satın alma yöntemlerini değiştirmektedir. Buna bağlı
olarak, teknolojik gelişmeler ışığında, turizm işletmeleri akıllı yönetim sistemleri
kullanmaya, küresel ölçekte dağıtım sistemlerinin içerisinde yerlerini almaya
başlamışlardır. Günümüzde son teknoloji ürünü olan internet, turizm işletmelerinin
faaliyetlerine yön veren önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Turizm işletmeleri
tarafından kullanılan akıllı teknolojiler, rekabet gücü üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla
işletmeleri yeniden yapılanma sürecine yönlendirmektedir (Yüksek, 2013: 20).
Akıllı teknolojiler, destinasyonların sahip olduğu yaşam kültüründe ve yaşam
kalitesinde hızlı bir şekilde farklılık sağlamaktadır. Bu farklılaşmanın neticesinde,
destinasyondan faydalanma şekilleri, yerel halkın talep ve beklentileri tamamen farklı
boyutlara ulaşmaktadır. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği destinasyonlar, oldukça
hareketli, çekici olmakla beraber, maruz kaldığı yoğun turistik akımlar nedeniyle kapasite
aşımı, trafik, sağlık, atık sorunu, kirlilik, kaynaklara ulaşım ve çeşitli suçlara yönelik artış
gibi birçok sorunla yüz yüzedir (Akgül, 2017). Destinasyonların yaşadığı bu tür sorunlar;
yönetişim başta olmak üzere, planlama, tasarım, finans, altyapı gibi konularda yeni bakış
açılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kamu yönetimleri ve yerel yönetimler başta
olmak üzere tüm paydaşlar, karşılaşılan bu sorunlara yönelik çözüm yolları ve stratejiler
geliştirmek çabasındadırlar (Mangır, 2016: 19). Bu açıdan, destinasyonlar, bu sorunları
ortadan kaldırabilmek amacıyla paydaşların iş birliğinde yeni teknolojileri belirlenen
çözüm yolları ve stratejilere uygun bir şekilde kullanarak etkin bir akıllı destinasyon
yönetimi sağlayabilmektedirler. Literatür derlemesi niteliğindeki bu çalışmanın amacı,
teknolojiye dayalı yeni bir yaklaşım olarak akıllı destinasyon kavramının incelenmesi,
akıllı destinasyonlarda gerçekleştirilen akıllı turizm uygulamalarının belirlenmesi ve akıllı
destinasyonlar geliştirebilmek için gerekli yönetim anlayışı ile birlikte akıllı destinasyon
yönetiminin destinasyonlar için öneminin ortaya konmasıdır. Mevcut araştırmayı gözden
geçirmek ve gelecekteki araştırmalara da yansıtmak için çeşitli dergiler, kitaplar, araştırma
çalışmaları ve raporlar incelenmiştir. Bu anlamda, araştırmanın akıllı destinasyonlar
yaratma sürecinde, destinasyon yönetimi organizasyonlarına, araştırmacılara, özel
sektöre, politika sağlayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Akıllı Şehir
Sürdürülebilir büyümeyi ifade eden akıllı şehir kavramı, 21. yüzyılın son on
yılından itibaren popülerlik kazanan bir kavram haline gelmiştir. Coğrafi bir alanda
yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak ve bulunduğu coğrafyada sunulan
hizmetlerin rasyonelliğini sağlamak için sosyal bileşenleri ile sinerji oluşturmaya çalışan
teknolojiye gömülü ekosistemler olarak ifade edilmektedir. (Buhalis ve Amaranggana,
2013: 555). Bu bağlamda akıllı şehir kavramının, her geçen gün daha da kalabalıklaşan
metropollerde insanların ihtiyaç ve beklentilerini daha hızlı, sağlıklı ve yaşanabilir şekilde
karşılamasını sağlayan bir sistem anlamına geldiği düşünülmektedir (GSMA, 2013). Akıllı
şehir kavramı ile ilgili literatürde birçok tanıma rastlanmaktadır. Lazaroiu ve Roscia (2012)
göre, teknolojinin insanlara hizmet ettiği, ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini artıran bir
şehir modelidir. Lara ve arkadaşları (2016, tüm üyeleri için sistematik olarak genel refahı
destekleyen, proaktif ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamak için giderek daha iyi bir alan
haline gelmek için değişen koşullara uyum sağlayan bir toplumu ifade etmektedir. Rios
(2008: 5), akıllı şehri, yaşayanlara ilham veren, yaşayan kültürün, doğru bilginin ve
yaşamın paylaşıldığı bir şehir olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan, akıllı şehir,
sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görülmekte ve yalnızca turizm sektöründe
değil, aynı zamanda genel olarak toplumlarda da ilerlemelere katkıda bulunduğu ifade
edilmektedir (www.unwto.org, 2021). Ülkemizde 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi
ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir kavramı geliştirilmiştir. Eylem planına göre akıllı
şehir, yönetişim faaliyeti ile son teknolojileri ve inovatif düşünce yapısını benimseyen,
uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve süreç içerisinde ortaya çıkabilecek sorunları
ve beklentileri önceden tahmin ederek yaşama ayrıcalık sunan çözümlerle
sürdürülebilirliğin sağlandığı şehirler olarak ifade edilmektedir (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 2019a). Bir şehrin akıllı sayılabilmesi için şehrin sahip olduğu kaynakların
uygun şekilde korunması ve yönetilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurulan sistemler bu
sorunlara çözüm getirmektedir (Uçar ve ark., 2017: 1793). Cohen (2014) akıllı şehirlerin
sahip olduğu stratejileri desteklemek ve ilerlemelerini kontrol etmek için Akıllı Şehir
Tekerleği geliştirerek altı akıllılık boyutu tanımlamıştır:
 Veri açıklığı ve halkın katılımının desteklenmesiyle şehir yönetiminin
modernizasyonunun sağlanması yoluyla paydaşlar arasında şeffaflıkla bağlantılı akıllı
yönetişim;
 Enerji optimizasyonu ve mevcut kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili
akıllı çevre;
 BİT altyapısının varlığına, şehir içi ve şehir dışındaki erişilebilirliğe ve modern
ulaşım sistemlerinin mevcudiyetine atıfta bulunan akıllı ulaşım;
 Dijital teknolojiye dayalı ekonomik stratejilerin uygulanmasıyla ilgili akıllı
ekonomi.
 Şehrin insan sermayesinin yeterlilik seviyesiyle bağlantılı akıllı insanlar;
 Sağlıklı çevre, sosyal uyum, turist çekiciliği ve kültürel ve eğitim hizmetlerinin
mevcudiyeti açısından ölçülen yaşam kalitesini içeren akıllı yaşam.
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Bu kapsamda, akıllı şehir uygulamaları birçok sektörde uygulanmakla birlikte akıllı
şehir yapısının turizm sektöründe, akıllı turizm ve akıllı destinasyon olarak ifade
edilmektedir (Kafa ve ark., 2020: 2776).

1.1.2. Akıllı Destinasyon
Akıllı şehir yaklaşımı, çevre, yenilikçilik, toplum, yaşam kalitesi gibi şehir
sistemlerini içermektedir. Zaman içerisinde bu yaklaşımın destinasyonları da etkilemesi
akıllı destinasyon kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yani akıllı destinasyon
kavramı aslında akıllı şehir yaklaşımına dayanmaktadır (Stettler ve ark., 2015). Bu sayede
gelişen teknolojinin etkisiyle ileri teknoloji kavramlarını içeren akıllı şehir, akıllı turizm,
akıllı gezegen, akıllı destinasyon gibi bazı kavramlar ortaya çıktığı görülmektedir (Buhalis
ve Amaranggana, 2014). 2017 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından akıllı turizmin
karşılığı olarak akıllı destinasyon kavramı ifade edilmiştir. Benzer olarak, literatür
incelendiğinde akıllı turizm ve akıllı destinasyon kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı
görülmektedir (Yalçınkaya ve ark., 2018: 90). Bunun sebebi olarak, akıllı destinasyon
uygulamalarını kentsel veya kırsal alanlar için uygularken sadece o yerde yaşayan
insanlar olmamakla birlikte aynı zamanda turist deneyimini, hareketliliğini, kaynak
kullanılabilirliğini, kaynakların sürdürülebilirliği ile gerek yaşam gerekse ziyaret kalitesini
etkilemektedir (Çelik ve Topsakal, 2017: 154). Gretzel ve arkadaşları (2015) akıllı turizm
destinasyonunu, turistik hizmetleri ortaya çıkararak hizmetlerin yönetilmesinde ve
sunulmasında akıllı teknolojilerden yararlanan, bilgi paylaşımında üst düzey
performansın gösterildiği ve değer yaratımı ile karakterize edilen bir turizm sistemi olarak
açıklamaktadır.
Turizm sektöründe kullanılan akıllı uygulamalar üç açıdan fayda sağlamaktadır.
Birinci faydası, turizm kaynaklarının turistlere hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlama
imkânı sunmasıdır. İkinci olarak doğal alanlarda bulunan sensörler ve son teknoloji
izleme cihazları ile turistlere eş zamanlı gözlem imkânı sunmasıdır. Ayrıca turistlerin geri
dönüş verilerinin incelenmesi ve analiz edilmesi talep odaklı hizmetler geliştirme avantajı
sağlamaktadır. Son olarak ise toplanan tüm verilerin raporlanmasıyla en kısa süre içinde
yanıt verebilme becerisine sahip olmasıdır (Zhu ve ark., 2014). Birçok ülke, turizm
destinasyonlarının akıllı uygulamalarla gelişimini sağlayabilmek için akıllı turizm
politikalarını ve gerektirdiği düzenlemeleri benimsemiştir. Destinasyonların turistlere
sunduğu hizmetlerin teknolojik açıdan hızlı ve kolaylık sağlaması, çevre dostu, yenilikçi
olabilmesi ve sürdürülebilir gelişim sağlaması için akıllı uygulamalara yönelik birçok
proje uygulanmıştır. Bu açıdan, artan teknolojik uygulamalar ile turistlerin değişen
ihtiyaçlarının giderilebilmesi, yeniliklerin turizm sektöründe arz edilebilmesi için
yatırımcıların ve yöneticilerin destinasyonlar akıllı uygulamalarla geliştirmesi gereklidir
(Wang ve ark., 2015). Akıllı destinasyonların turizme sağladığı avantajlar oldukça fazladır.
Destinasyonu ziyaret eden kişiler açısından turizm deneyim kalitesinin artırılması,
kolaylık sağlayacak hizmetlerin sunulması, ziyaretçilerin destinasyondan memnuniyet
duymalarına neden olarak son teknoloji cihazlar aracılığıyla hem makro hem de mikro
turizm destinasyon yönetiminin etkinliği sağlanmaktadır. Bu sebeple, akıllı destinasyonlar
geliştirmenin amacı, turizm deneyimini iyileştirmek ve hem destinasyon rekabetçiliğini
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hem de tüketici memnuniyetini artırmak için destinasyon yönetiminin gelişimini
sağlamaktır. Aynı zamanda uzun bir zaman dilimi boyunca sürdürülebilirliği sağlamak
için kullanılmaktadır. Türkiye’de önemli destinasyonlar akıllı teknolojileri kullanarak
daha iyi hizmet ve yaşam kalitesi sunmayı amaçlamaktadır. Bunlara örnek olarak (Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, 2019b);

Antalya: Sesli Adımlar Projesi, Akıllı Şehir Yönetim Platformu, Şehir
Bilgilendirme Ekranları, Acil Panik Butonu ve Kronik Hasta Takibi, Katı Atık Entegre
Tesisleri, Akıllı Aydınlatma ve Sulama Sistemi, Güneş Enerjisi Santralleri.

İstanbul: Ulaşım Yönetim Merkezi, iTaksi, Yüzer Güneş Enerji Santrali,
Adaptif Trafik Sinyal Kontrol, Hayal Kart, Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, Çevre
Kontrol Merkezi, Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Mobil EDS, Çöp Gazından
Enerji Üretimi, İBB Yol Gösteren, Akıllı Park Yönetimi, Zemin İstanbul.

Ankara: Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi, Harikalar Diyarı Akıllı Park
Projesi, Ankara BB Mobil Uygulaması, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Mezarlık Bilgi Sistemi
Mobil Uygulaması, Ankara Telsiz Haberleşme Sistemi, Elektrik Enerji Takip Sistemi.

Konya: Merkezi Trafik İşletim Sistemi, Katanersiz Tramvay, Bisiklet Yolları
ve Akıllı Bisiklet Sistemi, e-Desen, Katı Atık Elektrik Üretimi, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi,
e-Pati Uygulaması, Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi, Konya Bilim Merkezi,
Koordinasyon Bilgi Merkezi.

Bursa: CBS Uygulaması, E-Belediye Yazılımı, Altyapı Ruhsat Denetim
Programı (ARUDEP), İlan Reklam Online Denetleme Sistemi, Üç Boyutlu Mobil Turizm
Atlası, Sevgi Çipi.
Dünya’da akıllı uygulamalar sunan akıllı şehirler incelendiğinde, şehirler sahip
olduğu uygulamalarla farklı alanlarında ön plana çıktığı görülmektedir: LondraYönetişim, Singapur-Ulaşım, Barselona-Ekonomi, Amsterdam-Çevre, Seul-Altyapı, ParisGirişimcilik, Dubai-Trend Teknolojiler, Berlin-Enerji, Santander-Altyapı.

1.1.2.1. Akıllı Destinasyon Yönetimi
Destinasyon kavramı, toplum tarafından sınırları belirli coğrafi bir bölge olarak
algılanmaktadır. Genel anlamda, ziyaret eden kişilerin zihninde oluşan değerler
nedeniyle, dil yapısı, kültür ve yaşam şekli, dini, tarihi, mutfak gibi konuları kapsayan
coğrafi bir mekân olarak nitelendirilmektedir (Tosun ve Jenkins, 1996: 520).
Destinasyonlar, tüm paydaşların (kamu ve özel sektör, yerel yönetim, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları gibi) katılımı, ortak akıl ile kalite performansına dayalı, şeffaf ve
profesyonel olarak yönetilmelidir. Destinasyon yönetimi, politika, planlama ve
destinasyonun gelişiminde sarf edilen makro seviyede hedefleri gerçekleştirme çabasıyla,
sorumlu paydaşların sahip oldukları bireysel ve örgütsel sorumlulukları beklenen
düzeyde gerçekleştirdikleri mikro seviyede bir faaliyettir (Benedetti, 2010: 18).
Destinasyonun gelişimine yöne veren, destinasyon yönetiminin çeşitli tanımları
geliştirilmiştir. Martini (2005), ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve
uygun bir gelen turizmi oluşturmak için bir bölgeden ortaya çıkan turizm ürünlerinin
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tanımlanması, tanıtılması ve pazarlanması sürecini yöneten bir dizi stratejik
organizasyonel ve operasyonel kararlar olarak tanımlar. Della Corte (2013), destinasyon
yönetiminin ana hedeflerini ifade etmektedir:
 Bölgesel stratejiler geliştirmek,
 Entegre bir pazarlama planı geliştirmek,
 Yerel karşılama kültürü geliştirmek,
 Yeterli bir hedef imajı oluşturmak,
 Sürdürülebilir kalkınma sürecini başlatmak.
Destinasyonun gelişimine yönelik planlanan yönetim kapsamında, birbirinden
farklı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı yönetici grupları tarafından
destinasyon bileşenleri bireysel amaçlar doğrultusunda yönetilirken, bütünsel anlamda
destinasyonun başarısını hedefleyen destinasyon yönetimi, ilgili bileşenler arasındaki
iletişim ve iş birliğinin yönetimini açıklamaktadır (Özdemir, 2007). Destinasyon yönetimi
kapsamında, turizm planlaması ve politikasının etkin bir şekilde uygulanması ve uzun
süreli stratejik yaklaşımların ortaya konulması, sektörün gelişimine yön vermek ve turistik
ürün gelişimini sağlamak açısından önem arz eder. Fakat turizmin bütünleşik yapısı
gereği her destinasyonun farklı turistik özelliklere sahip olması ve sergilemesi, farklı
turistik ürünlerin oluşmasında farklı paydaşların desteğine gereksinim duyulması gibi
faktörler yönetişim sağlayacak temel paydaşların yer aldığı bütünleşik bir destinasyon
yönetimi yapısına yönlendirmektedir (Aslan, 2017: 248). Bu sebeple, bir destinasyonun
turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu yönde gelişiminin sağlanabilmesi, yerel
halk başta olmak üzere ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlanabilmesi için
akıllı turizm uygulamalarını gerçekleştirme konusunda etkin yönetim faaliyetleri dikkat
çekmektedir. Buhalis ve Amaranggana (2013; 2015) akıllı şehirlerin geliştirilmesinden
ortaya çıkan akıllı turizm destinasyonları kavramını, turistlerin ihtiyaçlarını tatil
öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılamak için akıllı stratejiler uygulayarak
destinasyonların hem üretim hem de yönetim sürecinde rekabet güçlerini artırmayı
sağlayan bir araç olduğunu ifade etmektedir. Şehir akıllılığını Turizm Destinasyonlarına
bağlamak, paydaşlar ve destinasyon yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve paylaşımı
yoluyla dinamik ve sürekli bir bağlantı gerektirir. Bu, turizm organizasyonlarının,
hükümetlerin, yerel sakinlerin ve turistlerin etkin katılımıyla destinasyondaki turizm
kaynakları yönetimini geliştirebilir (Buhalis, Amaranggana, 2013; Micera ve ark., 2013). Bu
anlamda, turizm destinasyonlarını yönetmenin daha akıllı bir yolunu uygulamak için
öngörücü bir araç olarak BİT kullanımı oldukça önemlidir. Akıllı turizm destinasyonunda
hizmet sağlayan unsurların özellikleri ve sağladığı akıllı hizmetler (Buhalis ve
Amaranggana, 2013: 560);

Turizm Kuruluşları: Enformasyon kaynağı olarak bilgileri koordine eden ve
kullanıcıların gerçek zamanlı bilgilere erişmesine kolaylık sağlayan akıllı bir merkezi işlev
olarak hizmet eder. Bunun yanı sıra, temel iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, enerji
kullanımını optimize edilmesi, turizm deneyimini birlikte yaratmak için yerel topluluklar,
turistler ve hükümetle iş birliği yapılması konusunda hizmet sağlar. Ayrıca
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organizasyonel çeviklik, hızlı karar verme ve zamanında analize dayalı müşteri
ihtiyaçlarına cevap verme ihtiyacı ile kesin hedefleme ve kişiselleştirilmiş hizmet sağlar.

Hükümetler: Destinasyonlara yönelik veri açıklığını destekler nitelikte bilgi
yönetimi, veri gizliliğini düzenleme ve kamu- özel ortaklığının kurulması, politika ve
planlama konusunda hizmet sağlar.

Yerel Sakinler/Yerel Topluluklar: Sürekli iletişim kurarak tasarruf
yaratmaya ve güçlendirmeye olanak sağlar. Ayrıca, teknoloji anlayışı getirerek vatandaş
gazeteciliği ile birlikte akıllı mirasın/e-kültürün geliştirilmesinde aktif rol oynar.

Turistler: Ortak kullanım noktalarında son kullanıcı cihazlarını kullanarak
hem sosyal hem de teknolojik olarak bir araya gelirler. Birlikte deneyim yaratmayı
sağlarlar. Turistler, destinasyona yönelik aktif eleştirmen rolüne sahip olarak,
beklentilerini destinasyon yönetimi ve pazarlamacılarına ifade etme fırsatı sağlar.
Gerçekleştirilen turizm uygulamaları turistlerin destinasyona bağlılığını sağlayarak bilgi
düzeylerini artırır.

Çevre: Destinasyonun sahip olduğu çekicilikleri internet üzerinden erişimine
izin vererek ortamdaki sensör ağları ile yenilikçi ekosistemin oluşumuna hizmet sağlar.
Jeofizik gerçekliği geliştirmek için dijital bilgileri ve sosyal bağlamları birleştirir ve birlikte
çalışabilir sosyal platformlar oluşturur.
Destinasyon yönetiminde sorumlu paydaşlar, temel iş süreçlerini dijitalleştirme,
enerji kullanımlarını optimize etme konusunda iş birliği sağlayarak turizm deneyimi
yaratma görevine sahiptirler (Buonincontri ve Micera, 2016). Bu açıdan akıllı turizm
destinasyonları, bir dizi çözüm elde etmek ve etkin yönetim sağlamak için dijital
araçlardan yararlanabilir (Lamsfus ve ark., 2015). Bu sayede, karar vermeyi hızlandırmak
ve tam zamanında öngörülere dayalı olarak müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek
çok önemlidir. Bunu yapabilmek için turizm kuruluşlarının hassas hedefleme ve
kişiselleştirilmiş hizmet süreçlerine dahil olması gerekir (Belissent, 2011). Nasıl ki, akıllı
şehir uygulamalarında, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve toplumun işbirlikçi
yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktaysa, akıllı destinasyonlar için de gerçekleştirilen
uygulamalarda akıllı destinasyon yönetimi sağlayabilmek için yönetişim ilkesi oldukça
önemlidir (Caragliu ve Del Bo, 2018:1). Bu nedenle, akıllı destinasyon yönetiminde
hükümetlerin temel rolü, veri açıklığını desteklemek, veri gizliliğini düzenlemek ve kamuözel ortaklıkları kurmakla ilgilidir. Akıllı turizm destinasyonlarında etkin yönetim
faaliyetleri destinasyona olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Akıllı şehir yönetiminde
olduğu gibi akıllı destinasyon yönetimi açısından esas alınması gereken faaliyetler ve
paydaşlara düşen ortak sorumluluklar vardır. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve
Eylem Planı ile Türkiye’nin sahip olduğu Akıllı Şehir vizyonu çerçevesinde Akıllı
Destinasyon Yönetimi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylemler (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, 2019a):

Yönetişim: Akıllı Şehirler yapısında sorumlu paydaşlar arasında şehrin
liderliğini etkinleştirmeye ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik etki yaratan çözümcü
yolların ortaya çıkarılması amacıyla iş birliği sağlayan yönetim faaliyetleridir.
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Strateji Yönetimi: Akıllı Şehirlere yönelik planlanan stratejilerin
geliştirilerek, akıllı şehirlere yön veren yol haritalarına dönüştürülmesi ve uygulamaların
benzer yaklaşımla gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

Politika Yönetimi: Akıllı Şehir kapsamında akıllı turizm uygulamalarının
gerçekleştirilmesi için gerekli ilkeleri sunan politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına
yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Bütüncül Hizmet Yönetimi: Akıllı Şehir uygulamalarının kullanıldığı
şehircilik hizmetlerinin entegre edilmesi ve etkileşim içerisinde verimliliğinin
artırılmasına yönelik uygulanan faaliyetlerdir.

İş Yönetimi: Akıllı Şehir uygulamalarının kullanıldığı şehircilik
hizmetlerinin sunulması amacıyla hizmet ve teknoloji katmanları arasında yer alan iş
katmanının yönetimine yönelik sağlanan faaliyetlerdir.

1.1.2.2. Akıllı Turizm Uygulamaları
Akıllı destinasyon yönetiminde, Cohen (2014) tarafından tanımlanan Akıllı Şehirler
bileşenleri içerisinde uygun turizm uygulamalarının teşvik edilmesi destinasyona
kazanımlar sağlamaktadır. Cohen'in Akıllı Şehir Boyutlarından (akıllılık unsurunu temsil
eden) türetilen 6As destinasyon unsurunu temsil eden bileşenlerin ve akıllı turizm
destinasyon boyutlarının nasıl birleştirilebileceğini ve her biri ile turizm uygulamaları
oluşturabileceğini gösteren Tablo 1'de akıllı turizm uygulamaları yer almaktadır (Buhalis
ve Amaranggana, 2013: 558).

Tablo 1: Akıllı Turizm Destinasyonlarında Turizm Uygulamaları
Akıllı Turizm Destinasyonlarında Turizm Uygulamaları

Destinasyon
Bileşenleri
(Buhalis, 2000)

Akıllı Turizm
Destinasyon
Boyutları
(Cohen 2012)

Artırılmış gerçeklik (AR), ziyaretçilerin turizm sitelerinin dijital
rekreasyonunu ve zamanda yolculuğu deneyimlemelerini sağlar
(Chillon, 2012).

Akıllı İnsanlar,
Çekicilik

Akıllı Hareketlilik

Araç takip sistemi ulaşım ağının gerçek zamanlı bilgisini sağlar aynı
zamanda akıllı cihazlarıyla paylaşılabilir (Arup, 2010)

Erişilebilirlik

Akıllı Yaşam, Akıllı
Hareketlilik

Oteller, tesis için enerji talebini öngörebilmeli ve sürdürülebilir anlayış
temelinde enerji sağlamalıdır (Metric Stream, 2013)

Olanaklar

Akıllı Çevre

Elektronik rehber gibi çeşitli hizmetler sunan ve çok sayıda mevcut
paket sunan birden fazla dil seçeneği içeren bir uygulama (Ürdün,
2011)
Mobil cihazlar aracılığıyla yakın alanlarda ilgi çeken yerler hakkındaki
bilgilere erişebilmek için NFC etiketleri ve QR kodları (GSMA, 2012)
Turistlerin şikayetlerinin SMS veya mobil gibi çeşitli BİT kanalları ile
desteklenen Şikâyet Yönetimi Sistemi ile iletilmesi ve bunları yetkililere
ileten uygulamalar (Metrik Stream, 2013)

Kaynak: Buhalis ve Amaranggana, (2013: 559).
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Akıllı İnsanlar,
Mevcut Paketler

Akıllı Hareketlilik

Etkinlikler

Akıllı Hareketlilik

Yan Hizmetler

Akıllı Yaşam
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Akıllı destinasyon yönetiminde, destinasyonun turizm gelişimini ve ziyaret eden
turistlerin deneyim kalitesini artırmak için paydaşlar tarafından birtakım uygulamalar
kullanılmaktadır. Söz konusu yararlanılan teknolojik yenilikler; nesnelerin interneti (IoT),
artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zekâ, ses teknolojisi, Wi-fi ve giyilebilir cihazlar olarak
ifade edilmektedir (Globaldata Technology, 2018). Ayrıca, teknolojik gelişim olarak web
teknolojileri ve mobil uygulamalarından yararlanılmaktadır. Günümüzde, destinasyonlar
sürdürülebilirlik sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak üzere sözü geçen bilgi iletişim
teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Turizm sektörü bileşenlerinden konaklama
işletmeleri başta olmak üzere ulaştırma, eğlence gibi birçok işletme ileri teknoloji
hizmetlerinden yararlanarak akıllı turizm uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu
teknolojilere örnek olarak (Gökalp ve Eren, 2016; Ercan ve Dalgın, 2019: 69):
Kişiselleştirilmiş Servisler, akıllı Kart, Kiosk, Wİ-Fİ, Akıllı Garson, Akıllı Oda, Akıllı
Bileklik, GPS, Beacon Teknolojisi, Personel Performans Yönetim Sistemi, Akıllı Otel
Kaynakları Yönetimi, Mobil Uygulamalar, Sensörler, IoT, Qr Kod, Sanal Gerçeklik olarak,
akıllı destinasyonlarda hem turistin deneyim kalitesini hem de yerel halkın yaşam
kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirilen yönetim kapsamında kullanılan
teknolojilerdir.
Akıllı destinasyonlarda bu teknolojiler, anlık toplu taşıma bilgisi, tur rehberi, turist
izleme, mobil ödeme, bilgi edinme ve iletişim, müze, tarihi anıt ziyaretleri, konum bilgisi,
akıllı telefon otel uygulaması, otobüs durakları, mobil telefon şarj noktaları, tercüme, şehir
trafik bilgisi, etkinlik bilgisi, şehir rehberi, turist otobüs servisleri, akıllı binalar, elektrikli
araç durakları, yenilenebilir enerji, toplu ulaşım ve anlık ziyaretçi verisi toplama gibi
alanlarda kullanılmaktadır (Ercan ve Dalgın, 2019: 69). Böylelikle, akıllı destinasyon
yönetimi kapsamında, destinasyonların sahip olduğu potansiyele yönelik uygun
stratejilerle akıllı turizm uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Dünya çapında akıllı
uygulamaları kullanarak akıllı destinasyonların ortaya çıkmasına katkı sağlayan birçok
turizm kuruluşu faaliyetlerine bu yönde hız kazandırmaktadır. Bu kuruluşların kullandığı
ileri teknolojilere örnek olarak;
 Enerji harcamalarını düşürerek çevre dostu hizmetler sağlamayı amaçlayan
Hilton Worldwide nesnelerin internetinden yararlanmaktadır. Bu sayede, enerji kontrolü
ve takibini sağlayarak enerji tüketimini ve maliyetini azaltmaktadır (Terry, 2016).
 Hub by Premier Inn Londra, müşterilerine oda rezervasyonu, check in/check
out işlemi, oda sıcaklığı ve aydınlatma ayarı gibi akıllı telefon uygulamalarına yönelik
hizmetleri sunmaktadır (Skyscanner, 2017).
 Wynn Las Vegas, odalarına yerleştirmiş olduğu Amazon Alexa akıllı cihaz ile
ses teknolojisinden yararlanmaktadır. Bu sayede, sesli komut sistemi ile ışıkları, perdeleri,
televizyonu açıp kapama, sıcaklık ayarlama gibi hizmetler sağlamaktadır (Balakrishnan,
2016).
 Türkiye’de de işletmeler, akıllı teknoloji hizmetlerinden yararlanarak turizm
sektöründe akıllı destinasyonlar yaratarak turistlerin deneyim kalitesini yükseltmeyi
hedeflemektedirler.
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 Divan İstanbul, Arçelik ile iş birliğinde bulunarak, müşterilerine akıllı otel
deneyimi sunmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Arçelik tarafından geliştirilen Akıllı
Asistan Asista, müşterilerinin hizmetinde kullanılmaya başlanmıştır (Chip Online, 2018).
 Radisson Blu Hotel & Spa İstanbul Tuzla akıllı tesis sistemi, havalandırma,
ısıtma-soğutma, ışıklandırma sistemlerinin ile birlikte özel bir network yapısı
bulunmaktadır (Radissonblu, 2017).
Tur operatörleri açısından da teknolojik yenilikler sayesinde akıllı uygulamalar
tüketicilere kolaylık sağlamaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen video teks sistemleri
İngiltere'den başlayarak Alman ve Fransız tur operatörlerinin acentalarla doğrudan
iletişimini sağlamıştır (Buhalis, 2003, 243).
 İngiltere'de Thomson, özel veri görüntüleme sistemini oluşturan ilk tur
operatörüdür. Tomson 1982 yılında video teks sistemini kullanmaya başlayarak en geniş
özel video teks sistemini kurmuştur. (Poon, 1999: 193).
 Virgin Atlantic havayolu şirketi, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile birbirine
bağlı Boeing 787 uçakları ve kargo ekipmanı filosu üretmeye başlamıştır. Tüm donanımlar
arasında bağlantı olmasını sağlayan bu sistem, ortaya çıkabilecek mekanik bir sorunun
kolaylıkla tanınmasını ve çözülmesini sağlamaktadır. Bu sayede, güvenli uçuşların söz
konusu olması, daha iyi bir müşteri deneyimine olanak sağlamaktadır (Drummond, 2016).
 Abu Dabi Uluslararası Havalimanı, oluşan yolcu kuyruklarını azaltmak ve
seyahat kalitesini iyileştirmek için "Smart Travel" adlı bir girişim başlatmıştır. Check in
süresini azaltan Smart Travel ile yolcular, kiosklardan check in yaparak biniş kartı
alabilmekte ve yüz tanıma hizmeti ile pasaport kontrolünden hızlıca geçebilmektedirler
(Yalçınkaya ve ark., 2018: 96).
 Bunun yanı sıra, eğlence sektörü açısında da akıllı uygulamaların önemi
büyüktür. Walt Disney Company, konukların bekleme sürelerini kısaltmak ve
konumlarını ve etkinliklerini izlemek için tema park altyapısına bağlanan, giyilebilir,
kişiselleşmiş, RFID donanımlı Magic Band isimli akıllı bileklik ortaya çıkarmıştır
(GlobalData Technology, 2018).

1.2. İlgili Araştırmalar
Akıllı turizm uygulamaları, turizm endüstrisinin yapısında, turizme katılan
kişilerin davranışlarında, istek ve ihtiyaçlarında birtakım köklü değişiklikler sağlamıştır
(Connell ve Reynolds, 1999; Buhalis ve Law, 2008). Bu nedenle akıllı şehir konseptinden
doğan akıllı turizm konusunda incelemeler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, akıllı
destinasyonlar, oteller, restoranlar ve eğlence odaklıdır (Wang ve ark., 2015).
 Buhalis ve Amaranggana (2013) araştırmasında, destinasyondaki turizm
uygulamalarını keşfederek ve sahip olduğu hem fırsatları hem de zorlukları ele alarak
Akıllı Turizm Destinasyonları çerçevesini kavramsallaştırmıştır. Bu sayede Akıllı
Şehirlerin gelişiminden yararlanmayı amaçlamaktadır.
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 Koo ve arkadaşları (2013) akıllı uygulamaların turizm sektöründe
kullanılmasının amacı olarak turistlerin memnuniyet düzeyinin artırılmasıyla birlikte
destinasyon yönetiminin etkinliğini sağlamak olduğunu belirtmişlerdir.
 Koo ve arkadaşları (2015) araştırmada akıllı turizmi tanımlamakta, mevcut akıllı
turizm trendlerine ışık tutmakta ve ardından teknolojik ve ticari temellerini ortaya
koymaktadır. Bununla birlikte, akıllı turizmin beklentileri ve dezavantajları hakkında
bilgiler sunulmaktadır.
 Buhalis ve Amaranggana (2015) Akıllı Turizm Destinasyonlarının her bir
ziyaretçinin benzersiz ihtiyaç ve tercihlerini karşılamak için daha kişiselleştirilmiş
ürünler/hizmetler sunarak turizm deneyimini potansiyel olarak nasıl geliştirebileceğine
yönelik katkıda bulunmaktadır.
 Lamsfus ve arkadaşları (2015) akıllı turizm uygulamaları sayesinde
destinasyonlarda artan bilgi ve kalite hızı ile destinasyon yönetim örgütlerinin
güçlendirilmesine imkân sağladığını ifade etmektedir.
 Corte ve arkadaşları (2017) bir destinasyonu “akıllı” olarak planlama, akıllı
stratejilerin turizm uygulamaları, akıllı şehirlerin turizm pazarından gelen fırsatları
yakalaması ve zorluklarla yüzleşmesi için hangi kaynaklara/yeteneklere sahip olması
gerektiği akıllı şehir planlamasının ve turist uygulamalarının nasıl destinasyonların
rekabet gücünü artırabileceği konusunda incelemeler yapmıştır. Araştırmasında dört
başarılı akıllı şehri test etmiştir: Milano, Singapur, Londra ve Johannesburg. Turizm
gelişiminin şehir planlaması ile entegrasyonu ve bunun kentsel akıllılık üzerindeki etkileri
üzerine bazı yansımaları ortaya çıkarmıştır.
 Jasrotia ve Gangotia (2018) akıllı şehir kavramının tek başına durmadığını ve
akıllı turizm ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Araştırma, akıllı şehirlerin,
akıllı turizm destinasyonlarının kurulması için bir merdiven görevi görmekte olduğunu
ifade etmektedir. Ayrıca, akıllı turizm destinasyonlarının, turistlerin zevk ve deneyimler
sağlamak için bilgi teknolojisi ve yenilikleri kullanan akıllı şehirler olduğu
belirtilmektedir.
 Ayyıldız ve Ayyıldız (2020) tarafından turistik bir destinasyon olan Kuşadası
destinasyonunun akıllı turizm potansiyeli incelenmiş, bu alanda yapılan çalışmaları
belirleyerek, turizm paydaşları açısından akıllı turizm yapısının Kuşadası’na yönelik
uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeleri ortaya koymak amacıyla çeşitli bulgular
edinmişlerdir.
 Kafa ve arkadaşları (2020) Eskişehir destinasyonunda hizmet sunan turizm
işletmeleri yöneticilerinin sahip olduğu akıllı turizm uygulamalarına ilişkin görüşlerini
belirlemişlerdir. Bununla birlikte işletmelerin kullandığı akıllı sistem ve araçların tespit
edilmesini sağlamışlardır.
 Şimşek ve Cinnioğlu (2020) araştırmada akıllı turizm uygulaması olarak Smart
Beyoğlu projesi kapsamındaki otel işletmeleri tarafından karekod uygulamasının
kullanıldığı alanları tespit ederek uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya
çıkarmışlardır.
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 Çelik ve Topsakal (2017) Antalya destinasyonunda gerçekleştirilen uygulamaları
akıllı turizm destinasyonları kapsamında incelemişlerdir. Antalya’nın akıllı turizm
destinasyonu olmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, uygulamalara
henüz başlandığı ve Antalya’nın yeterli düzeye henüz ulaşmadığı tespit edilmiştir.
 Yalçınkaya ve arkadaşları (2018) tarafından, BİT açısından değerlendirilen akıllı
turizm uygulamalarında, yoğun olarak mobil uygulamalar, akıllı telefonlar ile birlikte
sosyal medya ve internet kullanımının sağlandığı ancak çevreci anlayışın göz ardı edildiği
belirlenmiştir.
 Ünal ve Bayar (2020) İstanbul’a gelen turistlerin destinasyon seçiminde ve
seyahat niyetleri üzerinde destinasyonun sağladığı akıllı uygulamaların etki düzeylerini
tespit etmiştir. Çeşitli bulgular ortaya çıkararak, destinasyonda uygulanan akıllı
uygulamaları algılama boyutlarının, turistlerin destinasyona yönelik seyahat niyetlerini
yüksek ve pozitif düzeyde etkilediklerini tespit etmiştir.
 Gökalp ve Eren (2016) tarafından akıllı uygulamaların ve akıllı yönetimin
otellerde uygulanması sonucu hizmetlerde meydana gelen yenilikler incelenmektedir.
Araştırmada akıllı otel çerçevesi geliştirilmiş ve çerçevenin sağladığı faydalar ve zorluklar
analiz edilmektedir. Bu sayede, geliştirilen akıllı otel çerçevesinin sağlayacak olduğu
faydalar sunulmaktadır. Bu çerçeveye yönelik toplanan verilerin destinasyonda marka
farklılaşması ve rekabet avantajı sağlayacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca geliştirilen
çerçevenin hizmet kalitesini etkileme düzeyi SERVQUAL boyutları kapsamında
tartışılmaktadır.
 Bahar ve arkadaşları (2019) akıllı turizm bağlamında yeni teknolojilerin etkisiyle
ortaya çıkan Turist 5.0 olarak ifade edilen süper akıllı turist kavramı incelenmiştir. Bu
sayede, gelecekte ortaya çıkacak olan süper akıllı turistler açısından turizm rehberliğini
incelenmekte, turizm rehberliğinde son teknolojilerinin kullanım şekilleri belirlenmekte ve
neticesinde turizm rehberliğine yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır.
2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Akıllı şehir teması son yıllarda hem şehir planlamasında hem de akademik
çalışmalarda teknoloji, sürdürülebilirlik, yönetim ve turizm gibi çeşitli açılardan geniş bir
şekilde tartışılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, hızlı nüfus artışı ve kentleşme artışı
nedeniyle kenti yeniden düşünmenin aciliyeti olarak görülmektedir. Bu zorluklar, birçok
şehri daha akıllı yönetim yolları bulmaya teşvik etmektedir. Bu araştırmada, akıllı turizm
destinasyonlarında teknolojilerin stratejik rolünü birer fırsat olarak ele alarak akıllı şehir
kavramını anlamaya, destinasyonların nasıl yönetilmesi ve kimler aracılığıyla akıllı turizm
uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğinin belirlenmesi hususunda literatür araştırma
boşluklarının doldurulması amaçlanmaktadır. Turizm sektörü, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak değişimlerden oldukça etkilenmiştir. Tüketiciler, turistik ürünleri, satın
almadan önce inceleme olanağına sahip değillerdir. Turistik ürünler önceden satın
alındığı için, tüketiciyi ürüne çekebilmesi ancak hizmet sağlayan işletmelerin tanıtımına
bağlıdır. Bu sebeple, turist tatmini açısından, tanıtım sağlayan işletmelerin sunduğu kesin
ve güncel bilgi oldukça önemlidir. Bilginin, turizm sektörü açısından önem arz etmesi ve
bilgi teknolojilerinin sektörde kullanılma ihtiyacı önemli avantajlar sunmaktadır. Bu

208

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

sayede kullanılan bilgi teknolojileri, turizm sektörünün ihtiyacı olan altyapıyı
oluşturmaktadır.
Akıllı destinasyon yönetimi kapsamında yönetim süreçlerinin, idari yapıların ve
yasal düzenlemelerin oluşturulma ve uygulanma süreci; karar mekanizması olarak yerel
halkın, çalışanların, yöneticilerin, akademinin, sivil toplumun planladığı temel faaliyetleri
oluşturmaktadır. Bu nedenle, akıllı destinasyonların yönetimi açısından bu paydaşların,
karar ve uygulama süreçlerine dahil edilmesi durumunda yönetimin daha etkin ve
sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir. Akıllı turizm destinasyonları, nesnelerin interneti
(IoT) gibi birçok bilgi teknolojileri ile akıllı tanımlama ve izleme yoluyla turist deneyimini
geliştirmeye odaklanmıştır. Bu sayede, akıllı destinasyon yönetimi kapsamında geliştirilen
akıllı turizm uygulamalarının amacı, turizm hizmet kalitesini artırmak, turizm yönetimini
iyileştirmek ve endüstri ölçeğini genişletmek için BİT' i gündelik kültür ve turist
inovasyon endüstrisi ile birleştirerek turistlerin ihtiyaçlarına en iyi ve en kolay bir şekilde
cevap verebilmektir. Akıllı destinasyon yönetimi ile ortaya çıkan akıllı turizm
uygulamaları sayesinde, destinasyonda hedeflenen faaliyetler; turistlerin seyahat
deneyimini geliştirmek, destinasyonlarda bilgiye erişim sağlamak için akıllı bir platform
yaratmak; turizm arzının verimli bir şekilde sunulmasını kolaylaştırmak ve turizm
tedarikçilerini bu sektörden sağlanan faydanın yerel topluma iyi bir şekilde dağıtılmasını
sağlamayı amaçlayan hem mikro hem de makro düzeyde bütünleşmeyi sağlamaktır.
Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler ışığında destinasyon yönetiminde akıllı
uygulamaların teşvik edilmesi, destinasyonda mevcut yaşam kalitesinin iyileştirilmesine
ve destinasyonların rekabet ortamında güç kazanmalarına katkı sağlayarak turizm başta
olmak üzere birçok sektörün gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Sonuç olarak, akıllı
turizm destinasyonlarında, iyi bir destinasyon yönetişimi ortaya çıkarabilmek ve rekabet
gücü elde etmek için paydaşların belirli konularda ilişki seviyesi önem arz etmektedir. Bu
konular; eşgüdümleme, liderlik, yönetim, iletişim, iş birliği, kararlara etkin katılım, tam
enformasyon ve paylaşımı, paydaşlar arası güven, sadakat, bağımlılık ve kriz yönetimi
olarak sıralanabilir. Destinasyonda, son teknolojilerle akıllı turizm uygulamalarının tüm
paydaşların aktif katılımıyla sağlanması ve yönetilmesi, destinasyonda yaşam kalitesini
artırırken ziyaretçilerin memnuniyet duymalarına sebep olabilmektedir.
Destinasyonlarda akıllı turizm uygulamalarını, yönetimin işlevleri arasına
koyabilmek ve bir takım olumlu sonuçlar elde edebilmek için bir dizi önlemler ve
planlamalar gereklidir. Bu planlamaların sonucunda destinasyonlar birtakım kazanımlar
elde edebilir. Bunlara yönelik;

Destinasyonlarda akıllı turizm uygulamalarının teşvik edilmesi, kaynakların
rasyonel bir şekilde kullanımı sağlayabilir ve maliyetleri azaltabilir,

Akıllı turizm uygulamaları sayesinde teknolojik değişimlerin etkisi ve
destinasyonda yaşanan problemler hızlı bir şekilde yönetilebilir,

Ulusal strateji ve politikalarla uyumlu olacak şekilde akıllı turizm
uygulamalarına yönelik yatırımlar bütüncül olarak değerlendirilebilir ve önceliği
sağlanabilir,
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Hükümet tarafından uygulanan politikaların, destinasyona akıllı
uygulamalar sağlaması ve doğru proje ve faaliyetlerle doğru uygulamaların
gerçekleştirilmesi destinasyona rekabet avantajı sağlayabilir,

Etkili bir akıllı yönetim için destinasyonda yerel halk başta olmak üzere tüm
paydaşlarla proaktif ve katılımcı yönetişim oluşturulabilir,


artabilir,

Bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı gelişme sağlanabilir,
Akıllı destinasyonlar alanında rekabet üstünlüğü ve istihdam olanakları


Destinasyonun gelişimi söz konusu olarak, sosyo-kültürel ve kentsel gelişim
sağlanabilir,


Paydaşlar arası sosyalleşme ve iş birliği kültürü kazandırılabilir,


Destinasyonda yönetişim sağlanarak akıllı destinasyonlara ilişkin ortak
ulusal strateji belirlenebilir ve politika geliştirilebilir,

Destinasyonlarda yerel halkın hayatını kolaylaştırmaya gerekli özeni
gösterecek şekilde, turizmde verimlilik ve deneyim kalitesi artışına katkı sağlanabilir,

Paydaşlar, destinasyon yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst
düzeyde faydalanabilir,

Turistlerin destinasyonları tercih etmelerine yönelik faaliyetler sürdüren ve
paydaşlar arasında iletişim kuran “Destinasyon Yönetim Örgütleri” tarafından akıllı
turizm uygulamaları benimsenerek pazarlama stratejileri geliştirilebilir,

Akıllı
uygulamalara
yönelik
paydaşlar
girişimcilerin/yatırımcıların bölgeye çekilmesi sağlanabilir,

arası


Akıllı destinasyonlar oluşturmak ve bu bağlamda
sağlayabilmek için bölgeye özgü akıllı destinasyon ofisi kurulabilir.

iş
bilgi

birliği

ile

paylaşımı


Destinasyonda turistlerin yaşam ve deneyim kalitesini artıran son teknolojiyi
içeren akıllı uygulamalar sağlanabilir.
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1. GİRİŞ
Çok sayıda insanın kolektif olarak seyahatinden doğan kitle turizmi, Sanayi
Devrimi sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkmış bir turizm çeşididir. İşçi ve
orta gelir sınıfının güçlenmesi, gelir düzeyinde artışların yaşanması, çalışma saatlerinde
iyileşmelerin gerçekleşmesi ile boş zaman kavramının ortaya çıkması, devletlerin
güçlenmeye başlayan orta gelir grubuna sahip çıkma güdüsünün artması (Dinç, 1996),
milli gelirin ve kişi başına düşen gayrisafi milli hasılanın artması, ulaşım teknolojisinde
gelişmelerin yaşanması, teknolojinin gelişmesi, turizme dair bir bilinç oluşması ve
insanların tatile çıkmayı temel ihtiyaçlarından biri olarak görmeye başlaması (Avcıkurt ve
ark., 2013) şeklinde sıralanan gelişmeler doğrultusunda turizm hareketleri büyük bir ivme
ile artmaya başlamıştır. 1950 yılında dünyada 25 milyon kişi turizm hareketlerine
katılırken; 1980 yılına gelindiğinde bu rakam 278 milyona yükselmiştir. 2012 yılında 1
milyarın üzerine çıkan uluslararası turist sayısı ve 2019 yılında yaklaşık 1,5 milyar kişiye
ulaşmıştır (UNWTO, 2020). Turizmin olumlu ekonomik etkilerinden dolayı bu artış
turizm paydaşları tarafından desteklenmiş; tanıtım çalışmalarına, pazarlama faaliyetlerine
büyük bir önem verilerek rakam daha da artırılmak istenmiştir. Fakat zaman içerisinde bu
artış beraberinde çeşitli olumsuz etkileri getirmeye başlamış ve turizmin, kendi yıkım
tohumlarını ektiği ve turistlerin destinasyonları ziyaret etmelerini sağlayan unsurları yok
ettiği görüşünü ortaya çıkarmıştır (Holder, 1988).
Günümüzde, turistik dolaşımdaki artış doğrultusunda, destinasyonların yönetimi
her zamankinden önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Öyle ki, destinasyonların
taşıma kapasiteleri her geçen gün aşılma tehlikesiyle daha fazla karşı karşıya gelmekte,
buna bağlı olarak sürdürülebilirliğin sağlanması giderek zorlaşmaktadır. Turizm
hareketlerinin fiziksel ortamda ve turist deneyimlerinde geri dönülmesi zor sorunlara yol
açacağı bir seviye sınırını tanımlayan taşıma kapasitesi (Getz, 1983; O’Reilly, 1986; McCool
ve Lime, 2001; Archer ve ark., 2005) iyi bir yönetim ve planlama çalışması ile
desteklenerek korunduğunda turizmin olumlu etkileri görülürken; aşıldığında turizmin
olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır (Husbands ve Harrison, 1996). Literatürde turizmin
olumsuz etkilerine dikkat çeken birçok çalışma bulunmaktadır. Boissevain (1996), Butler
(1980), Cater (1995), Cohen (1978), Hillery ve ark., (2001), Jenner ve Smith (1992),
Mathieson ve Wall (1982), Mbaiwa (2003), Prosser (1994), Saenz-de-Miera ve Rosselló
(2014) taşıma kapasitesinin aşılmasının destinasyon üzerindeki olumsuz etkilerini
bildirmişlerdir. Bu çalışmaların bulgularının ortak noktaları esas olarak; bitki örtüsünde
ve vahşi yaşamda (flora ve faunada) tahribat, doğal, fiziksel ve biyolojik kaynaklarda
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bozulma, biyolojik çeşitlilikte azalma, doğal ve kültürel miras değerlerinde bozulma,
erozyon, doğal peyzaj kaybı, fotokimyasal kirlilik ve küresel ısınma, su, hava ve gürültü
kirliliği, su kalitesinde düşüş ve içme suyu kıtlığı, çöp ve atık fazlalığı ve aşırı kalabalık
şeklinde sıralanmaktadır. Sıralanan olumsuz etkiler, hiç şüphesiz, turistler ve yerel halk
başta olmak üzere tüm turizm aktörlerinin destinasyona ilişkin “yaşanabilirlik” algısını
zedelemektedir. Destinasyonlarda olumsuz etkilerin görülmemesi, destinasyonların
yükünün hafifletilmesi ve turizmin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi adına, son
yıllarda adından sıklıkla söz ettiren bir kavram karşımıza çıkmaya başlamıştır (Alawadhi
ve ark., 2012): Akıllı destinasyonlar.
Turizm destinasyonlarının tanımlanmasında çeşitli bakış açıları bulunmaktadır.
Coğrafi alan kapsamında değerlendirildiğinde, bir turizm destinasyonu, konaklama,
yeme-içme ve eğlence gibi gerekli tüm olanakları kapsayan, ziyaretçiler tarafından tercih
edilen bir alan olarak tanımlanmaktadır (Bieger ve ark., 2009). Coğrafi alanın ötesine geçen
bir başka tanımda ise turistlerin seyahat etme motivasyonunu tetikleyen ve turizm
faaliyetlerine katılmalarını teşvik eden yerler olarak açıklanmaktadır (Lamsfus & AlzuaSorzabal, 2013). Daha geniş bir tanım yapan Framke’ye göre (2002), turizm olayının
gerçekleştirildiği, çeşitli faaliyetler ile ziyaretçileri çeken, çeşitli doğal, kültürel ve beşerî
özelliklere sahip olan alanlardır. Benzer şekilde, Buhalis’e göre (2000) turizm
destinasyonları, özel olarak üretilen ve potansiyel turistlere entegre bir deneyim olarak
sunulan turistik mal ve hizmetlerinin karışımıdır. Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği
yerler olarak özetlenebilecek destinasyonlara “akıllı” bir nitelik eklemek, turizm
faaliyetleriyle ilgili tüm bilgilerin anında değiş tokuş edilebileceği teknolojik bir altyapı
aracılığıyla paydaşların dinamik olarak birbirine bağlanmasını gerektirmektedir.
Akıllı turizm destinasyonları, turistlerin memnuniyetini artırmakta, turizm
deneyimini geliştirmekte, kaynak yönetiminin etkin kullanımını ve atık yönetimini
sağlamakta, yerel halk ve turistler başta olmak üzere tüm turizm aktörlerinin
destinasyondaki yaşam kalitesini artırmakta, sürdürülebilirliğe katkı sağlamakta ve
destinasyonun rekabetçiliğini yükseltmektedir (Buhalis ve Amaranggana, 2014). Önemli
avantajlara sahip olan akıllı destinasyonların, günümüzde her geçen gün artış gösteren
sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda, hükümetlerin,
kamu ve özel kuruluşların politikalarında ve stratejilerinde yer bulmaya başladığı
bilinmektedir (Center on Governance, 2003). Sektörün akıllı destinasyonlara olan ilgisinin
artmasına paralel olarak, bu kavram akademisyenler tarafından sıklıkla incelenen ve fikir
birliğine varılmaya çalışılan bir konu haline gelmiş; kavramın oturtulması için çeşitli
çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Bu noktada, akıllı kavramının yalnızca teknoloji ve
dijitallik ile özdeşleştirildiğine ve her “teknolojik” olanın “akıllılığı” sağlayacağına ilişkin
bir yanılsama olduğu görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, hiç şüphesiz, akıllı
destinasyonların olmazsa olmaz birer unsurudur; fakat tek başına yeterli değildir.
“Gerçek” akıllılıkta, daha yaşanabilir, yüksek refahlı ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak
için teknoloji yalnızca kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanılmaktadır.
Kitabın bu bölümünde, bölümün temel öğesi olan “akıllı destinasyonlar” kavramı
irdelenmiştir. Ardından, akıllı destinasyonların literatürde sıklıkla özdeşleştirildiği bilgi
ve iletişim teknolojilerinin ötesine çıkan bir yapısı olduğunun aktarılabilmesi adına
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kavramsal bir çerçeve sunulmuştur. Konuya ilişkin teorik bilgi sunulduktan sonra,
yurtdışındaki ve Türkiye’deki destinasyonlara yönelik yapılmış geçmiş araştırmalara yer
verilmiştir. Güncel bilginin sağlanabilmesi adına, incelenen araştırmaların beş yıldan daha
eski olmamasına dikkat edilmiştir. Bölüm, sonuç ve öneriler kısmıyla sonlandırılmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Akıllı Destinasyonlar
Akıllı destinasyon kavramının, kentsel gelişim stratejisinde şehir altyapısını ve
hizmetlerini dönüştürmek için ekonomi, çevre, hareketlilik, yaşam, insan ve yönetişim
alanlarında (Chourabi ve ark., 2012) bilgi ve iletişim teknoloji kullanımına dayalı olmasını
öngören akıllı şehir kavramından türediği kabul edilmektedir (Xiang ve ark., 2015). Akıllı
şehir kavramının, akıllı destinasyon kavramından önce gelişmesinin sebebi ise kentsel
nüfustaki aşırı artışın yol açtığı problemlere karşı farkındalığın yüksek olmasıyla ve küçük
yerleşim merkezlerine nazaran şehirlere yapılabilecek yatırımın daha fazla olmasıyla
açıklanabilmektedir. Bu noktada, bir parantez açarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
(2021) destinasyon kavramına yer vermek doğru olacaktır: “Turizmin ekonomik, fiziksel ve
sosyal etkilerinin ortaya çıktığı alandır; temel ekonomik faaliyetleri arasında turizmin yer aldığı
ülke, bölge ve şehirlerdir.” Buradan hareketle, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve
“akıllı” özelliklere sahip bir şehrin, özünde bir akıllı destinasyon olarak da kabul
edilebileceği aşikardır. Öyle ki, dünyadaki akıllı şehirlerin her biri aynı zamanda popüler
birer turizm destinasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır (Yavuz, 2019).
Akıllı destinasyonların literatürde birçok farklı tanımının olduğu görülmektedir.
Dirks ve Keeling’e göre (2008) akıllı destinasyonlar, kıt kaynaklarının kullanımını
optimize edebilmek ve faaliyetlerini kontrol edebilmek adına birbirine bağlı bilgileri, bilgi
iletişim teknolojileri aracılığıyla, en iyi şekilde kullanabilen destinasyonlarken; Avrupa
Parlementosu’na göre (2014) kamu sorunlarının çok paydaşlı, belediye ve ortaklık odaklı,
bilgi iletişim teknoloji tabanlı uygulamalar aracılığıyla çözülebildiği destinasyonlardır.
Dameri ve Rosenthal-Sabroux (2014) tarafından, akıllı destinasyonlar, kamusal değer
yaratmak için, sosyal bileşenlerle sinerji içinde, teknolojinin destinasyonlara yerleşik
olduğu ortamlar olarak açıklanmaktadır. Gahr ve arkadaşlarına göre (2014) akıllılık,
turistlerin, yerel halkın, turizm işletmelerinin ve hükümetin ihtiyaçlarına teknolojilerin özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin- kullanımı ile hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar
sağlanması ve bir destinasyonun kendi hedeflerine ulaşabilme yeteneğinin
geliştirilmesidir. Lopez de Avila’ya göre (2015), erişilebilirliği yüksek, sürdürülebilir
gelişimin sağlandığı, turizm aktörlerinin çevreleriyle olan etkileşiminin ve
entegrasyonunun kolaylaştırıldığı, güçlü bir teknolojik altyapı üzerine inşa edilmiş
yenilikçi turizm destinasyonlarına verilen isimdir. Başka bir tanımda, paydaşlarına
sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına dijital, fiziksel ve beşeri sistemleri çevre ile
bütünleştirebilen destinasyonlar akıllı olarak tanımlanmaktadır (Akıllı Şehirler Konseyi,
2021). Tanımlardan hareketle, turizm süreçlerinin üretimini ve gelişimini desteklemek için
bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanan destinasyonlar şeklinde bir açıklama yapmak
mümkündür (Wang ve ark., 2013).
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Öte yandan, Guo ve ark. (2014) ve Zhu ve ark. (2014) tarafından, akıllı
destinasyonların turizm aktörlerine değer, zevk ve deneyim yaratmak için mevcut
teknolojiyi kullanan destinasyonlar olarak tanımlanabileceği belirtilmiştir. Bu noktada,
tanımda yer alan “değer, zevk ve deneyim” kavramlarının üzerinde durmak ve “bir
destinasyona değer ve zevk katan, bir destinasyonun deneyim kalitesini artıran unsurlar
nelerdir?” sorusunu sormak gerekmektedir. Sürdürülebilir Akıllı Şehirler İnisiyatifi bu
kavramların bir destinasyon için karşılığının “ulaşım, enerji, çevre ve toplum” şeklinde
sıralanan dört ana başlıktan oluştuğunu belirtmekte (DSEIN, 2021) ve teknolojinin bu dört
unsurun sürdürülebilirliği sağlayan, destinasyonu daha “yaşanabilir” hale getiren bir
kolaylaştırıcı niteliği taşıdığını vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, akıllı destinasyonların,
“ikamet edenleri tembelliğe ve düşünmemeye yönelten bir teknolojik gelişim olmadığı;
aksine onları yaşadıkları yerin çeşitli sorunlarının çözümünde daha aktif çalışmaya ve
karar verici bir aktör olmaya davet eden bir düşünce ve paylaşım mekanizması olması
gerektiği” açıklanmaktadır (İmamoğlu, 2021). Bunu destekler nitelikte, Buhalis ve
Amaranggana (2014) turizm destinasyonlarına akıllılık getirmek için paydaşları ortak bir
platform üzerinden birbirine bağlamanın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Buradan
hareketle, bir destinasyonun “akıllı” olarak tanımlanabilmesi için yalnızca teknoloji
kullanımının yeterli olmadığını, önemli olanın destinasyonun ulaşım, enerji, çevre ve
toplum unsurlarının teknoloji aracılığıyla daha sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesi
olduğunu ve turizm aktörlerini ortak bir paydada birleştirmek gerektiğini söylemek
mümkündür (Chourabi ve ark., 2012).

1.1.2. Akıllı Destinasyonların Boyutları
Akıllı destinasyonlara ilişkin “geleceğe yönelik gelişim gösteren destinasyonlarda
ekonomi, ulaşım, yönetim, çevre, insan ve yaşam kalitesi unsurlarına ilişkin faaliyetlerin
akıllı kombinasyonudur” (aktaran; Ataman, 2018) şeklinde bir tanım geliştiren Giffinger
ve arkadaşları (2007) tarafından, akıllı destinasyonların boyutlarını altı başlık altında ele
alınmıştır. Bunlar; akıllı ekonomi, akıllı ulaşım (hareketlilik), akıllı yönetişim, akıllı çevre,
akıllı insan ve akıllı yaşam olarak sıralanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından da kabul
gören (Lazaroiu ve Roscia, 2012’den akt.; Kafa ve ark., 2020) bu boyutlar aşağıdaki gibi
özetlenmektedir (Giffinger ve ark., 2007: 12).

Akıllı Ekonomi: Yenilikçilik, girişimcilik, dönüşümcülük, ekonomik imaj ve
ticari markalar, verimlilik ve üretkenlik, işgücü piyasasının esnekliği ve uluslararası
piyasadaki entegrasyon unsurlarını içermektedir ve her yönüyle ekonomik rekabet gücü
ile alakalıdır.

Akıllı Ulaşım: Yerel, ulusal ve uluslararası erişilebilirlik, bilgi iletişim
teknolojilerinin altyapısı, sürdürülebilir, yenilikçi ve modern ulaşım sistemlerinin
mevcudiyeti unsurlarını içermektedir ve insanların destinasyondaki hareketliliği/dolaşımı
ile ilgilidir.

Akıllı Yönetişim: Karar alma süreçlerine ortak katılım, kamusal ve sosyal
hizmetlerin işleyişi, şeffaf yönetişim, siyasi strateji ve perspektifler unsurlarını
içermektedir ve bir destinasyonun politik yönünün sürdürülebilirliği ile ilişkilidir.
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Akıllı Çevre: Doğal kaynakların (iklim, yeşil alan, flora, fauna vb.) çekiciliği,
kirlilik, çevresel koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi unsurlarından oluşmaktadır.
Doğal kaynakları ve çevreyi korumaya yönelik tüm çabalarla ilişkilidir.

Akıllı İnsan: Yerel halkın yeterlilik ve eğitim düzeyi, yaşam boyu
öğrenmeye yatkınlığı, esnekliği, yaratıcılığı, açık fikirliliği, sosyal ve etnik çoğulculuğa
karşı tutumu ve kamusal yaşama katılımı unsurlarından oluşmaktadır. Sosyal ve beşerî
sermaye ile bağlantılıdır.

Akıllı Yaşam: Kültürel tesisler, eğitim tesisleri, sağlık imkanları, bireysel
güvenlik, konutların kalitesi, turistik çekicilik ve sosyal dayanışma unsurlarını
içermektedir ve bir destinasyonun yaşam kalitesi ile doğrudan ilgilidir.
Yukarıda sıralanan özellikler doğrultusunda, bir destinasyona “akıllılık” niteliği
sağlayanın; inovatif, verimli ve rekabetçi bir ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
güçlendirilmiş bir ulaşım altyapısı, şeffaflığın ve ortak katılımın ön planda olduğu bir
yönetim, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında duyarlı ve etkin bir sistem,
bağımsız, eğitimli, açık görüşlü ve farkındalığı yüksek vatandaşların yaşadığı ve barınma,
yeme-içme, eğitim, güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçlardan sanat, kültür, sosyalleşme gibi
çeşitli ihtiyaçlara kadar hepsinin kaliteli bir şekilde sağlanabildiği bir alan olduğunu
söylemek mümkündür.

Şekil 1. Akıllı Şehir Tekerleği Modeli
Kaynak: Cohen, (2012).
Akıllı destinasyonların boyutlarına ilişkin geliştirilen bir diğer çalışma ise Cohen
(2012) tarafından ortaya koyulan “Akıllı Şehir Tekerleği” modelidir ve aşağıda yer alan
Şekil 1’de gösterilmektedir. Cohen’in modeli, bir nevi, Giffinger ve arkadaşlarının (2007)
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sıraladığı unsurların modelleştirilmiş halidir. Bu modelde, bir akıllı destinasyonun altı
temel boyuttan (akıllı ekonomi, akıllı ulaşım, akıllı yönetişim, akıllı çevre, akıllı insan ve
akıllı yaşam) oluştuğu, herbir unsurun gerçekleştirilebilmesi için üç ana bileşen olduğu ve
bu bileşenlere bağlı olarak 100’den fazla gösterge ile destinasyon performanslarının takip
edilebildiği öne sürülmüştür (Lekamge ve Marasinghe, 2013). Akıllı ekonominin
bileşenleri girişimcilik ve yenilikçilik, verimlilik, ulusal ve uluslararası entegrasyon; akıllı
ulaşımın bileşenleri karma metotlu erişim, temiz ve motorsuz seçenekler, bilgi ve iletişim
teknolojileri şeklindedir. Akıllı yönetişim, arz ve talep yönlü politikaları etkinleştirme,
şeffaflık ve açık veri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile e-yönetim bileşenlerinden oluşurken;
akıllı çevre yeşil binalar, yeşil enerji ve yeşil şehir planlamacılığı bileşenlerinden
oluşmaktadır. Akıllı insan boyutunun bileşenleri 21. yüzyıla uygun bir şekilde eğitilmiş,
kapsayıcı ve yaratıcı toplum; akıllı yaşamın bileşenleri ise sağlık, güvenlik, kültürel
canlılık ve mutluk olarak sıralanmaktadır.
Her destinasyonun nüfus yoğunluğunun, toplum yapısının, topografyasının,
kültürünün, değerlerinin, teknolojik altyapısının, ulaşım sistemlerinin kendine has
olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Cohen, destinasyonların bu modeli
uygulamadan önce vizyon ve misyonlarını belirlemeleri gerektiğini belirtmiş ve bu
belirleme sürecinin ortak akıl çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklamıştır. Ayrıca,
destinasyonların “akıllı” olma yolunda ilerlerken modeldeki boyutlardan birinde öne
çıkabileceğini, fakat her bir boyutun ve buna bağlı olan bileşenlerin gerekliliklerinin yerine
getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Ataman, 2018; Lekamge ve Marasinghe, 2013).
Uluslararası boyutta giderek önem kazanan akıllı destinasyonlar konusu Türkiye özelinde
de popülerleşmeye ve stratejilerde yer almaya başlamıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (2019) tarafından yayımlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem
Planı adlı raporda “akıllı destinasyon yapısı” boyutlarından söz edilmektedir. Bu
bileşenler; akıllı insan, akıllı çevre, iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri, bilgi
teknolojileri, bilgi güvenliği, akıllı mekân yönetimi, akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı
ekonomi, akıllı yönetişim, afet ve acil durum yönetimi, akıllı yapılar, akıllı sağlık, akıllı
güvenlik ve akıllı altyapı şeklinde sıralanmaktadır.
Akıllı turizm destinasyonlarının boyutlarına ilişkin bir diğer çalışma ise
destinasyon bileşenleri ile akıllılık boyutlarının eşleştirilmesi ile ilgilidir. “Çekicilikler,
ulaşılabilirlik, olanaklar, aktivite ve etkinlikler, paket turlar/geziler, aktivite/etkinlikler ve
destekleyici hizmetler” şeklinde sıralanan destinasyon bileşenleri Buhalis (2000)
tarafından açıklanmıştır. Buna göre, çekicilikler, destinasyonun görülmeye değer,
hayranlık uyandırıcı ve ilgi çekici doğal, tarihi, kültürel, beşeri değerlerini/yerlerini ifade
ederken; ulaşılabilirlik, destinasyona erişmeyi ve destinasyon içerisindeki dolaşımı
sağlayan ulaşım sistemlerini ifade etmektedir. Olanaklar, bir destinasyonda turistlerin
ihtiyacı olan temel hizmetleri (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon gibi)
içermekte; mevcut paketler, ilgili destinasyonu tanıtan toptancı veya parakendeci
aracıların (seyahat acentaları veya tur operatörleri) oluşturduğu, turizm hizmetlerinin bir
arada sunulduğu paket turları açıklamaktadır. Aktivite ve etkinlikler bileşeni, turistleri
destinasyonu ziyaret etmeye teşvik edebilecek tüm mevcut faaliyetlere atıfta bulunmakta;
destekleyici hizmetler ise telekomünikasyon altyapısı, bankalar ve hastaneler gibi öncelikli
olarak turistlere değil yerel halka yönelik olan, fakat turistlerin destinasyondayken
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faydalanacağı yan hizmetleri içermektedir. Della Corte ve arkadaşları (2017) tarafından
yürütülen çalışmada destinasyon bileşenleri ile akıllı destinasyon boyutları arasında Tablo
1’de yer alan bir eşleştirme yapılmış, ilgili tablo bölüm yazarı tarafından genişletilerek
sunulmuştur.

Tablo 1. Destinasyon Bileşenleri ve Akıllı Destinasyon Boyutları
Destinasyon Bileşeni

Eşleştiği Akıllı Destinasyon Boyutu

Çekicilikler

Akıllı Çevre, Akıllı İnsan, Akıllı Ulaşım, Akıllı Yaşam

Ulaşılabilirlik

Akıllı Ulaşım, Akıllı Yönetişim

Olanaklar

Akıllı Çevre, Akıllı Ekonomi, Akıllı Yaşam

Mevcut Paketler

Akıllı Ekonomi, Akıllı Ulaşım, Akıllı Yönetişim

Aktivite ve Etkinlikler

Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım, Akıllı Yaşam

Destekleyici Hizmetler

Akıllı Ekonomi, Akıllı Yaşam, Akıllı Yönetişim

Kaynak: Della Corte ve ark., (2017).
Görüldüğü üzere, akıllı destinasyonların boyutlarına ilişkin literatürde bir fikir
birliği bulunmaktadır. Kimi araştırmalarda (örneğin; Türkiye’nin 2020-2023 Ulusal Akıllı
Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı) bu boyutlar daha kapsamlı bir şekilde ele alınsa da
temelinde aynı altı boyutun yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, her boyutun
geleneksel destinasyon bileşenlerinden en az birine karşılık gelmesi, akıllı destinasyon
yaklaşımının bir destinasyonu tüm bileşenleri ile ele aldığını da kanıtlamaktadır. Tam
anlamıyla ulaşılmak istenen/arzulanan akıllılık seviyesine erişilebilmesi için bu boyutların
her birinin uygulanıyor olması gerekmektedir. Bu noktada, karşımıza kolaylaştırıcı bir
araç konumunda olan bilgi ve iletişim teknolojileri çıkmaktadır.

1.1.3. Akıllı Destinasyonlarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), bilginin toplanmasını, oluşturulmasını,
işletilmesini, paylaşılmasını, depolanmasını ve ağlar aracılığıyla iletilmesini sağlayan
teknolojilerin bütünüdür (Owusu-Ansah, 2013). BİT kavramında; veri olarak kabul
edilebilecek tüm yazılı, görsel, işitsel kaynaklar “bilgi” olarak kabul edilirken; verinin
işlenerek mesaj şeklinde gönderildiği ve alındığı araçlar “iletişim” olarak kabul
edilmektedir (Warbleton Council, 2021). Çok çeşitli veri ve iletişim türlerini/formatlarını
taşıyan ortak iletişim hatlarının kullanımıyla şekillenen BİT, insanların ve kuruluşların
dijital dünyada etkileşime girmesine izin veren tüm cihazları, ağ bileşenlerini,
uygulamaları ve sistemleri kapsamaktadır (Pratt, 2021). Başka bir tanıma göre ise modern
dijital teknoloji kullanımını sağlayan altyapı ve bileşenlerin tümü BİT olarak
adlandırılmaktadır (Sakenov, 2012). Bu altyapı ve bileşenlere örnek olarak; bilgisayarlar,
internet/web tabanlı yazılımlar (web siteleri, bloglar, sosyal medya kanalları, e-postalar),
canlı yayın teknolojileri (radyo, televizyon ve çevrimiçi yayınlar), kaydedilmiş yayın
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teknolojileri (podcastler, ses ve video oynatıcılar, video konferanslar), telefonlar (sabit,
mobil veya akıllı) ve uydular gösterilebilmektedir (Doyle, 2019).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yedi temel bileşeni olduğu kabul edilmektedir.
Bunlar; insan kaynağı, veri tabanı, donanım, yazılım, bulut bilişim, iletişim, internet ve
işlemler olarak sıralanmaktadır (Adeagbo, 2021; Java Point, 2021). İnsan kaynağı bileşeni
hem verilerin oluşturulması hem de bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerindeki büyük
verilerin yorumlanabilmesi ve gelecekteki eylemlere rehberlik edebilecek şekilde
öğrenilebilmesi ile ilgilidir. Veri tabanı, TDK Güncel Sözlükte (2021) “kavram, olgu veya
komutların, yorum, iletişim ve işlemler için elverişli biçimli gösterimi” olarak tanımlanan
verilerin toplandığı ve belirli kriterler çerçevesinde sorgulanarak alınabileceği yerdir.
Donanım bileşeni, ilgili teknolojinin fiziksel birimleri tanımlamak için kullanılırken;
yazılım bileşeni, donanıma hayat veren ve bilgi iletişim teknolojilerinde kullanılan
programlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümünü ifade etmektedir. Bulut
bilişim, internet üzerinden birçok kullanıcının erişebildiği veri merkezlerini
tanımlamaktadır. BİT’in bir bileşeni olarak iletişim, verilerin dolaşımını sağlamaya
yarayan altyapıları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu iletişimin araçları, Ethernet
kabloları, fiber optik teller gibi kablolu olabileceği gibi Wi-Fi gibi kablosuz da
olabilmektedir. Genel ağ olarak tanımlanan internet, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
sistemleri birbirine bağlayan devasa, elektronik bir iletişim ağıdır. Son olarak, işlemler
bileşeni ise bilginin oluşturulmasını, toplanmasını, işletilmesini, paylaşılmasını,
depolanmasını ve iletilmesini sağlayan bir dizi eylemi ifade etmektedir.
Akıllı turizm destinasyonlarının boyutlarına erişebilmek için pratik, yenilikçi ve
kolaylaştırıcı çözümler sunan BİT sayesinde, gerekli veriler toplanmakta, yönetilmekte ve
analiz edilmektedir. Böylelikle, akıllı olma hedefi olan bir destinasyonun paydaşlarının
beklentilerini anlamasını, doğru adımlar atmasını, doğru plan ve politikaları tasarlamasını
ve dolayısıyla rekabet avantajı elde etmesini sağlamaktadır (Ataman, 2018). Akıllı turizm
destinasyonları için, hiç kuşkusuz, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tümü önemli olmakla
birlikte, çeşitli teknolojilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Zhang ve arkadaşlarına göre
(2012) üç temel teknolojiden söz edilmektedir: İnternet hizmet sistemleri, bulut bilişim ve
nesnelerin interneti. Başka bir çalışmada Guo ve arkadaşları (2014) bu teknolojilerin, mobil
iletişim sistemleri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojisi olduğunu
belirtmişlerdir.
İnternet hizmet sistemleri ile mobil iletişim sistemlerinin literatürde oldukça benzer
anlamlar taşıdığı görülmektedir. Bu sistemler, ağ yönetimi, bilgi işlem, bilgi güvenliği gibi
alt başlıkları kapsamakta ve mobil cihaz platformları ile desteklenmektedir. Sistemde,
çeşitli cihazlar (bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler vb.) aracılığıyla veri iletimi ve
alışverişi mümkün hale gelmektedir. Turizm destinasyonlarında özellikle ziyaretçilere ve
yerel halka hitap eden bu sistemler, cihazlar üzerinden rezervasyon yapma, çevrimiçi
ödeme gerçekleştirme, haritaları inceleme, destinasyona yönelik bilgiye ulaşma, trafik ve
yoğunluk durumlarını anlık olarak takip etme, sosyalleşme gibi birçok kolaylık
sağlamaktadır (Adukaite ve ark., 2014).
Bulut bilişim, verinin analiz edilerek kategorize edilmiş, anlamlı ve işlenebilir hale
getirilmiş büyük verinin (Big Data Turkey, 2019), internet üzerinde depolanabilmesini ve
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bu verilere ulaşılabilmesini olanaklı hale getiren, günümüzün önemli teknolojilerinden
biridir (Endüstri 4.0 Platformu, 2021). Bulut bilişim teknolojisi, maliyetleri düşürmekte,
hızı ve çevikliği artırmakta, değer elde etme süresini düşürmekte, esnekliğe imkân
sağlamakta, çalışma alanını genişletmekte, veri kaybı sorununu büyük ölçüde gidermekte
ve altyapı karmaşasını ortadan kaldırmaktadır (Erkan, 2020; Vennam, 2020). Bulut
bilişimini kullanan turizm işletmelerinin bu avantajlardan yararlanabilmesinin yanı sıra,
destinasyonlar özelinde belirli ağlar aracılığıyla web platformlarının geliştirilmesi,
çevrimiçi destinasyon rehberlerinin oluşturulması, istatistiksel verilerin sağlıklı bir şekilde
tutulması gibi çeşitli faydalar yaratılmaktadır (Er, 2019).
Nesnelerin interneti (İnternet of Things-IoT) kavramı, Kevin Ashton tarafından
1999’da ortaya atılmıştır. Bu kavram akıllı nesneler arasındaki bir iletişim ağını ifade
etmektedir ve bu ağ sayesinde akıllı nesneleri yönetmek ve izlemek mümkün
olabilmektedir. (Mingjun ve ark., 2012). Nesnelerin interneti, cihaz, yazılım, erişim
unsurlarını içermektedir; akıllı nesneleri kontrol ve takip, sonrasında da analiz etmemizi
sağlamaktadır. Üretim süreçlerinden akıllı enerji sistemlerine, hasta takip sistemlerinden
güvenliğe, taşımacılıktan akıllı şehirlere kadar çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir
(Gökrem ve Bozuklu, 2016). Nesnelerin interneti, bilgi, analiz, kontrol, otomasyon gibi
noktalarda turizme destek verebilmektedir (Chui ve ark., 2010). Nesnelerin internetinin
kullanılmasıyla turistlere yabancısı oldukları çevreyle ilgili bilgi sağlanması gerek seyahat
gerekse konaklama sırasında sağlık takiplerinin yapılabilmesi, akıllı kilitler aracılığıyla
turistlerin otel anahtarlarını taşıma sorununun giderilmesi, valizlerine yerleştirilmiş
sensörler aracılığıyla havaalanlarında valiz bekleme derdine son verilmesi mümkün
olabilecektir (IoT Türkiye, 2020).
Yapay zekâ (Artificial Intelligence-AI), bilgisayarlar aracılığıyla insan zekâsı
oluşturma teknolojisi olarak tanımlanmaktadır (Tsaih ve Hsu, 2018’den akt.; Ercan, 2020).
Bir başka deyişle yapay zekâ, insan zekâsını taklit eden, bir görevi yerine getirirken elde
ettiği verileri analiz eden ve bu şekilde iş süreçlerini iyileştiren sistemdir. Yapay zekâ
teknolojisi çok karmaşık algoritmaları çözmede, çok fazla veri toplamakta ve bu verileri
anlamlı bir şekilde analiz etmede, tüm bunları hafızasına kaydetmekte, süreçleri
otomatikleştirmekte öne çıkmaktadır. Öneri motorları, sanal asistanlar, sohbet robotları,
oyunlar, satın alma tahmincileri, güvenlik sistemleri, akıllı arabalar, akıllı evler gibi
sistemler yapay zekâ teknolojisinden faydalanmaktadır (Oracle Türkiye, 2020; Robot
Akademi, 2020). Yapay zekâ teknolojisinden turizm alanında da yararlanılmaktadır.
Müşteri hizmetleri, müşterilerden elde edilen verilerin analiz edilmesi aracılığıyla
kişiselleştirilmiş seyahat ve hizmet sunulması, 24 saat kesintisiz hizmet sunulması, akıllı
sinyalizasyon sistemleri ve tüm bunlardan yararlanılarak öneriler geliştirilmesi, yapay
zekânın turizmde kullanılmasında öne çıkmaktadır (Ercan, 2020).
Akıllı turizm destinasyonlarına yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri, Buhalis (2000)
tarafından tanımlanan destinasyon bileşenleri (çekicilikler, ulaşılabilirlik, olanaklar,
mevcut paketler, aktivite ve etkinlikler, destekleyici hizmetler) ile Giffinger ve ark. (2007)
ve Cohen (2012) tarafından geliştirilen akıllı turizm boyutları (akıllı ekonomi, akıllı ulaşım,
akıllı yönetişim, akıllı çevre, akıllı insan, akıllı yaşam) kapsamında değerlendirilerek
uygulanmalıdır. Başka bir deyişle, bir teknoloji tasarlanmadan ve uygulanmadan önce
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destinasyonun akıllılığına sağlayacağı katkılar analiz edilmelidir. Buhalis ve
Amaranggana (2014) tarafından, akıllı turizm destinasyonlarındaki bilgi ve iletişim
teknolojileri uygulamaları örnekleri destinasyon bileşenleri ve akıllı destinasyon boyutları
ile eşleştirilmiş ve aşağıda yer alan Tablo 2’de sunulmuştur (Çelik ve Topsakal, 2017).

Tablo 2. Akıllı Turizm Destinasyonlarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Örnekleri
Destinasyon Bileşeni

Akıllı Destinasyon
Boyutu

Artırılmış
gerçeklik
teknolojisi
sayesinde,
turistler
destinasyonların dijital yansımalarını, geçmiş zamanlardaki
hallerini deneyimleyebilirler (Chillon, 2012).

Çekicilikler

Akıllı Çevre, Akıllı
İnsan, Akıllı Ulaşım,
Akıllı Yaşam

Araç takip sistemleri sayesinde ulaşım ağlarının eş zamanlı bir
şekilde bilgisi derlenebilir, kalabalık, trafik ve benzeri bilgiler
nihai kullanıcılarla mobil cihazlar aracılığıyla paylaşılabilir
(Arup, 2010).

Ulaşılabilirlik

Akıllı Ulaşım, Akıllı
Yönetişim

Turizm işletmeleri, özellikle de konaklama işletmeleri, enerji
kullanımına özen gösterebilir, çevre ve atık yönetimi
uygulamalarını destekleyebilir (Metric Stream, 2013).

Olanaklar

Akıllı Çevre, Akıllı
Ekonomi, Akıllı Yaşam

Paket turlar, birçok farklı dilde hizmet sağlayan elektronik
seyahat rehberleri ve dijital turlar ile desteklenebilir (Jordan,
2011).

Mevcut paketler

Akıllı Ekonomi, Akıllı
Ulaşım, Akıllı
Yönetişim

Turistler, mobil cihazları aracılığıyla, yakın alan iletişimi (Near
Field Communication- NFC) ve kare kod (QR kod) teknolojileri
sayesinde yakınlarındaki ilgi çekici yerler hakkında bilgilere
erişebilir (GSMA, 2012).

Aktivite ve etkinlikler

Akıllı Çevre, Akıllı
Ulaşım, Akıllı Yaşam

Turistlerin geri bildirimleri, memnuniyetleri veya şikayetlerine
ilişkin bilgiler, mobil iletişim ağları aracılığıyla, Şikâyet Yönetim
Sistemlerinde toplanabilir ve buna uygun şekilde düzenlemeler
yapılabilir (Metric Stream, 2013).

Destekleyici
hizmetler

Akıllı Ekonomi, Akıllı
Yaşam, Akıllı
Yönetişim

Akıllı Turizm Destinasyonu Teknolojileri

Kaynak: Buhalis ve Amaranggana, (2014); Çelik ve Topsakal, (2017).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin faydaları, tüm alanlarda olduğu gibi turizm
endüstrisinde de her geçen gün önem kazanmaktadır. Güçlü bir BİT altyapısı kuran
destinasyonlar kısa süreler içerisinde hızlı bir gelişim kat etmekte, BİT’ten yararlanan
turizm işletmeleri tüketici memnuniyetini artırarak daha çok gelir elde etmeye
başlamaktadır. Kitabın bu bölümünde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi
vurgulanmakla birlikte teknolojinin kullanıldığı her şeyin akıllı olmayı getirmeyeceği
belirtilmektedir. Burada önemli olan nokta- “akıllı” kavramına aldanarak- akıllı
destinasyon boyutlarının (akıllı ekonomi, akıllı ulaşım, akıllı yönetişim, akıllı çevre, akıllı
insan ve akıllı yaşam) göz ardı edilerek teknolojik yatırımlar yapılmaması gerektiğidir.
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1.2. İlgili Araştırmalar
1.2.1. Yurtdışındaki Destinasyonlara Yönelik Yapılmış Olan Geçmiş Çalışmaların
Değerlendirilmesi

Madrid (İspanya) destinasyonunun akıllılık yönünün ve bilgi iletişim
teknolojileri ile etkileşiminin, ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin bakış açısıyla incelendiği
çalışmada; ziyaretçilerin daha akıllı teknolojileri kullanmaktansa alıştıkları teknolojik
cihazları kullanmayı tercih ettikleri ve daha fazla teknolojinin daha fazla eko-verimlilik
getirdiğine inanmadıkları görülmüştür. Bu doğrultuda, yazarlar tarafından, daha fazla
eko-verimlilik elde etmek için turistlere teknoloji kullanımının aşılanması konusundaki
mücadelelerin artırılabileceği önerilmiştir. Çalışmada nicel veri analizinden yararlanılmış
ve veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır (De Estaban Curiel ve ark., 2017).

Farklı özellikte ve akıllılık seviyelerindeki iki destinasyonda (Valensiya ve La
Pineda, İspanya) karşılaştırmalı bir ile analiz yürütülen ve akıllı destinasyonlar tarafından
hangi boyutların uygulanmasının daha önemli ve zor olduğunun belirlenmesinin
amaçlandığı çalışmada, büyük ve küçük destinasyonların akıllı turizm planlarında farklı
zorluklarla karşı karşıya kaldığı ispatlanmıştır. Özellikle de akıllı ulaşım ve akıllı yönetim
konularında önemli farklılıklar görülmüştür. Çalışma, karma analiz yöntemiyle
yürütülmüştür (Tran ve ark., 2017).

Slovakya'nın 36 turizm destinasyonundaki akıllılığın mevcut durumunu
incelemeyi amaçlayan çalışmada, Slovak destinasyonlarının gerçekten akıllı hale gelmesi
için hala uzun bir yol olduğu sonucuna varılmıştır. Yazarlar tarafından, destinasyon
yöneticilerine, bilgi teknolojilerinin kullanımına, bilgi paylaşımına, iş birliğine,
yenilikçiliğe ve liderliğe daha fazla odaklanmaları önerilmiştir. Çalışmada, durum
çalışması ve doküman analizi kullanılmıştır (Gajdosik, 2017).

Dubai'nin misyonu, vizyonu, kilit boyutları, kaynakları ve zorlukları göz
önünde bulundurularak, akıllı turizmi ile ilgili en iyi uygulamaların belirlenmesinin
amaçlandığı çalışmada; bir Akıllı Turizm Dinamik Duyarlı Sistemi önerilmiştir. Bu sistem
gerçek zamanlı bilgileri kullanacak ve turizmle ilgili birden çok işlev arasında koordineli
yanıtlar üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çalışma nitel analiz teknikleri ile
yürütülmüştür (Khan ve ark., 2017).

Akıllı destinasyon liderlerinden biri haline getirilmek istenen Seul (Güney
Kore) destinasyonundaki akıllı turizm girişimlerini açıklamayı amaçlayan çalışmada,
teknolojik altyapıya yapılan erken yatırımların, Seul’un akıllı bir turizm destinasyonu
olmasını kolaylaştırdığı; bu nedenle de diğer Asya destinasyonlarına göre akıllı
destinasyon yarışında önemli bir avantaja sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, çalışmada,
şehrin fiziksel yapısına entegre edilen teknolojik altyapının akıllı destinasyon gelişiminde
yalnızca temel katman olduğu, gerçek bir akıllı destinasyon olmak için teknolojiden daha
fazlasının gerektiği vurgulanmıştır. Öyle ki, akıllı destinasyon olmak farklı türde bir
destinasyon yönetimi gerektirmekte, aktif olarak yeniliğin teşvik edildiği,
sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu, insanın ve yaşam koşullarının göz ardı
edilmediği bir yapıyı gerektirmektedir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
durum analizi kullanılmıştır (Gretzel ve ark., 2018).
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Porto
(Portekiz)
destinasyonunda
bilgi
iletişim
teknolojilerinin
mevcudiyetine ve bunun turistlerin şehri tekrar ziyaret etme niyetleri üzerindeki etkisine
odaklanan çalışmada, internet erişimi ile turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğu; destinasyonda bulunan mevcut bilgi teknolojilerinin turistlerin
deneyimlerini açıklamada önemli yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Porto'nun
vatandaşlar ve kamu otoriteleri arasında etkin iletişim kanalları oluşturarak teknoloji-şehir
ikiciliğini etkin bir şekilde yönettiği görülmüştür. Çalışmada nicel veri analizinden
yararlanılmış ve veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır (Liberato ve ark., 2018).

Porto
(Portekiz)
destinasyonunun
akıllı
destinasyon
olarak
değerlendirilmesine nitel bir yaklaşım sunmayı amaçlayan çalışmada, akıllı destinasyon
olmanın yalnızca turizmin yaygınlaştırılması, tanıtılması ve geliştirilmesi açısından değil
aynı zamanda şehrin yaşanılabilirliğini artırması yönünden değerli olduğu
vurgulanmıştır. Ayrıca, Porto’nun mevcut yapısıyla akıllı bir destinasyon olarak kabul
edilebileceği savunulmuştur. Çalışmada, sektör temsilcileri, bilgi ve iletişim teknolojileri
girişimcileri, yerel otoriteler ve destinasyon yönetim organizasyonu sorumlularıyla
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur (Liberato ve ark., 2019).

Monako'nun akıllı kentsel ekosistemini, akıllı destinasyon olarak ele alan ve
Ekim 2017'den Mayıs 2019'a kadar Monaco'nun dönüşüm stratejisini sunan çalışmada;
akıllı destinasyon olmanın bir statü kaynağından çok bir süreç olduğu ve bu süreçte ilgili
paydaşların belirlenmesinin önemliliği vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, çalışmada,
paydaşların katılımı olmadan akıllı bir destinasyonun oluşturulamayacağı açıklanmıştır.
Monako özelinde paydaşların belirlenmesinin ayrıca karmaşık bir süreç olduğu, çünkü
paydaşların çoğunun ülkede yaşamadığı belirtilmiştir. Çalışmada nitel analiz
tekniklerinden katılımcı gözlem ve görüşmeden faydalanılmıştır (Fabry ve Blanchet, 2019).

Endonezya’nın Orta Cava destinasyonundaki paydaşların akıllı turizmi
gerçekleştirmeye ilişkin bakış açılarının ve deneyimlerinin irdelendiği çalışmada, beş
paydaş türüne dayanan Penta-Helix Modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları,
paydaşların konuya ilişkin ortak bir vizyonu olmadığını ve paydaşlar arasında sinerjinin,
iş birliğinin ve koordinasyonun eksik olduğunu göstermiştir. Orta Cava’da akıllı
destinasyon olabilmenin kilit faktörlerinin, en başta, vizyon ve misyon birliği, karşılıklı
bağlılık ve koordinasyon olduğu vurgulanmıştır (Suherlan ve ark., 2019).

Akıllı turizm organizasyonlarında örgütsel zekâ unsurlarının belirlenmesini
amaçlayan araştırmada, İran'ın Güney Horasan eyaletinin turizm örgütleri üzerinde nicel
bir araştırma yürütülmüştür. Akıllı turizm organizasyonlarında örgütsel zekâ unsurları;
duygusal, rekabetçi, teknolojik, çevresel, yapısal ve kurumsal zekâ olarak sıralanmıştır.
Ayrıca, turistler için çevrimiçi hizmet sağlamanın akıllı turizm organizasyonlarının
gelişimi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Ghorbani ve ark.,
2020).

Çin
Halk
Cumhuriyeti’nde
akıllı
destinasyonun
paydaşlarını,
uygulamalarını, deneyimlerini ve zorluklarını analiz etmeyi amaçlayan çalışmada; Çin’in
akıllı turizm girişimlerini başlatan öncü ülkelerden oluğu, akıllı turizm sistemlerini
oluşturma konusunda diğer ülkelere faydalı bilgiler sağlayabileceği ve akıllılık yönü
sayesinde dünyayı yeni bir turizm rekabet çağına yönlendirebileceği belirtilmiştir. Çin’de
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2009 yılında önerilen akıllı turizm stratejisinden bu yana, akıllı turizm uygulamalarının
hükümet yetkilileri, işletmeleri ve bilim insanları tarafından büyük ilgi gördüğü; akıllı
teknolojilerin bilgi platformu yapımında, turizm istatistiklerinin inovasyonunda, bilgilerin
sunumunda, deneyim oluşturmada, kişiselleştirmede, pazarlamada, ulaşımda, aşırı
kalabalığın yönetiminde, çevre ve kaynak korumada ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında
kullanıldığı açıklanmıştır. Gelişimin temel nedeni ise operasyonların ve yönetim
süreçlerinin bilim ışığında, uzun vadeli planlar ve stratejiler doğrultusunda
gerçekleştiriliyor olması ile açıklanmıştır. Konuya ilişkin başarısı sıklıkla vurgulanan
Çin’in, akıllı destinasyonlara yönelik çeşitli sorunları da saptanmıştır. Bunlar; turizm
arzına fazlasıyla önem verilirken turist taleplerinin nispeten göz ardı edildiği akıllı
tesislerin varlığı, akıllı turizm seviyesinin bölgesel (doğu, orta, batı) ve alansal (kentsel,
kırsal) alanlar arasındaki dengesizliği, yaratıcılığın sınırlı olması ve mahremiyet ve
güvenlik sorunlarının ikinci planda kalması şeklinde sıralanmıştır. Çalışmada doküman
incelemesi kullanılmıştır (Wang ve ark., 2021).
Türkiye dışındaki destinasyonlara yönelik yapılmış olan bilimsel araştırmaların
sonuçları incelendiğinde, her bir destinasyonun yapısının, önceliklerinin, gelişim
altyapısının, kalkınma düzeyinin birbirinden ne kadar farklı olduğu bir kez daha
anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, bir destinasyonun akıllılığının, ülkenin gelişmişlik
düzeyi ile direkt olarak ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bunu destekler nitelik
taşıyan çeşitli raporlar bulunmaktadır. Örneğin, 2012 yılında gerçekleştirilen bir
çalışmanın sonucunda en akıllı 10 destinasyon Viyana, Toronto, Paris, New York, Londra,
Tokyo, Berlin, Kopenhag, Hong Kong ve Barselona şeklinde sıralanmıştır (Cohen, 2012).
Ayrıca, 2017 yılında Roland Berger Şirketi tarafından yayımlanan raporda dünyanın en
akıllı 15 destinasyonu Viyana, Şikago, Singapur, Londra, Santander, New York,
Parramatta, Seul, Barselona, Denver, Tokyo, Bristol, Rio de Jenerio ve Seattle olarak
belirlenmiştir (Roland Berger, 2017’den akt.; Yavuz, 2019). Görüldüğü üzere, sıralamalara
giren destinasyonlar -çoğunlukla- büyük ekonomilere sahip, refahı yüksek ve gelişmiş
ülkeler arasında yer almaktadır.

1.2.2. Türkiye’deki Destinasyonlara Yönelik Yapılmış Olan Geçmiş Çalışmaların
Değerlendirilmesi

Antalya’yı akıllı turizm destinasyonları kapsamında ele almayı amaçlayan
çalışmanın sonucunda; Antalya’nın akıllı destinasyon olma yolunun oldukça başlarında
olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Destinasyon
Yönetim Örgütü ve üniversite iş birliği içerisinde özel bir çalışma grubu kurulması,
kaliteyi ve verimliliği artırarak sürdürülebilir büyüme modeli sağlayacak projeler
oluşturulması, bu projelere tüm paydaşların katılımının sağlanması, Antalya’ya özgü bir
büyük veri platformu hazırlanması, akıllı turizm ofisi kurulması ve akıllı turist kartları
oluşturulması önerilmiştir. Çalışmanın yönteminde, doküman incelemesi ve gözlem
kullanılmıştır (Çelik ve Topsakal, 2017).

Ankara’nın akıllı turizm destinasyonu olma özelliklerinin sahip olduğu
çevrimiçi uygulamalar doğrultusunda incelendiği çalışmanın sonucunda; şehirde akıllı
çevre boyutuna ilişkin herhangi bir uygulamanın olmadığı, tüm paydaşlara yönelik olarak
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ihtiyaç duyulan bilgilerin düzenli ve yeterli ölçüde bulunmadığı, interaktif iletişim
seçeneğinin olmadığı ve bu nedenle şehirde henüz akıllı turizm destinasyonu olma
özelliklerinin sağlanmadığı görülmüştür. Çalışmada doküman incelemesinden ve
gözlemden faydalanılmıştır (Duran ve Uygur, 2019).

Mersin Büyükşehir Belediyesinin akıllı destinasyon uygulamalarının
incelendiği çalışmada, konu ile ilgili belirli bir aşama kaydedildiği ve akıllı kent
uygulamalarının başarılı olduğu vurgulanmış; büyükşehir belediyelerinin akıllı
destinasyonlara ilişkin projelere daha çok önem vermesi önerilmiştir. Çalışmada doküman
incelemesinden faydalanılmıştır (Ersin, 2019).

Akıllı ürünlerin ve uygulamaların, İstanbul’u ziyaret eden turistlerin
destinasyon seçim süreçlerine ve seyahat niyetlerine etkisini planlanmış davranış teorisi
aracılığıyla araştıran çalışmada; yüksek ve pozitif düzeyde bir etki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, destinasyon planlamacılarına ve pazarlamacılarına, yerel ve ulusal
otoritelere; teknolojik altyapıya yatırım yapmaları ve turistlerin akıllı uygulama ve
ürünlere yönelik beklenti ve değerlendirmelerini ölçmeleri tavsiye edilmiştir. Çalışmada
nicel veri analizinden yararlanılmış ve veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır
(Ünal ve Bayar, 2020).

Türkiye’deki büyük şehirlerde akıllı turizm modelinin uygulanabilirliğini
İstanbul destinasyonu üzerinden incelemeyi amaçlayan çalışmada; akıllı turizm için
gerekli olan altyapısal yeterliliğe henüz ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. Akıllı bir
destinasyon olunabilmesi için büyük bir finansman ve kapsamlı bir araştırma-geliştirme
çalışması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yönde adımlar atılması, uzun vadeli plan ve
projeler ile güçlü bir biçimde desteklenmesi halinde İstanbul’a akıllı destinasyon
konseptinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Çalışmada kapsamında turizm paydaşları ile
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler betimleyici yaklaşım ile analiz edilmiştir (Ağraş ve
ark., 2020).

Akıllı destinasyon uygulamalarından olan Smart Beyoğlu Projesi (İstanbul)
kapsamına giren konaklama işletmelerinin kare kod (QR) uygulamasını kullandığı alanları
belirlemeyi ve uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmeyi amaçlayan
çalışmada; projenin henüz etkin bir şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı
sıra, kare kod uygulamalarının ağırlıklı olarak otel tanıtım broşürlerinde kullanıldığı
görülmüştür. Uygulama, tüketicilere tatmin sağlaması ve maliyetinin neredeyse hiç
olmaması açısından avantajlı görülürken; kullanımının yeterince yaygın olmaması
açısından dezavantajlı bulunmuştur. Çalışmada, konaklama işletmesi yöneticileri ile
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler betimleyici yaklaşım ile analiz edilmiştir (Şimşek
ve Cinnioğlu, 2020).

Eskişehir destinasyonunda faaliyet göstermekte olan turizm işletmelerinin
yöneticilerinin akıllı turizm uygulamalarına yönelik bakış açılarının tespit edildiği
çalışmada; akıllı uygulamaların turizm sektörü için bir gereklilik olarak görüldüğü ve
destinasyonun rekabet gücünü artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak,
Eskişehir’deki turizm işletmelerinde akıllı sistemlerin ekonomik kısıtlar, pazar koşulları ve
altyapı yetersizlikleri gibi nedenlerle yeterince gelişim gösteremediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Çalışmada kapsamında, turizm işletmeleri (konaklama, seyahat, yiyecek-
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içecek, eğlence) yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizi ve
betimsel analiz ile incelenmiştir (Kafa ve ark., 2020).

Kuşadası’nı akıllı turizm destinasyonları kapsamında incelemeyi amaçlayan
çalışmanın sonucunda; Kuşadası’nın akıllı destinasyon olma yolunun oldukça başlarında
olduğu belirtilmiş, Kuşadası Belediyesi tarafından akıllı destinasyon olmak için yeterli
plan ve/veya proje geliştirilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, akıllı destinasyon olma
yolunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve şehre ilişkin mobil bir rehber
geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir. Çalışmada kapsamında, turizm sektör temsilcileri
(konaklama, seyahat, turist rehberi, yerel otorite) ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve
veriler betimsel analiz ile incelenmiştir (Yazıcı Ayyıldız ve Ayyıldız, 2020).

Konya’nın kültürel miras ve yaratıcılık alanındaki akıllı turizm
uygulamalarının değerlendirilmesini amaçlayan çalışmada, ağırlığın dijital unsurlara
verildiği; potansiyel turistik ve kültürel öğelerin tamamının tek bir çatı altında toplanarak
dijitalleştirilmesinin önerildiği görülmektedir. Çalışmada doküman incelemesinden
yararlanılmıştır (Korkmaz, 2021).
Türkiye’deki destinasyonlara yönelik yapılmış olan bilimsel araştırmaların
sonuçları incelendiğinde, Türkiye’nin akıllı destinasyon olma yolunun henüz başında
olduğu görülmektedir. “Akıllı” olmak isteyen her bir destinasyonun kendine has
özelliklerinin analiz edilmesi, vizyonunun belirlenmesi, mevcut durum ve GZFT
analizlerinin yapılması ve çalışmalara bu şekilde başlanması önem arz etmektedir. Ayrıca,
akıllı destinasyon boyutlarının dikkate alınarak ciddi bir planlama çalışmasının
yürütülmesi, yüklü bir sermaye harcanması, araştırma-geliştirme çalışmaları yapılması,
konuya ilişkin projelerin desteklenmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının
artırılması, teknolojinin yanı sıra ekonomik, politik, sosyal ve kültürel konularda
sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesi gerekmektedir.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Destinasyon konulu araştırmalarda son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren akıllı
turizm destinasyonları kavramı, kitabın bu bölümü kapsamında değerlendirilmiştir. Akıllı
destinasyonlar; “çevre, insan, yaşam, ulaşım, ekonomi ve yönetişim (akıllı destinasyonun
boyutları) konularında destinasyonu geliştiren ve sürdürülebilir kılan, turizm aktörlerinin
refahını, mutluluğunu, rahatlığını artıran, destinasyonun yükü hafifleten ve tüm bunları
güçlü bir bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısıyla destekleyen destinasyonlar” olarak
açıklanabilmektedir. Akıllı destinasyonların avantajları; girişimciliğin, yenilikçiliğin,
verimliliğin, ulusal ve uluslararası entegrasyonların desteklendiği bir ekonomi düzenin
oluşturulması, ulaşım altyapısının çevreci ve kolay erişilebilir hale getirilmesi, yönetimin
şeffaf hale gelerek açık veriye dayandırılması ve çevrimiçi kamusal işlemlerin artırılması,
kaynak yönetiminin etkin kullanımının ve atık yönetiminin sağlanması, yeşil enerjilerin
kullanılması ve her alanda doğaya daha saygılı olunması, toplumun daha eğitimli,
yaratıcı, kapsayıcı, açık fikirli, hoşgörülü ve entelektüel olmasına destek verilmesi, sağlık,
güvenlik, barınma, telekomünikasyon gibi hizmetlerin daha iyi işletilmesinin sağlanması,
eğlence, kültürel etkinlikler ve benzeri rekreasyonel aktivitelerin artırılarak insanların
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mutluluğunun artırılması şeklinde sıralanmaktadır. Bunların yanı sıra, akıllı turizm
destinasyonları, turizm deneyimini geliştirerek turistlerin memnuniyet düzeyini
artırmakta, yerel halk ve turistler başta olmak üzere tüm turizm aktörlerinin
destinasyondaki yaşam kalitesini yükseltmekte, destinasyonun sürdürülebilirliğine katkı
sağlamakta ve rekabetçiliğini artırmaktadır. Destinasyonların akıllı hale getirilmesinde ise
bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Başlıca bilgi ve iletişim teknolojileri
ise internet hizmet sistemleri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojisi
olarak sıralanmaktadır. Bu teknolojilerin belirli bir vizyon, misyon ve planlama
çerçevesinde kullanıldığı destinasyonlarda, gelişim önemli ölçüde hız kazanmaktadır.
Unutulmaması gereken nokta ise salt bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının “akıllı”
olabilmek için yeterli olmadığı, akıllı destinasyonların daha bütünleşik ve
sürdürülebilirlik yanı güçlü bir kavram olduğudur.

2.1. Eğitim Kurumlarına Yönelik Öneriler
Akıllı turizm destinasyonlarına ilişkin çizilen kavramsal çerçeve doğrultusunda
eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, turizm
akademisinin dijitallik, akıllı teknolojiler ve sürdürülebilirlik konularına daha çok
eğilmesi, akıllı destinasyonların hem arz hem de talep yönüne ilişkin teorik çalışmaların
yanı sıra ampirik çalışmalar yürütülmesi, uygulamaya yönelik ve iş birliği unsurunun ön
planda olduğu destinasyon projelerinin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
ilişkili alanlardaki akademisyenlerle iş birliklerinin yapılması ve ortak çalışmalar
yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki
müfredatlara “akıllı turizm, dijital turizm, turizm teknolojileri, akıllı destinasyon yönetimi,
akıllı destinasyon pazarlaması, turizmde akıllı uygulamalar” gibi dersler eklenmeli; bu
alanlara ilişkin yazılacak yüksek lisans ve doktora tezleri desteklenmelidir.

2.2. Sektöre Yönelik Öneriler
Akıllı turizm destinasyonlarına ilişkin çizilen kavramsal çerçeve doğrultusunda
sektöre yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Sektördeki işletmelerin iş görenlerine akıllı
turizm ve ilişkili alanlardaki konulara ilişkin eğitimler verilmesi ve bu konuda çalışanların
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Turizm işletmelerinin çevreci uygulamaları ve atık
yönetimini desteklemesi, akıllı turizm teknolojileri uygulamalarını artırmaları ve bu
uygulamaların turistlerin geri bildirimleri üzerinde yarattığı etkileri ölçmeleri
gerekmektedir. Ayrıca, sektör temsilcilerinin Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri
altyapısının oluşturulması için kamuoyu üzerinde baskı oluşturması önemlidir.

2.3. Yerel ve Ulusal Kamu Otoritelerine Yönelik Öneriler
Turizm destinasyonlarına akıllılık sağlamadaki en büyük pay, yerel ve ulusal kamu
otoritelerine düşmektedir. Bu doğrultuda, otoriteler, öncelikle destinasyonların mevcut
durum ve GZFT analizini yapmalı, vizyon ve misyonunu geliştirmeli, paydaşları bir araya
getirecek çalıştaylar düzenlemeli ve her bir destinasyon için ayrı bir yol haritası, plan ve
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strateji oluşturmalıdır. Akıllı destinasyonlarda, paydaşlar arasındaki iş birliği unsuru çok
önemlidir ve bu noktada kamu otoritelerinin destekleyici rolü ön plana çıkmaktadır. Yerel
halkın bilinçlendirilmesi ve katılımının teşvik edilmesi de yine kamu otoritelerinin
sorumluluklarındandır. Bunların yanı sıra, kamu otoriteleri destinasyonlardaki bilgi ve
iletişim teknolojilerinin artırılması için çalışmalar gerçekleştirmeli, bu alandaki projeleri
desteklemeli, Akıllı Turizm Ofisleri kurmalı, destinasyon yönetim ve pazarlama
organizasyonlarının altında akıllı turizm ile ilgili çalışmalar yapacak birimlerin
kurulmasını teşvik etmelidir. Ayrıca, turizm işletmelerinde çevreci uygulamaları ve atık
yönetimini teşvik edecek programları artırmalı, gerekirse bunu zorunlu hale getirerek
denetimler yapmalıdır. Benzer şekilde, turizm işletmelerindeki akıllı turizm uygulamaları
da teşvik edilmelidir. Son olarak, yerel ve ulusal otoriteler tarafından, akıllı destinasyon
olma yolundaki çabaların tanıtımının yapılması gerekmektedir.

2.4. Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler
Akıllı destinasyonlarla ilgili önceki araştırmalar incelendiğinde; Türkiye’de
yürütülen çalışmaların çoğunun nitel araştırma deseni ekseninde şekillendiği
görülmektedir. Nitel araştırma desenleri, konunun detaylıca ele alınması ve temeli
oturmamış konularda keşfedici bir özellik taşıması açısından oldukça önemli olmakla
birlikte; akıllı destinasyonlar ile ilgili gerçekleştirilen nicel çalışma sayısının yetersiz
olduğu düşünülmektedir. Bu eksiklik gelecek araştırmalar ile giderilebilir. Ayrıca, Türkiye
destinasyonlarındaki turistler üzerinde gerçekleştirilecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç
vardır. Öyle ki, gerçekleştirilen her çabanın turizm sektöründeki birincil amacı turistlerin
memnuniyetini sağlamak ve yeniden ziyaret etmesini teşvik etmek ile ilgilidir.
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1. GİRİŞ
Marka kavramı 18. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramdır. Kavramın ortaya çıkış
amacı ürünlerin kolayca hatırlanabilmesi, benzerlerinden farklı kılınabilmesi ve ürün ile
tüketici arasındaki ilişkisinin güçlendirilebilmesidir. Bu bağlamda, marka söz konusu
ürünün değerini işlevsel amacının ötesinde arttıran bir isim, bir sembol, bir tasarım
olmalıdır (Farquhar, 1989: 24). Destinasyonlar da tıpkı diğer ticari ürünler gibi işlevsel ve
sembolik özelliklere sahiptir ve tüketiciler destinasyonları değerlendirirken bu özellikleri
dikkate alır (Bosnjak, 2010: 323). O halde destinasyon için marka olmak demek, o
destinasyona özgü işlevsel özellikler ile sembolik değerlerinin benzersiz kombinasyonu ile
yaratılan bir kişiliğe sahip olmak demektir (Kavaratsız, 2004: 65). Bu nedenle destinasyon
yöneticileri giderek daha rekabetçi hale gelen turizm pazarında destinasyonların daha
üstün bir duruma gelebilmek için turistlerin yerlere ilişkin algılarını anlamak ve benzersiz
bir destinasyon kişiliği oluşturmak durumundadır (Chen ve Phou, 2013: 269).
Markalaşmanın destinasyonlarda uygulanmasına yönelik argümanların özünde insanların
destinasyonları markalarla aynı şekilde anladıkları varsayımı yatar. Bu varsayıma göre,
insanların zihninde destinasyonlarla ilgili algılar ve imgeler işlenerek şekillenmektedir
(Ashworth, Kavaratsiz, 2007: 521). Örneğin herhangi bir destinasyonun doğru ya da yanlış
sahip olduğu kimlik insanların zihnindeki olumlu ya da olumsuz algı ile eşdeğerdir.
İnsanlar kimi zaman bir destinasyonu tehlikeli, ilkel, donuk veya gri olarak
algılayabilmektedir. Bu metaforik algılar, çeşitli kaynaklardan akan muazzam bilgi
hacmiyle başa çıkılmasına ve kategorize edilmesine yardımcı olan kilit bir mekanizma
işlevi görür (Avraham, 2020: 710). Bu mekanizma uzun süredir marka olarak yönetilen
ürünler ve şirketler gibi pek çok kuruluşun marka oluşumunda takip edilen süreç ile
aynıdır. Nitekim turizm destinasyonlarındaki markalaşma ile ilgili uygulamalarda da
açıkça gösterir ki destinasyon yöneticileri, markalaşmayı, destinasyonlar için bir geliştirme
stratejisi olarak benimserler ve bu stratejinin son derece rekabetçi olan destinasyon
rekabeti ortamında ayakta kalmanın tek yolu olduğunu kabul ederler (Ashworth ve
Kavaratsiz, 2007: 521).
Destinasyon markası birkaç önemli bileşeninin koordinasyonu ile meydana gelir.
Bu bileşenlerin en önemli unsurları destinasyon logosu, sloganı ve görsel sembolleridir.
Bu unsurlar turistik amaçlı kullanılabilecek destinasyon kaynakları hakkında ilgili bilgileri
içerirler. İkincil önem, özgün tasarımı içerir, çünkü kalitesi ve uygunluğu, destinasyon
markalaşmasının kalitesine katkıda bulunur. Aksi taktirde tüm pazarlama kampanyası
başarısız olabilir (Seric ve ark., 2020: 10). Markanın kimliklendirilmesi süreci zor bir
süreçtir. Zira markanın pazarlanmasında tüm ülkenin imajını veya destinasyonun imajını
birkaç kelimeyle ideal olarak özetleyebilecek bir "marka sloganı" bulmak veya birkaç öğe
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ile özetleyebilecek bir logo oluşturabilmek ya da reklam kampanyası yaratabilmek zordur.
Bu bağlamda, 'kelime gücü' ve 'kelime oyunu' markanın pazarlanmasındaki başarının
anahtarı haline gelir. Özgün bir şekilde tanımlanan destinasyon, dikkatlice türetilmiş
sözcükler (bir cümle) ile marka vaadini en iyi şekilde hedef pazara iletebilir. Bu nedenle
destinasyon turizmi sloganları, reklamları, logoları öyle olmalıdır ki, pazarla duygusal bir
bağ kurulabilmeli, anında dikkat çekebilmeli, ilgi uyandırabilmeli, hedef kitlede arzu
edilen izlenimler bırakabilmeli ve müşterilerin uzun süreli hafızasında yer alabilmelidir
Özetle markalar "kalplere dokunabilen" ve "zihinleri harekete geçirebilen" bir "duygusal
çekiciliği" uyandırmak için yaratılmalıdır (Khan, 2014: 29). Bu yaratım ancak markanın
tüketicilerin ilişki kurabileceği bir şey olarak kavramsallaştırılması ile mümkün olabilir
(Ashworth ve Kavaratsiz, 2007: 522). Bu bağlamda metaforlar markanın pazarlanmasında
önemli yer tutar.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Metaforlar
Sözlük anlamı ile metafor benzerlik (benzerlik, karşılaştırma, benzetme), transfer
(değiştirme, ikame, çeviri) anlamına gelmektedir. Daha açıklayıcı bir ifade ile metafor, " iki
farklı şeyi karşılaştırdığından, "x-y'dir" biçimini alır (Dann: 2002: 3). Örneğin; “Maldivler
Cennettir” ifadesinde x Maldivler, y ise cennettir; Maldivler’e cennet metoforik ifadesi
atfedilmiştir. (Spoory, 2005: 434). Metaforlar dil değil düşünce düzeyinde işler. George
Lakoff'un belirttiği gibi kavramsal metaforlar iki kavramsal alanı, "kaynak" alanı ve
"hedef" alanı birbirine bağlar. Hedef alandaki hangi varlıkların sistematik olarak kaynak
alandaki varlıklara karşılık geldiğine göre ontolojik yazışmalar vardır (Belhasen, 2020: 78).
Bu nedenle, Hedef alan anlamamız gereken şeydir (Rodriguez, 2016: 108). Metaforlar
sadece düşünceleri saklamanın ve ifade etmenin yolları değildir, düşünceyi aktif olarak
yaratır ve şekillendirir. Zattman ve Coulter (1995: 38) “Bir şeyin duruşunu, başka bir şeyin
duruşu olarak algılamadıkça hiçbir şey bilemeyiz” diye ifade eder. Örneğin “Viareggio Tiren
Denizi'nin İncisi” metaforu geliştirildiğinde, Viareggio'nun zarif, asil, ışıltılı vb. olduğu
ima edilir. Nihayetinde Viareggio destinasyonu sert, pürüzsüz, yuvarlak bir nesne
değildir ve bu nedenle gerçek yorumlama olarak bir "inci" değildir. Ancak Viareggio
destinasyonu inci nesnesinin paylaştığı bazı ansiklopedik özelliklerini içerecek şekilde
genişletilerek turistlerin ilgilerini çekecek bir yorum bulmuştur. Zira inciler, beyaz veya
mavimsi gri, sert düz yuvarlak yanardöner nesnelerdir. İnciler pahalı mücevherler
yapmak için kullanılan değerli ve asil şeylerdir ve özellikle zarif insanlar (özellikle
kadınlar) tarafından tercih edilir veya hediye olarak verilir (Matiello, 2012: 3). Benzer
şekilde çağdaş seyahat yazılarına veya turizmdeki popüler pazarlama söylemlerine
bakıldığında sihir, rüya, fantezi veya cennet metaforlarının turizm destinasyonları için
sıklıkla kullanıldığı görülür. Örneğin BBC muhabiri Catherin Drake’nin yaptığı bir
röportaja göre, Belçikalı seyahat çifti Camille Demyttenaere ve Jean Hocke' Velassaru
Resort Maldivler için “mükemmel bir cennet adası” yorumunda bulunmuşlardır
(Belhasen, 2020: 78). Ada metaforu ile izolasyon ve benzersizlik, cennet metaforu ile
güneşli, beyaz kumlu mavi sulu sahil şeridi özellikleri ön plana çıkartılmış ve turiste
büyülenme, ayrılık hissi, kesilme, küçüklük, farklılık, daha yavaş yaşam temposu, kaçış
vb. özellikler iletilmiştir (Dann, 2002: 8).
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Kişileştirme veya insan tanımı markaların nitelikleri, genellikle tüketici-marka
ilişkilerinin gelişmesine izin veren bir başka metafor tekniğidir ve pazarlamada sıklıkla
kullanılır. Örneğin, Danimarka'nın 'Dünyadaki en mutlu yer' sloganında insana özgü bir
özelliğe mutluluk kavramına bir benzetme yapılarak atıfta bulunulmuştur. Kelimenin tam
anlamıyla, ülkeyi belirleyen fiziksel, cansız toprak parçası, elbette 'mutlu' olma
yeteneğinden yoksundur. Aslında burada iletilmek istenen “buraya gelirsen mutlu
olursun” mesajıdır (Lever ve Abbas, 2019: 323). Görüldüğü gibi metaforlar zihne açılan ve
içinden tüm duyu ve yeni bilgilerin geçtiği kapı ve pencereler gibidir (Zalttman ve
Coulter, 1995: 38). Bir nevi metaforlar markanın ruhunu içerir. Böylelikle metaforlar ile
normalde kelimelerle ifade edilmesi zor olan soyut ve duyusal deneyimlerin yakalanması
ve anlaşılması mümkün olur (Jawarsko, 2017: 5). Metaforlar soyut kavramların anlaşıldığı
ve soyut muhakemenin gerçekleştirildiği ana mekanizmalardır. Yu (2003: 20) Metaforlar
önemini şu cümle ile vurgular: “Mecazi olarak düşünmeden soyut düşünemezsiniz”. O’nun
ifadesi ile temel bir bilişsel yapı olarak metafor, nispeten soyut bir kavramı daha somut
veya daha yapılandırılmış bir kavram açısından anlaşılmasını sağlar. Öte yandan,
metaforlar gerçekliğin belirli yönlerini kasıtlı olarak vurgulayan ve diğerlerini gizleyen
ideolojik olarak yüklü mesajlar ileten bir dizi ima yaratırlar (Jawarsko, 2017: 5). Örneğin;
çift katlı bir otobüs Londra şehrini, Eyfel Kulesi Paris’i, piramitler Kahire’yi ve Golden
Gate Köprüsü San Francisco’yu çağrıştırabilmektedir. Benzer şekilde, birçokları için
Kolezyum Roma'ya eşittir, Hollywood tabelası Los Angeles'ı, masmavi bir denizin
üzerinde yumuşak kıvrımlı beyaz binalar ise Yunan adalarını simgeleyebilmektedir
(Litvin, 2009: 153).
Williamson (1983) metaforun, bir öğenin özelliklerinin diğerine taşındığı bir
"indeksli aktarım" sistemi içinde işlediğini savunur ve reklamcılıkta bu tekniğin sıklıkla
kullanıldığını ifade eder ve şu yorumda bulunur; “Metaforlarla Ürün ve Hizmetlerin
niteliklerinin tanıtımı aslında şu anda deneyimlenenden daha iyi bir varoluş fikrinin, çevresinden
asimile edilerek zihinlere ve yüreklere aktarıldığı bir süreçtir (akt.; Dann, 2002: 5). Aslında, bir
metafor üretildiğinde, bir benzetme oluşturmak için fenomenlerin, öznelerin veya
alanların benzer nitelikleri tanımlanmakta (ima edilen benzer), bir yandan da anlamsal
anomali üretmek için referansların farklı nitelikleri belirlenmektedir. Aslında bu nitelikler
anlamsal olarak anormal veya dilbilgisi açısından sapkın olmakla birlikte, bir pazarlama
olgusunun dinamikleri ve kimliğinin bir hipotezini sunabilmektedir ve pazarlama
gerçekliğine dair yeni ve daha önce var olmayan içgörüler sağlayabilmektedir. Böylelikle
sezgisel içgörüler, metafor fenomenin jenerik özelliklerini ortaya çıkaracak şekilde
kullanılabilmekte ve pazarlama alanının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir
(Cornellissen, 2003: 211).

1.1.2. Metaforlar ile Markayı Pazarlama
Yüzyıl öncesine kadar sadece bir konuşma şekli olarak görülen metaforlar,
günümüzde söylem analizinin de gelişmesi ile birlikte konuşma şeklinden çok daha
fazlasını ifade eder duruma gelmiştir. Artık metaforlar tüketici düşüncesini, duygularını
ve davranışları anlamak için önemli göstergeler durumundadır (Zalttman ve Coulter,
1995: 37). Zira metaforlar sadece insanların argümanına teğet değildir; aksine birçok
durumda metaforlar, görmenin anlamanın ve yeniden organize etmenin bir yolunu temsil
ederler. Bir nevi insan düşünce süreçleri (insanın kavramsal sistemi) mecazi olarak

243

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

metaforlar yolu ile yapılandırılır. Bir başka deyişle, insanlar bir metaforu seçtiklerinde eş
zamanlı olarak gerçekliği de şekillendirmiş olurlar. (Amphong, 2016). Örneğin John Urry,
“Sociology Beyond Societies” adlı çalışmasında, "toplum ve sosyal yaşam anlayışımızın
çoğunun çeşitli metaforlara dayandığını ve bunların yansıtıldığını" iddia eder. Yine aynı
çalışmasında” sosyolojik düşünmenin başka herhangi bir düşünce biçimi gibi, metaforik
olmayan bir şekilde elde edilemeyeceğini savunur. Hawkes (1972) ise çalışmasında 'tüm
dillerin başkalarına iletilme şeklinin temelde metaforik olduğu konusuna vurgu yapar
(Akt.; Dann, 2002: 1).
Sosyal bilimlerde metafor analizleri dilbiliminin ardından siyaset bilimi, sosyoloji,
politika ve turizmde de önem kazanmaktadır (Amphong, 2016). Marka destinasyonlar
metaforlarla turistlere gerçek dışı özelliklere sahip destinasyonlara varmadan önce hayal
güçlerini geliştirmeleri için ilham verir. Metaforlar ile gerçeklik yerini imge, yanılsama ve
simülasyonla değiştirir ve metaforlar temsil ettikleri varsayılan gerçeklikten daha gerçek
hale gelir ve “Keşfedilmemiş Topraklar”, “Tropik Cennetler”, “Koloniler”, “Binbir Gece
Masalları” gibi sloganlarda, logolarda hayat bulur. Böylelikle metaforlar tüketiciye daha
önce karşılaşılmamış deneyimler sunmayı vaat eder ve bu vaatlerle tüketiciyi para
harcamaya yöneltir (Sosic, 2014: 181). Metaforlar görsel klişe aracılığıyla seyahat
promosyonlarında da yer alabilir: Örneğin; Bir ada cenneti kavramı, palmiye ağaçlarının,
geniş boş kumsalların, kristal berraklığındaki suların görüntüleri ile iletilebilir. Böylelikle
güneş ışığı ile özgürlük, sağlıklı yaşam, mutluluk ve kaçış çağrışımları tüketicide
uyandırılabilir veya aynı görüntüde sunulan mevcut bir gülümseme ile yerel halkın
dostane yaklaşımı ve samimiyeti duygusu tüketiciye aktarılabilir (Dann, 2002: 4).
Çağdaş turizmin bir başka metaforu her yerde bulunan tişörtlerdir. Cullum Swan
ve Manning'e (2001) göre, “mütevazı tişört şeklinde türetilen ikonik bir metaforik isim
postmodern yaşamın ana amblemidir”. Yazara göre yürüyen bir görsel kelime oyunu (Veni,
Vidi, Visa, bir mini reklam panosu) reklam durumu geliştiren ürünler (Gucci güneş
gözlükleri) veya metnin mesajının öz duygulara atıfta bulunduğu şiirsel bir kod (Mutlu
Bebek) olabilir (akt.; Dann, 2003: 8). Motrgan ve Pritchard (2005: 46) Destinasyon
pazarlaması ile ilgili metaforik ifadelerin bir kısır döngünün içinde kaldığını ifade eder;
mavi denizler, bulutsuz gökyüzü ve sonsuz altın kumsallar gibi… Yazarlara göre bu klişe
metaforlar evet kullanıcıya rahatlama ve altın rengi bir bronzluk avantajı sunan metaforik
algılar barındırmaktadır; ancak bu özelliği ile beraber tüm sahil destinasyonlarını
birbirinden ayırt edilemez hale getirme etkisine sahip adeta bir duvar kağıdı özelliğine
bürünmüştür. Yazarlara göre bir nevi metafor paradoksu söz konusudur; kelimeler
evcilleşmiş ve kısmen yok edilmiştir. Oysa metaforlar turist ve turizm algısını
şekillendiren önemli araçlardır ve sosyal ve politik gerçekliğin inşasında merkezi bir rol
oynar. Ayrıca dünya değişmekte, toplumlar değişmektedir. Dolayısı ile turizmin doğası ve
turistlerin anlayışı da değişmektedir. Bu değişim karşısında yeni metaforlara ihtiyaç
duyulduğu açıktır. Bu nedenle mevcut örtük ilişkilerin ötesine geçilerek, metaforların
ontolojik olarak yaratıcı işlevine odaklanılmalıdır (Amphong, 2016: 3). Zira yeni
metaforların, yeni bir gerçeklik yaratmak için gücü vardır (Rindfleisch, 1996: 5). Böylelikle
metaforlar aracılığı ile hedef pazarın zihninde oluşturulmak istenen algıya yön
verilebilmekte ve ilgili markanın benzerlerinden ayırt edici bir kimliğe ve kişiliğe sahip
olması mümkün olabilmektedir. Nitekim Kittay (1987) çalışmasında “metaforu zihnin
mobilyalarını yeniden düzenleyen, düşünceleri değiştiren ve geliştiren bir olgu” olarak tanımlar
(akt.; Davies ve Chun, 2003: 46-48). Bu bağlamda metaforlar, insanların tutumlarını hızlı,
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etkili ve kalıcı bir şekilde değiştirmek için kullanabilecek güçlü araçlardır (Dann, 2002: 3).
Ancak markanın pazarlanmasında metaforların seçimi bir o kadar da dikkat gerektiren bir
konudur. Zira yanlış bir metafor kullanımı ya da metaforun doğru bir şekilde
verilememesi markanın pazarlanma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden
olabilmektedir. Bu nedenle turizm destinasyonlarının pazarlanmasında kullanılan
metaforların nasıl belirlendiğinin ve turistlere nasıl sunulduğunun araştırılması
gerekmektedir (Amphong, 2016: 3).

1.1.2.1. Marka Adlarında Metaforlar
Markalar kelimelerden ibarettir. Her ne kadar kelimelere renkli şekiller, logolar
eşlik etse de asıl hatırlanan ve markaya özünü veren genel olarak kelimelerdir. Ancak
markalar hafızalara, sadece kelimeler olarak yerleşmezler; markalar aynı zamanda bu
kelimelerin mesajlarıyla zihinlere yerleşirler (Doğanlı, 2006: 65). Bu nedenle, destinasyon
markalaşmasında marka adının seçimi hassasiyet arz eden bir konudur. Bir destinasyon
için seçilen marka adının etkili olması isteniyorsa verilmek istenen mesajı en az kelime ile
açıklayabilecek ve tüketici ile bağ kurabilecek yalın, orijinal kelimelerin seçimine önem
verilmelidir. Böylelikle; destinasyonun değeri arttırılabilecek, değer oluşturma süreci
kuvvetlenebilecek ve tüketicinin zihnine ve kalbine yer edebilecek marka adları
oluşturulabilecektir (Doğanlı, 2006: 63-64). Bu bağlamda metaforlar marka adlarının
oluşturulmasında büyük önem arz eder. Destinasyonlarda marka adı ile ilgili çalışmalara
bakıldığında; destinasyon isimlerinin çoğunlukla metaforlarla ilişkilendirildiği görülür.
Örneğin aşk metaforuyla “Romantizm Şehri Paris” (Pike, 2004: 9), ziyaretçilerin ziyaret
ettiklerinde görmeyi umabilecekleri popüler bir turizm unsuru olan İnka metaforuyla
“İnkalar Ülkesi-Peru” (Lever ve Abbas, 2019: 325) ülkeye has bir selamlama şekli olan
Aloha metaforuyla “Aloha adası”, Hawai, şarap metaforu ile “Şarap Ülkesi Hawkes
Körfezi” gibi (Pike 2004: 8).

1.1.2.2. Sloganlarda Metaforlar
Sloganlar bir markaya çekicilik katan kelime ve kelime öbekleridir ve birçok başarılı
markanın başarısının altındaki önemli birleşenden biri o markaya eşlik eden başarılı
sloganlardır (Lever ve Abbas, 2019: 327). Dolayısı ile sloganlarda kullanılan metaforlar
pazarlama açısından son derece önem kazanır. Sloganlar çoğu zaman insanla
ilişkilendirilen antropomorfizme edilmiş insan benzeri niteliklerle de tasvir edilir. Amaç,
destinasyon ile tüketici arasında derin ilişkilerin kurulabilmesine olanak sağlayabilmektir.
Örneğin; İran 'Sen davetlisin” sloganı ile “kibar ve nazik bir İran” metaforik algısını
yaratmaktadır Benzer şekilde insana özgü bir sıfat olan harika metaforu ile bir
destinasyonun diğer yerlere göre üstünlüğünü ifade edilerek tüketicilerde olumlu
duygular uyandırmaya çalıştırılmaktadır. Bu sıfatın kullanımına ilişkin verilebilecek
örnekler olarak Harika Endonezya, İnanılmaz Hindistan sloganları verilebilir. İnsan
özellikleri ile sloganları tasvir etme konusunda verilebilecek başka bir örnek ise
Hollanda’nın “Orijinal ve Havalı” sloganı olabilir. Böylelikle Hollanda destinasyonu
“Genç ve eğlenceyi seven bir Hollanda” olarak zihinlerde konumlanmıştır (Lever ve
Abbas, 2019: 327).

245

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Sloganlarda, aşk, tutku, gibi metaforik ifadeler de sıklıkla kullanılabilmektedir.
Örneğin Kolombiya “Kolombiya Tutkudur” sloganı ile tutku metaforik ifadesini
Kolombiya ile birleştirmiştir. Bu sloganda tutku metaforu ile aslında Kolombiya’nın
“Gidilecek görülecek âşık olunacak bir yer” olduğu algısı yaratılmaktadır (Avraham 2020:
717). Benzer şekilde “Kalbinizdeki Kıbrıs” sloganı ile Kıbrıs, kalp metaforu ile
özdeşleştirilmiştir. Buradaki ana strateji kalp çağrışımı ile aşk duygusunun yansıtılması ve
Kıbrıs destinasyonu ile güçlü duygusal bir bağın kurulabilmesidir. Aslında bir slogan
somut 'kalp' metaforunun bağlamına yerleştirildiğinde, aşk, sevgi, sağlık, uzun ömür ve
sevgi, şefkat, sağlık ve uzun ömür unsurlarını önerebilecek başka turizm deneyimlerini
çağrıştırabilir (Lever ve Abbas, 2019: 322, 324). Örneğin kalp metaforu kimi zaman coğrafi
anlamda bir üstünlüğü de ifade edebilmektedir; “Prag Avrupa’nın Kalbinde”, “Tayvan
Asya’nın kalbinde” sloganlarında hem his anlamında hem de coğrafi merkez anlamında
bir üstünlük algısı yaratılmıştır (Gali ve ark., 2017: 250; Huang ve Lin, 2017: 380). Benzer
şekilde gerçek metaforu ile de Benzer bir algı yaratılabilmektedir. Örneğin; “Gerçekten
Asya” sloganı ile tüm Asya'nın tek bir varış noktasında birleştiğini yansıtan ve bölgenin
özelliklerini tekelleştiren bir algı sadece iki kelime ile yaratılmıştır (Pan, 2019: 184)

Tablo 1. Bazı Turizm Destinasyonlarının Sloganları, Metaforları ve Stratejileri
DESTİNASYON

SLOGAN

STRATEJİ

Yeni Zelanda

“%100 Pure New Zelland (%100
Doğal Yeni Zelanda)”

Bu slogan ile Yeni Zelanda ülkesi doğallık metaforu ile
ilişkilendirilmiştir.
Böylelikle
bulunduğu
yerden
uzaklaşmak isteyen ve Yeni Zelanda Destinasyonu
kültürünü deneyimlemek isteyen turist grubuna hitap
edilmiştir. Aslında sloganda sunulan doğallık metaforu
ışığında “otantik bir deneyim” mesajıdır (Gündoğdu
Aksungur, 2008: 32).

Tayland

“Amazing Thailand”

Slogan eğlenceli metaforu üzerine kurgulanmıştır. Böylelikle
Tayland, tüketicilerin zihninde “sürpriz ve eğlencenin
merkezi” olarak yer etmiştir (Kocaman, 2012: 78).

Miami (Amerika)

“Sun And Fun Capital of the
World”

Bu slogan ile bölge güneş ve eğlence metaforları ile
ilişkilendirilmiş ve daha önce bölgeyi hiç görmemiş bir
turiste bile karşılaşacağı ortam ile ilgili bilgi verilmesi
amaçlanmıştır (Kılıç, 2007: 77).

Virginia,

“Virginia is for Lovers”

Bu sloganda sevgi metaforundan hareket edilmiş ve
tüketicilere “Bir tatilde ne hoşunuza gidiyorsa onu
Virginia’da bulabilirsiniz çünkü burada çok iyi vakit
geçirebilirsiniz; çünkü Virginia eğlenceli, dinlendirici, ilginç
ve sağlıklı bir yerdir” mesajı verilmiştir (Çağlar, 2014: 46).

Singapur

“New Asia” (Yeni Asya)

Sloganda metafor olarak yeni kelimesi kullanılmıştır.
Böylelikle Singapur’un Doğu ve Batının, eski ve yeninin
kültürel harmanı olan bir yer olduğu mesajı verilmiştir (0oi,
2004:112)

Kaynak: Araştırmacı tarafından (0oi, 2004; Kılıç, 2007; Gündoğdu Aksungur, 2008;
Kocaman, 2012; Çağlar, 2014) çalışmalarından derlenmiştir.
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1.1.2.3. Logolarda Metaforlar
Logo kelimesi, "çeşitli grafik ve yazı tipi öğeleri" anlamına gelir. Bu tanımlamada
logo, grafik tasarım olarak ifade edilir. Ancak markaların pazarlamasında logo sadece bir
grafik tasarım değildir; grafik tasarım olmanın ötesinde bir birleşendir (Hem ve Iversen,
2004: 87). Zira Logo markanın iletilen niteliklerinin görsel yorumudur (Beritelli ve Laser,
2018: 1). Çünkü Logolar ile destinasyonlara özgü hikayeler anlatılır ve bu hikayelerin çoğu
metaforik algılar barındırır (Rovley ve honno, 2020: 330). Aşağıda logolarda metafor
kullanımına örnek olabilecek bazı logoların görselleri ve oluşturulma stratejileri
verilmiştir.

Tablo 2. Bazı Turizm Destinasyonlara ilişkin Logolar ve Metaforik Hikayeleri
DESTİNASYON

LOGO

METAFORLARLA HİKÂYESİ

AVUSTRALYA

Avustralya, Batı bölgesini, farklılıklar oluşturarak tanımlamak için kullandığı
canlı, taze, el değmemiş, vahşi konuksever halk, gibi kavramları, daha sonra
bir logoya dönüştürerek marka haline getirmiştir (Çağlar,2014: 45). Logoda
dünya üzerinde nadir Avustralya’ya özgü olan kanguru hayvanı sembolize
edilmiştir. Sarı-yeşil-mavi-turuncu renkleri ile metaforlaştırılarak logo hem
Avustralya’nın farklı coğrafi özelliklerini sembolize eden hem de dünyaya
açık, kendinden emin ve daha eğlenceli bir ülkeyi vaat eden bir konuma
taşınmıştır (Keş ve Kurt, 2015: 103).

İRLANDA

İrlanda üçteki ikisi çayır ve kaplı olan bir ada ülkesidir. Bu nedenle İrlanda’
logosunda bu özelliği çağrıştıracak (üç yapraklı yonca) görselini metaforize
edilmiştir. Aynı zamanda Hıristiyanlıkta Kutsal Teslis “Baba, Oğul, Kutsal
Ruh” fikrini açıklamak için de sembolize edilen bu logoda seçilen renklerde
hem dini hem de coğrafi değerlere uygun olarak tercih edilmiştir (Keş ve Kurt,
2015: 99).

İSPANYA

İspanya turizm logosu 1983’lü yıllardan beri kullanılan köklü logolardan
biridir. Tasarlanış amacı, 1982’li yıllarda demokrasiye alışma süreci yaşayan
İspanya’nın “Ölüm ve depresyon imajını değiştirmektir. Bu nedenle Yeni
imajın “Güneşin Altındaki çeşitlilik” olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır ve
ardından logo çalışmaları başlanmıştır. Dönemin efsanevi sanatçısı olarak
adlandırılabilecek “Joan Miró” tarafından oluşturulan Logoda “soyut
çizgilerden oluşan kırmızı bir güneş ve onu çevreleyen siyah kalın bir çizgi,
onu çevreleyen sarı bir ay ve siyah bir yıldız ile metaforlaştırılmış ve altına
İspanya yazısı yazılmıştır. El yazısı kullanılarak tasarlanan yazıdaki harfler
belli bir standarttan uzak ve dağınık olarak tasarlanmıştır. Ayrıca harflerin
kimi daha ince, kimi ise daha kalın yazılmıştır. Bu şekilde yazımın nedeni
İspanya’nın çeşitliğini ve farklılığını göstermek tir ayrıca bu yazı ile logoya
eğlenceli bir hava verilmiştir (Kızıltaş, 2017: 222).

MISIR

Mısır logosu, ülkenin zengin kültürel ve tarihi mirasını ve doğasını ön plana
çıkartacak şekilde tasarlanmıştır. Logoda mısır yazısı kaligrafi sanatı
kullanılarak yazılmıştır. Bilgisayar üzerinden erişimin mümkün olmadığı bu
yazı ile logo Mısır’a özgü benzersiz bir özellik kazanmıştır. Yazının bir başka
orijinalliği, “t” harfinin Mısır’ın “hayat anahtarı” simgesi şeklinde metaforize
edilmesidir. Hayat anahtarı; “güç, sağlık, üretkenlik ve sonsuzluğu temsil
etmektedir. Logoda kullanılan mavi renk ise Mısır tarihine gönderme yapmak
amacı ile seçilmiştir. Bu renk, antik Mısır’da firavunlar tarafından kullanılan
“lapis lazuli veya laciverttaşı” adı verilen mücevherin rengidir. (Kızıltaş, 2017:
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PARİS

Logo 2012 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’in romantizm imajı ile
birleşen ilginç bir tasarımıdır. Logoda kalp metaforu kullanılarak 2012 yılının
2’si Paris’in kalbi çağrıştıracak şekilde s harfine uyarlanarak çizilmiştir (Tan,
2009: 108).

PERU

Logonun tasarlanışındaki ana hedef Peru kentinin pek çok kişiye hitap
edebilecek özellikte bir kent olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu amaçla,
Peru’yu ziyaret eden herkesin ilgi alanına göre kendi yolunu kendisinin
çizeceği düşüncesinden hareket edilmiştir. Logoda sadece Peru kelimesine
odaklanılmış ve kırmızı zemin üzerine Peru ismi beyaz yazı ile yazılmıştır.
Zeminde kırmızının kullanılışının nedeni bu rengin hem Peru’nun bayrağında
öne çıkan milli bir renk olması hem de enerjiyi, canlılığı ve cesareti
çağrıştıracak bir renk olmasıdır. P harfinin spiral şekli ise “gelişim, değişim ve
dönüşümü” simgeleyecek önemli bir metafor olarak kullanılmıştır. Bu şeklin
esin kaynağı, Peru’da uzun yıllar varlığını sürdürmüş eski kültürlere ait grafik
motifleridir. Aynı zamanda bir parmak izinin de çağrışımının yapıldığı bu
spiral şekil “Herkes için bir Peru vardır” sloganı ile uyuşmaktadır. (Kızıltaş,
2017: 225).

SAO PAULO

Brezilya’nın en kalabalık ve en fazla turist alan şehirlerinden olan Sao
Paulo’nın logo tasarımında bu hareketlilik dikkate alınmış ve Sao Paulo için
“eğlenceli, neşeli, kalabalık” bir şehir imajı kazandıracak bir logo
tasarlanmıştır. Bu amaçla logosu kültürel çeşitliliğin bir yansıması olarak renkli
tasarlanmıştır. Logoda kullanılan formlar ise şehrin cadde ve yollarının bir
noktada kesiştiğini ifade eder nitelikte düzenlenmiştir. Ayrıca logoda festival
metaforundan yola çıkılmış ve formların her biri değişik ebatlarda ve renklerde
dizayn edilmiş ve kenarlarının bazısı yuvarlak bazısı ise düz bitirilmiştir.
(Kızıltaş, 2017: 223).

TÜRKİYE

Türkiye-Gücünü ve potansiyelini keşfet sloganı ile yaratılan logoda metafor
motiflerdir. Türkiye kelimesini oluşturan harflerde, Türkiye’nin dört bir yanını
temsil eden kimi geleneksel kimi ise modern ve her biri bir bireyi ve düşünceyi
temsil eden motifler kullanılmaktadır. Türkiye’nin çok çeşitli alt kültürlere
sahip olduğu ve Kültürel kimliğin bir araya gelindiği zaman açığa çıktığını
vurgulandığı logoyla aynı zamanda birlikten doğan güç ve potansiyelin açığa
çıkacağı mesajı iletilmiştir. Motiflerin modern çizgilerin kullanılması, markaya
modern ve yenilikçi bir anlam verirken turkuaz, beyaz, altın ve mavi gibi
geleneksel renklerin kullanılması ile Türk kültürü ve mirasına atıfta
bulunulmuştur (Kızıltaş, 2017: 226).

VİETNAM

Vietnam “Zamansız cazibe” sloganıyla beş yapraklı bir nilüfer metaforundan
yola çıkılarak tasarlanmıştır. Tasarımcılara göre nilüfer familyasından olan
lotus çiçeği, doğu felsefesindeki beş sayısının güzelliğini ve canlılığını
simgelemektedir. Ayrıca parlak yeşil renk, ada, deniz ve ekolojiyi ve
Vietnam'ın başlıca turistik mekanlarını tasvir eder. Sarı renk ise kültür ve
tarihi, pembe renk macerayı ve Vietnam misafirperverliğini temsil eder
(Rodriguez, 2013: 92).

Kaynak: Araştırmacı tarafından (Tan, 2009; Rodriguez, 2013; Çağlar, 2014; Keş ve Kurt,
2015; Kızıltaş, 2017) çalışmalarından derlenmiştir.

1.1.2.4. Reklam Kampanyalarında Metaforlar
Destinasyon reklamcılığı, destinasyon pazarlama yöneticileri için turistleri
destinasyonlarına çekmek için çok önemli bir araçtır (Byun ve Jhan, 2018: 3). Çünkü
reklamlarla destinasyona ilişkin mesajlar tüketicilere iletilir. Bu nedenle, mesaj formatının
daha derinlemesine anlaşılması ve sunulması destinasyon reklamlarının başarısına etki
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eden kilit bir konudur. Çünkü reklam ve pazarlama kampanyasında istenilen başarının
etkinliği, doğru mesajların belirlenmesi ve iletilmesi üzerine kuruludur (Amar ve ark.,
2017: 77). Birçok reklam kampanyasında mesajların iletilmesinde metaforların gücünden
yararlanır.
Metaforların kullanıldığı başarılı kampanyalardan biri İspanya’nın 2010 yılında,
başlattığı “İspanya'ya İhtiyacım Var” başlıklı kampanyasıdır. Kampanya küresel pazara
yöneliktir 40'tan fazla ülkede tanıtılmaktadır. Kampanya da ülke duygusal odaklı
metaforlar yolu ile müşterinin yaptığı şey haline getirilir. Örneğin; kampanyanın
televizyon reklamlarından birinde aşağıdaki ifade yer alır (Ketter, 2018: 337).
“Bavulunuza ne kadar az eşya koyarsanız, deneyimleriniz için o kadar çok yeriniz olur
düşüncesinden hareket edilmiştir. Reklamda bebek bakıcısına ihtiyacım yok, iki kez düşünmeme
gerek yok., uzman biri olmama gerek yok, dört yıllık garantiye ihtiyacım yok, sohbet etmeye
ihtiyacım yok, ayaklarımı uzatacak bir yere ihtiyacım yok, bir sebebim olması gerekmiyor, rüya
görmem için uyumam gerekmiyor, ihtiyacım yok, benim olmak için kelimelere ihtiyacım yok,
taksiye ihtiyacım yok, ilk olmama ihtiyacım yok, kabloya ihtiyacım yok, televizyon. GPS'e ihtiyacım
yok, nereye dönmem gerektiğini bilmeme ihtiyacım yok, benim hayatımın bir yolculuk olmasına
ihtiyacım var, benim sonsuza kadar sürmesi için bu geziye ihtiyacım var, benim İspanya'ya
ihtiyacım var”
Bir başka metaforların kullanımına ilişkin çarpıcı örnek Yeni Zelanda’nın “Yüzde
100 Saf Yeni Zelanda” kampanyası verilebilir. Yüzde 100 Saf Yeni Zelanda sloganı bu,
kampanyanın çizgisidir. Reklamda bu slogana bağlı olarak “Yüzde 100 Saf Romantizm',
'Yüzde 100 Saf Ruh' ve 'Beş Gün İçinde Yüzde 100 Hissedeceksiniz” gibi bir dizi türev ve
uzantıya gidilmiştir. Reklam kampanyasının ana çıkış noktası aslında doğallık
vurgusudur ve bu vurgu %100 saf metaforik ifadesi ile özdeşleştirilmiştir. Nitekim;
kampanyanın görsellerinde bu temaya uygun olarak 'harika manzaralar, şaraplar ve
yiyecekler sunularak insanların algısında lekesiz, katkısız, etkilenmemiş ve seyreltilmemiş
deneyimleri Yeni Zelanda’da yaşayacakları mesajı verilmiştir (Morgan ve ark., 2002: 348).
Reklamlarda metafor kullanımına ilişkin bir diğer örnek “Fas-İçinizdeki Ülke” başlıklı
kampanyasıdır. Kampanyada Fas’ın ilham verici bir tatil destinasyonu olarak
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Kampanyanın çıkış noktası, New York Times,
tarafından yayınlanan bir basın açıklamasında Fas Turizm Bakanlığı'nın iddiasına göre:
“Faslıların harika anılarını gündeme getirmeden Fas'tan söz edilemez.” vurgusudur
Kampanya sırasında yayınlanan bir televizyon reklamında, ana motif uzun süreli anılardır
ve şu görselle desteklenmiştir; “Batılı bir kadını evindedir, karın yağmasını izlemektedir ve
Fas'ta yaşadığı güzel deneyimleri hatırlamaktadır”. Böylelikle anılar metaforu ile olumlu,
keyifli ve benzersiz bir turizm deneyimi temsil edilir ve Fas için, harika anıların sözü
verilir (Ketter, 2018: 337).
Metafor kullanımına ilişkin bir başka çarpıcı örnek Türkiye’nin “Türkiye evinizdir”
kampanyasıdır. Kampanya bünyesinde verilen mesajlar Türkiye mekânının özelliklerinin
altını çizmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin birçok farklı kültüre ve deneyimlere ev
sahipliği yaptığını ifade edilmiş ve hedef kitleler bu sürece davet edilmiştir.
Kampanya’nın tanıtım filminde Türk Kahvesi, Kapalı Çarşı, İki Kıta, Baklava, Rumi,
Truva, Noel Baba, Nazar Boncuğu, Kapadokya, Efes, İznik Çinisi, Zeugma, Antalya, Belek

249

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Golf Riviera, Turkuaz, Meryem Ana, Türk Mutfağı, Alaçatı, İznik Ayasofya Müzesi,
Pamukkale ve Nemrut başlıkları ile Türkiye’nin kültür ve deneyimlere ev sahipliği yapan
bir ev olduğu metaforu desteklenmiştir (Sancar, 2017: 100). Reklamlarda metafor
kullanımına ilişkin örnek verilebilecek bir başka önemli kampanya 2006 yılında Slovenya
Turist Kurulu tarafından yapılan “Slovenya'yı Hissediyorum” başlıklı kampanyadır.
Kampanyada "Slovenya" "Aşk" metaforu ile özdeşleştirilmiştir. Bu sloganla Slovenya'ya
çok kişinin kelimelerle, seslerle hissetmesi gerektiği bir yer algısı atfedilir ve “Rüzgârın
savurduğu Biçilmiş çimen kokusu, rüzgârın sesi, orman, yumuşak bir ahşabın dokunuşu ve çeşitli
tatların tadı” gibi unsurların yer aldığı videolarla slogan desteklenir. Duyulara yapılan bu
güçlü vurgu, Slovenya'nın pazarlamasında belirgin olan "his” metaforudur (Ketter, 2018:
338).

1.1.2.5. Destinasyon Müziklerinde Metaforlar
Müzik, “sesin, duygularda biçim ve devinim kazanmış halidir”. Müziğin duygular
üzerinde güçlü bir uyaran etkisi vardır (Uğur, 2011: 3-4). Bu etki destinasyon
tanıtımlarında metaforik bir ifadeye dönüşebilmektedir. Örneğin; New York, Paris,
California gibi şehirler müziğin bu gücünü çok iyi kullanmışlardır (Doğanlı, 2006: 93).
Romantizm şehri olarak bilinen Paris, reklamlarında aşkı anlatan bir Fransız şarkısı olan “I
Love Paris”i kullanmıştır. Bu müziğin duyulması bile tek başına Paris’i
hatırlatabilmektedir (Şahin, 2015: 36). Aşağıda şarkıların sembolize ettiği destinasyonlara
ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

Tablo 3. Bazı Ülkelerin Destinasyon Markası Oluştururken Kullandıkları Şarkılara
Örnekler
ŞEHİR

ŞARKI

California

California Kızları

Dublin

Molly Molone

İrlanda

Danny Bone

Japonya

Madame Butterly

Las vegas

Viva Lasvegas

Londra

A Nightingale Sang in Berkeley Square

Newyork

Newyork Newyork

San Franasisco

I left my Heart in San Fransisco

Kaynak: Kuliyeva, (2012: 78).
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1.2. İlgili Araştırmalar
Dann (1996) turizm dili üzerine yaptığı çığır açan çalışmasında metaforlarla ilgili
olarak dikkat çekici bir iddiayı öne sürmüştür. Yazar çalışmasında turistin hareket noktası
ile varış noktası arasındaki coğrafi ve kültürel mesafenin önemi üzerinde durmuş ve
turistik yerlerin söylemlerini inşa ederlerken bu mesafeyi dikkate aldıklarını dile
getirmiştir. Yazara göre turistin hareket noktası ile varış noktası arasındaki mesafe ne
kadar büyükse, varış yeri olan turistik destinasyonlar tanıtımlarında o derece sıklıkla
metafor kullanmaktadırlar. Yazarın görüşüne göre, mecazi dilin bu artan kullanımının ana
nedenleri, coğrafi veya kültürel mesafeyi azaltma amacıdır. Çünkü metaforlarla turist için
tanıdık olmayan bir destinasyon, tanıdık bir yere dönüşebilmektedir (Dann, 1996: 173).
Djafarova ve Andersen (2008) yaptıkları çalışmada, 1970'lerde ve 2005'te yayınlanan
İngiliz turizm ilanlarındaki metafor türlerinin frekanslarını incelemişlerdir. Bu
incelemeleri sonucunda, yazarlar metaforik dil kullanımında bir düşüş olduğu bulgusuna
ulaşmışlar ve bu düşüşün nedeninin tüketicilerin daha spesifik ve gerçeklere dayalı
bilgiye olan ihtiyacının artmasından kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir. Ancak aynı
çalışmada yazarlar, turizm reklamlarında hala metaforların kullanıldığı konusuna dikkat
çekerek, metaforların kalıpların dışında düşünmeyi sağlayan önemli araçlar olduğu
konusunun altını çizmişlerdir.
Mattiello (2012) çalışmasında web sayfalarındaki turist metinlerinde yer alan
metaforların kullanımını incelemiştir. Yazar araştırmasında turizmde kullanılan çeşitli
metaforik ifadelerin olduğunu göstermekte ve bu metaforik ifadelerin gelenekselden çok
şiirsel bir düzlemde olan ve aynı zamanda hiperbollerle birlikte ikna gücü yüksek olan
ifadeler olduğunu ortaya koymuştur.
Lever ve Abbas (2019) çalışmalarında sloganlardaki metaforik ifadeleri
incelemişlerdir. Yazarlar 'güzel' (7 kez), 'deneyim' (6 kez), 'kara' (6 kez), 'hayat' (6 kez),
'keşfetmek' (5 kez), 'hisset' (5 kez) ve 'kalp' (5 kez) metaforlarının turizm sloganlarında en
çok kullanılan metaforlar olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca yazarlar ülke sloganları
genelinde bazı ortak tekrarlar olduğunu saptamışlardır. Bu tekrarlarda ülkeler,
Hindistan'ın 'Incredible India”, Lübnan'ın 'Live Love'ı sloganlarında olduğu gibi
turistlerin zihninde kalıcılığı arttırabilmek amacı ile kelimelerin ilk harflerini aynı kılarak
bir araya getirmektedirler.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada, kavramsal metaforların turizm destinasyonlarının marka
pazarlanmasında dilbilimsel olarak tasvir etmeye nasıl hizmet ettiğinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla kapsam içine alan metin materyallerini analiz edilerek, turizm
destinasyonunu temsil etmek için kullanılan metaforik ifadeler sıralanmış ve ne amaçla
kullanıldıkları incelenmiştir. İlgili yazın incelendiğinde bu tarz kısıtlı çalışma olduğu ve
marka pazarlamasının tek bir yönü ile metaforların ele alındığı ve çoğunlukla endüstriyel
ürünler kapsamında incelendiği görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın turizm
destinasyonları pazarlama konusunu ele alan ve aynı zamanda pazarlama birleşenleri
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olan slogan, logo ve reklam kampanyalarını da içine alan bir çalışma olması nedeni ile
ilgili yazına katkısının önemli olduğu düşünülmektedir.

2.2. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler, doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Doküman
incelemesi, “araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini” içerir (Özenç ve Özenç, 2013: 18). Bu amaçla elde edilen akademik
çalışmalar turizm destinasyonlarının pazarlanmasında kullanılan metaforik ifadeler
yönünden içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmayı amaçlayan bir analiz yöntemidir (Yıldırım & Şimşek,
2013: 259). İçerik analizinde Maxqda programından yararlanılmıştır. Yapılan içerik analizi
sonucu araştırma bulguları frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Yüzdelerdeki minimal
farklılıklar küsuratlardan kaynaklanmaktadır. Ardından metafor ifadelerin kullanım
sıklığını vurgulamak adına kelime bulut analiz yapılmıştır. İlgili analizde büyük yazı ile
gösterilen metaforlar en sık kullanılan metaforladır. Metaforların kullanım sıklığı
düştükçe yazı büyüklüğü de azalmaktadır.

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın ana kütlesini Turizm destinasyonlarının pazarlamada kullandıkları
metaforlar hakkında bilgi veren akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalara
ulaşabilmek için Google Akademik ve YÖK’ün ulusal tez merkezinden yararlanılmıştır.
Bu amaçla internetten ilgili platformların dizin ve arama motorlarına turizm pazarlaması,
destinasyon pazarlaması, destinasyon markalaşması, turizm markalaşması, metafor,
marka, markalaşma, reklam, logo, slogan anahtar kelimeleri girilmiştir ve toplamda
turizm destinasyonlarının pazarlamada kullandıkları metaforlara bilgi veren 28 akademik
çalışma örneklem olarak belirlenmiş ve incelemeye alınmıştır

2.4. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenilirliği
Araştırmalarda ister nicel ister nitel yöntem kullanılsın, her araştırmanın geçerlik ve
güvenirlik unsurlarını taşıması gerekmektedir. Güvenirlik konusunda Tanberkan (2015:
2), içerik analizinin güvenirlik göstergesinin kodlamalar ve kodlamalarla oluşturulan açık
ve anlaşılır kategoriler olduğunu ifade eder. Öğülmüş (1991: 227) içerik analizinin
güvenilir olabilmesi için, nesnel olması, farklı gözlemcilerin aynı materyal üzerinde aynı
olguları gözlemleyebilmelerine imkân verecek şekilde tanımlanması olduğunu belirtir.
Araştırmada, güvenirliğin sağlanması için, kategoriler açıkça belirtilmiştir, oluşturulan
kategorilerin hangi çalışmalardan alındığı vurgulanmıştır ve zaman açısından da
güvenirliğin sağlanabilmesi açısından araştırmacı tarafından 1-10 Mayıs 2021 ve 1-10
Haziran tarihleri arasında iki farklı zamanda kodlama yapılmış, temalar oluşturulmuş ve
sonuçlar aynı çıkmıştır. Ayrıca dış geçerliliğin sağlanabilmesi amacı ile iki uzman görüşü
alınmıştır. Araştırmanın geçerli olabilmesi güvenilir olmasıyla ilişkili olsa da güvenirlik
geçerlik için tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Yıldırım ve Şimşek (2013: 291-292),
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geçerliğin sağlanması için araştırmacının araştırdığı olguyu, olabildiğince yansız
gözlemesi gerektiğini belirtip toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesinin ve
sonuçlara nasıl ulaşıldığının açıklanmasının geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer
aldığını ifade etmektedir. Bu araştırmada da verilere nasıl ulaşıldığı, kategorilerin nasıl
oluşturulduğu ve bulunan sonuçlar ayrıntılı olarak açıklandığı için araştırmanın geçerli ve
güvenilir olduğu düşünülmektedir.

2.5.Araştırmanın Kısıtları
Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırmada sadece Google Akademik
ve YÖK’ün ulusal tez merkezinden elde edilen 28 doküman ile sınırlıdır. Bu dokümanlar;
Avraham (2020), Ashworth ve Kavaratzis (2007), Baker (2007), Barisic ve Blazevic, (2014),
Buhalis (2000), Çağlar (2014), Doğanlı (2006), Gali ve ark. (2017), Gündoğdu ve Aksungur
(2008), Keş ve Kurt (2015), Khan (2014), Kocaman (2012), Kılıç (2007), Kuliyeva (2012),
Huang ve Lin (2017), Lever ve Abbas (2019), Morgan ve ark. (2001), 0oi (2004), Pan (2019),
Pike (2004), Rodriguez (2013), Sancar (2017), Seraphin ve ark. (2016), Sosic (2014),
Suphelen ve Nyagaardswik (2002), Tan (2009), Uğur (2011) sınırlıdır. İkinci olarak bu
araştırmada metaforik algılar sloganlar, logolar ve reklam kampanyaları yönlerinden
incelenmiştir.

3. BULGULAR
Bu bölümde, yapılan içerik analizi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiş ve
İlgili temalar hem yüzdelik sıralamaları hem de yazında elde edilen bilgiler dikkate
alınarak tartışılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde, belirlenen temaların sırası ile Keşif-MaceraTarih ve Doğa (%21), Benlik ve Üstünlük (%12), Coğrafi (%12), Özçekicilik (%8), Canlılık
ve Mutluluk (%7), Sevgi-Aşk (%6), Paylaşım (%5), Çok Yönlülük (%4), Farklılık ve Yenilik
(%4), Samimiyet, İçtenlik ve Misafirperverlik (%4), Sağlık (%3), Doğallık ve Saflık (%2),
Sadakat (%1,5), Güvenlik (%1) Küresellik (%0,5) şeklinde olduğu görülür.

Tablo 4. Turizm Destinasyonlarının Metaforik Pazarlama Unsurlarına İlişkin Tema ve
Kodlar
TEMALAR

F.

Keşif-Macera/Tarih ve Doğa
42

%

KODLAR (METAFORLAR)

F.

%

21

Keşif

5

3

Macera

3

1,5

Egzotik

1

0,5

Tropik/Tropikal

3

1,5

Sır/Sırdaş/Gizem

8

5

Hazine /Mücevher/Altın/İnci

5

3

Büyü /Büyülü

2

1

Cazibe

1

0,5

Vahşi

1

0,5

Güneş

1

0,5

Mavi

1

0,5
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Üstünlük

Benlik ve Bütünlük

Coğrafi

Özçekicilik

Canlılık/Mutluluk

25

25

19

17

13

12

12

10

8

7

Cennet

3

1,5

Dört Mevsim

1

0,5

Işık

3

1,5

Tabiat ana

1

0,5

Ada

1

0,5

Huzur

1

0,5

Muhteşem/Mükemmel/Harika

7

4,5

İnanılmaz /Şaşırtıcı

3

1,5

Hayal

1

0,5

Havalı

1

0,5

Güzel

4

2

Krallık/Kraliyet/Prens

5

3

İlham

2

1

Gökyüzü

2

1

Ben

3

1,5

Onur(um)

1

0,5

Sen

9

5,5

Tercih (in)

1

0,5

Kader(in)

1

0,5

Yol (un)

1

0,5

Yaşam

1

0,5

Hayal(in)

2

1

Ritim(in)

1

0,5

İhtiyaç (ım)

1

0,5

İç(inizde)

1

0,5

Altı duyu(n)

1

0,5

Ulus

1

0,5

Yurt

1

0,5

Ev

1

0,5

Kalp

9

5,5

Gerçek /Gerçekten/Gerçekçilik

9

5,5

Üçgen

1

0,5

İyi insanlar

1

0,5

Mos İneği

1

0,5

Yelken

1

0,5

İnka

1

0,5

Maya

1

0,5

Pirene

1

0,5

Şarap

1

0,5

Aloha

1

0,5

Mercan

2

1

Kangru

1

0,5

Çiçek

3

1,5

Hindistan cevizi

1

0,5

Göl

1

0,5

Şarkısı

1

0,5

Mutlu /Mutluluk

3

1,5
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Sevgi ve Aşk

Paylaşım ve Deneyim

Çok Yönlülük

Farklılık ve Yenilik

Samimiyet, İçtenlik ve
Misafirperverlik

Sağlık

Doğallık/saflık

Sadakat

11

8

6

6

5

5

4

3

6

5

4

4

3

3

2

1,5

Güvenlik

2

1

Küresellik

1

0,5

Gülümseme

2

1

Işık

1

0,5

Güneş

3

1,5

Sıcak

3

1,5

Neşe

1

0,5

Aşk/Aşık

2

1

Kalp

3

1,5

Romantizm

1

0,5

Sevgi

1

0,5

Tutku

3

1,5

His

1

0,5

Hikâye

1

0,5

Anı

2

1

Deneyim

3

1,5

Randevu

1

0,5

Paylaşım

1

0,5

Her şey

2

1

Hepsi

1

0,5

Paket

1

0,5

Çok daha fazlası

1

0,5

Renkli

1

0,5

Dünya dışı

1

0,5

Farklı

3

1,5

Yeni

1

0,5

Tek

1

0,5

Sıcak

1

0,5

Davet/Davetli

4

2

Sağlık/Sağlıklı

2

1

Temiz

1

0,5

Nefes

1

0,5

Reçete

1

0,5

Olduğu gibi

1

0,5

%100 saf,

1

0,5

Yapay yok

1

0,5

Orijinal

1

0,5

Ebedi /Sonsuz

3

1,5

Barışçıl

1

0,5

Güvenli

1

0,5

Dünya

1

0,5

192

100

TOPLAM


1. Tema “Keşif, Macera, Tarih ve Doğa” temasıdır ve en fazla yüzdelik
dilime sahiptir. Bu temada Keşif, giz, sır, büyü, hazine, mücevher, altın gibi metaforlarla
macareperest turistlere hitap edildiği düşünülmektedir. Aynı zamanda güneş, mavi,
cennet, ada gibi metaforik ifadeler ile doğa ve kaçış mesajının iletildiği düşünülmektedir.

2. Tema “Üstünlük” temasıdır. Bu tema içerdiği kodlar açısından
incelendiğinde harika, inanılmaz, güzel gibi sıfatlarla içermektedir. Bu sıfatlarla
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destinasyonun ihtiva ettiği özellikleri ile diğer turizm yerlerinden daha üstün bir yer
olduğu vurgusu verildiği düşünülmektedir. Ayrıca Kral metaforu ile üstünlüğün dışında
asalet duygusunun verildiği düşünülebilir.

3. Tema “Benlik ve Bütünlük” temasıdır. İlgili tema incelendiğinde kaderin,
yolun, senin gibi metaforların kullanıldığı görülür. Bu metaforlarla iletilmek istenen
mesajın “kendini gerçekleştirme” mesajı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu temada
vurgulanan ben metaforu ile destinasyonlar ile tüketici arasında bir bağ oluşturulmasının
amaçlandığı düşünülebilir. Sanki bu metafor ile “destinasyon senin” ya da “bu
destinasyon zaten sensin” algısının yaratıldığı düşünülebilir.

4. Tema “Coğrafi” temasıdır. Temadaki kalp, gerçek gibi metaforlarla
destinasyonun gerek coğrafi gerekse o coğrafyada yaşamış olan medeniyetlerin merkezi
olduğu kanısının oluşturulmaya çalışıldığı düşünülebilir.

5. Tema “Özçekicilik” temasıdır. Bu temadaki kodlar incelendiğinde
destinasyonların özgün değerlerini (yelken, şarap, inka, vb.) ifade eden metaforlarla
sembolize edildiği görülür. Sanki bu sembollerle, tüketicilere başka hiçbir yerde
göremeyecekleri ve deneyimleyemeyecekleri sadece ülkeye gelirlerse görebilecekleri ya da
deneyimleyebilecekleri değerlerin olduğu mesajı iletilmiştir.

6. Tema “Sevgi ve Aşk” temasıdır. Bu temada kullanılan metaforların
destinasyon ve tüketiciler arasında sıcaklık ve sevgiye dayalı ilişkiler kurma eğilimini
'aşk', 'arzu, tutku, mutluluk, kalp gibi metaforlar olduğu görülür. Bu metaforlar insana
özgü duygusal nitelikler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın arkasında yatan nedenin
tüketici ile destinasyon arasında duygusal bağlılık oluşturulması amacı olduğu
düşünülebilir.

7. Tema “Paylaşım” temasıdır. Bu tema incelendiğinde temanın hikayeler,
anılar, randevu gibi tüketicilerin destinasyonu planlarını ve deneyimlerini paylaşmak
isteği olgusu üzerine odaklanılmış metaforlar olduğu görülür. Bu metaforların modern
seyahat ve iletişim davranışının önemli bir bileşeni olarak ifade edildiği kanısına
varılabilir. Nitekim Twitter ve Facebook gibi sosyal medyanın günümüzde sıklıkla
kullanıldığı düşünülürse bu temanın altında yatan hikâyenin de tüketicilerin tatil anıların
sosyal medya aracılığı ile paylaşılma isteği olabileceği düşünülebilir.

8. Tema “Çok Yönlülük” temasıdır. Bu temada her şey, hepsi paket gibi
kullanılan metaforlarla tüketicilere her tür deneyimi bu destinasyonda yaşayabilecekleri
algısının yaratılmaya çalışıldığı düşünülebilir. Belki de bu metaforlarda gizli olan şudur;
Kültür deneyimlemek istiyorsan gel, denizi deneyimlemek istiyorsan gel, macera
arıyorsan gel…

9. Tema “Farklılık ve Yenilik” temasıdır. Bu temadaki metaforik ifadeler
incelendiğinde bu metaforların kullanımında yatan iki ana stratejinin olduğu
düşünülebilir. Birinci strateji “biz diğer destinasyonlardan “farklıyız, özgünüz” stratejisi,
ikinci strateji ise “biz geçmişimizde olan halimizden farklıyız” stratejisi. Özellikle imaj
değişikliğine gitmek isteyen destinasyonlar için bu tür metaforların kullanım alanı fazla
olabilir.
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10. Tema “Sağlık” temasıdır. Bu temada yer alan reçete, sağlıklı gibi
metaforların sağlık turizmini harekete geçirebilecek metaforlar olduğu düşünülmektedir.

11. Tema “Doğallık ve Saflık” temasıdır. Bu temada söz konusu
destinasyondaki değerlerin doğal olduğu vurgusuna yer verilmektedir. Bu metaforların
özellikle gün geçtikçe metalaşan ve doğallığın gitgide azaldığı bugünde önemini arttıran
metaforlar olduğu kanısına varılabilir.

12. Tema “Sadakat” temasıdır. Temadaki ebedi ve sonsuz metaforları ile
destinasyonun hem köklü geçmişine hem bugüne hem de geleceğe gönderme yapıldığı
düşünülebilir. Böylelikle tüketicilerde destinasyonun geçmiş, şimdi ve geleceğin
vazgeçilmez bir destinasyonu olduğu düşüncesi uyandırılabilir.

13. Tema “Güvenlik” temasıdır. Bu tema barışçıl, güvenli gibi güvenlik
unsuruna dikkati çeken metaforlar barındırır. Özellikle riskli görülen yerlerin imajlarını
tazelemek açısından kullanılabilecek önemli bir tema olduğu düşünülebilir.

14. Tema “Küresellik” temasıdır. Bu tema da kullanılan dünya metaforu ile
aslında destinasyonların tüm dünya ülkelerine, ırklara, kitlelere hitap eden bir
destinasyon algısı uyandırılmaya çalışılmış olabilir. Küreselleşen bugünün dünyası
açısından dikkate alınması gereken önemli bir metafor olabilir.
Şekil 1. Kelime Bulutu

Şekil 1’deki metaforlara ait kelime bulutu incelendiğinde özellikle sır ve gizem
metaforlarının vurgulandığı görülür. Ardından en çok vurgulanan metaforlar olarak Kalp,
Sen, Keşif, Gerçek, Hazine, Işık, Harika, Kral, Ben, Güzel, Aşk, Davet metaforlarıdır. Sır,
gizem, keşif, hazine metaforları ilgili kaynaklar çerçevesinde incelendiğinde özellikle
maceraperest tüketici grubuna hitap eden ve genellikle Ortadoğu ülkeleri tarafından
kullanılan metaforlar olduğu görülür. Yapılan analizde yüksek oranda kullanılan
metaforlardan olan kalp metaforu ise kullanım alanın fonksiyonelliği ile dikkat çekici bir
metafordur. Kimi zaman coğrafyanın merkezliğine vurgu yapan metafor, kimi zaman
aşka, kimi zaman ise uzun ömre kimi zaman ise sağlığa vurgu yapmaktadır. Bu nedenle
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kalp metaforu destinasyon pazarlamasında oldukça tercih edilen güçlü bir metafor
durumundadır. Benzer bir durum ışık metaforunda mevcuttur. Işık metaforunda kimi
zaman neşeyi, kimi zaman medeniyeti, kimi zaman aydınlanmayı kimi zaman ferahlığı
sembolize etmiştir.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Metaforlar, günlük dilde yaygın kullanılan ve farklı biçim ve rolleri ile insanların
düşüncelerine yön veren olgulardır ve pazarlama dünyası için son derece önemlidir. Zira
metaforlar yolu ile pazarlanmak istenen olgunun bir nevi mecazi bir resmi yapılır. Bu
mecazi resim aynı zamanda benzetilen olgunun nitelikleri hakkında da bilgi verir (Davies
ve Chun, 2003: 46-62). Metaforun özü "bir tür şeyi diğerine göre anlamak ve
deneyimlemektir" Çoğunlukla, tüketicinin düşüncesini ve davranışının anlaşılabilmesi
malların ve hizmetlerin nasıl başarılı bir şekilde geliştirilip pazarlanacağı konularına ışık
tutar (Zalttman ve Coulter, 1995: 38). Gerek ilgili yazında gerekse bu çalışmanın araştırma
bölümünde de görüleceği gibi metaforlar, insanların düşüncelerini ve eylemlerini
etkilemek için pazarlamacılar tarafından kullanılan önemli araçlardır. Metaforların ikna
potansiyeli yüksektir. Doğası gereği ikna edici olan ve potansiyel olarak çok sayıda insanı
etkileyen metaforlar aynı zamanda turizm için önemli bir tanıtım söylemidir (Jaworska,
2017: 2). Metaforlar çoğu zaman bir turizm satış konuşmasıdır (Amphong, 2016: 2).
Metaforlarla turizm markalarının pazarlanmasında “Ne ile tanınmak istiyoruz?, Kalabalıktan
nasıl sıyrılıp daha fazla rekabetçi olabiliriz?, Hangi düşünce ve duyguları aklımıza getirmek
istiyoruz?, insanlar bizim adımıza maruz kaldığında neyi hatırlamalılar? Kaynaklarımızdan nasıl
daha iyi sonuçlar elde edebiliriz?” gibi sorulara yanıt alınır? (Baker, 2007: 17).
Turizm tanıtımında metafor kullanımı, gelişmekte olan dünyadaki destinasyonların
gelişmiş ülkelerde ikamet edenlere hedeflenmesi ile ilgili sıklıkla tercih edilen bir tekniktir.
Böylece Puerto Vallarta, Meksikalı St. Tropez olur; Kandy Sri Lanka'nın Lourdes'i olur;
Otavalo, Banff'a ve Brezilya'daki Blumenau'ya benzetilir; Ontario'daki Kitchener'e
benzetilir; Mopti, Mali'nin Venedik'i olarak anılır. Böylelikle ulusal farklılıkların ve
yabancılığın potansiyel tehdidi, bir mozaik metaforu ile en aza indirilir (Akt.; Dann, 2002:
4). Pek çok metafor zihinsel imgedir ve bu imgelerin çoğu görseldir. Bireylerin görsel
metaforlarını iletebilmelerinin bir yolu, fotoğraflar, dergilerdeki resimler, çizimler veya
sanat eseridir (Zaltman ve Coulter, 1995: 38). Bu bağlamda metaforlar, Bir destinasyonun
güçlü yönleri ile potansiyel ziyaretçilerin algıları arasındaki boşlukları kapatmaya
yardımcı olabilir (Khan, 2014: 29). Bunun en iyi örneklerinden biri metaforlarla sağlanan
turist tiplemeleridir. Örneğin turist bir gezgin bir yabancı olarak, kutsal olanı arayan bir
hacı olarak, oyuncu olarak veya çocuk olarak tasvir edilir (Dann, 2002: 7). Benzer şekilde
Trinidad ve Tobago sakinleri için New York ve Miami' kaçış ile sembolize edilirken, St.
Vincent ve Grenada'da yaşayanlar için de Trinidad ve Tobago'yu Mekke olarak
atfedilebilir (Dann, 2002: 8).
Metaforların doğru bir biçimde belirlenmesi son derece önemlidir. Zira
pazarlama çalışmalarında yanlış bir metaforun odağında olan reklam çalışmalarına
girişmek telafisi güç ya da mümkün olmayan olguların zihinlere yerleşmesine neden
olabilmektedir. Bu sorunun en çarpıcı örneği olarak Avustralya'nın "Nerede Kanlı

258

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Cehennemsin?" sloganlı reklam kampanyası verilebilir. O zamanki Başbakan “Kevin
Rudd” tarafından söz konusu kampanya "haddelenmiş altın felaketi" olarak
adlandırılmıştır. Sloganda 'kanlı' ve 'cehennem' gibi kelimelerin kullanılması turistleri
destinasyondan uzaklaştırmış ve pazarlama kampanyanın başarısızlığına neden olmuştur.
Bu tür örnekler, destinasyonlar için turizm kimliği oluşturmada zararlı olabilecek
‘kelimelerin’ önemine dikkat çekmektedir. (Khan, 2014: 28). Gibbs ve Cameron (2008)
Metaforların belirlenmesinde iki ana faktörün olduğunu ifade eder; sosyo-kültürel
faktörler ve bilişsel faktörler. Yazarlara göre sosyo-kültürel faktör önemlidir, çünkü farklı
konuşma toplulukları tarafından belirli konuşma ve iletişim şekline bağlı olarak, insanlar
tarafından kullanılan metaforlar değişebilir (Rodriguez,2016: 108). Bu nedenle her bir
turizm destinasyonun doğru metaforları kullanabilmesi için farklı, yaratıcı destinasyon ve
tüketici ile bütünleşebilecek yeni metaforların saptanması gerekmektedir. Bu bağlamda
turizm destinasyonlarında gerek yerel halk gerekse turistler üzerinde yapılabilecek olan
metaforik araştırmalar ilgili turizm destinasyonun hem markalaşma çalışmalarına hem de
markanın pazarlanması aşamalarına yön verecektir. Nitekim yapılan bu çalışmada
metaforik ifadelerin kullanım amaçlarının imaj değiştirme, benlik ve bütünleşme duygusu
yaratma, coğrafi üstünlüğü vurgulama, kaçış ve huzuru sembolize etme, macera ve keşif
duygusuna hitap edebilme, tüketici ile duygusal bağ kurabilme gibi çok yönlü ifadeler
olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Ancak metaforların genelde aynı temalar üzerinde
oluşturulmuş olması yeni metaforlara olan ihtiyacı da göz önüne sermektedir.
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1. GİRİŞ
Dünya turizm faaliyetlerine bakıldığında, ulaşımın gelişmesiyle birlikte önceki
yıllara göre turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı önemli ölçüde artmış, buna bağlı
olarak insanların gelir ve refah düzeyleri yükselmiş ve insanların boş zamanları artmıştır.
Bu durum gelişmekte olan ülkelerin ve turizm potansiyeli olan ülkelerin ilgisini çekmiştir.
Bu nedenle turizm sektörü geçtiğimiz yıldan günümüze ilerleme kaydetmiştir. Dünya
Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 1950 yılında dünyada turizm faaliyetlerine
katılan kişi sayısı yaklaşık 25 milyon, 2018 yılında ise turizm faaliyetlerine katılan toplam
kişi sayısı yaklaşık 1,4 milyar olmuştur. Ayrıca, 2005 yılında toplam dünya turizm geliri
862 milyon ABD Doları iken, 2018 yılında 1,7 trilyon ABD Dolarına yükselmiştir. Tüm bu
göstergeler turizm sektörünün uzun yıllardır nasıl bir boyut kazandığını ve turizm
hareketliliğine olan talebin geçmişten günümüze artarak devam ettiğini ortaya
koymaktadır (UNWTO, 2018). Turizm, diğer sektörler ile dolaylı veya doğrudan ilişkisi
olduğu için dünyanın lokomotif sektörlerinden biridir. Dolayısıyla turizmin gelişmesi
farklı sektörlerin kendisi ile birlikte gelişimini sağlayacaktır. Ülkeye giriş yapan turist
sayısını arttırmak, konaklama talebinin artması anlamına gelir, dolayısı ile ülkenin
istihdamı artar ve bu da hizmetin artması anlamına gelir. Bunun sonucunda ülkenin
işsizlik oranı düşecek ve döviz kazancı artacaktır. Tabii ki bu etkiyi elde etmek için ülkeye
daha fazla turist getirilmesi gerekiyor. Bu da pazarlama faaliyetleri ile sağlanabilir. Bu
araştırmada destinasyon pazarlaması, marka imajı ve markalaşmaya yönelik literatür
taraması yapılmış ve Sivas Kangal Balıklı Kaplıca tesisinin destinasyon markası haline
dönüşümü hakkında olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. Sivas Kangal Balıklı
Kaplıca’nın ve dolayısı ile de Sivas ilinin bu unsurlara sahip olup olmadığı sorusuna yanıt
aranmaktadır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Turizm Pazarlaması Ekseninde Destinasyon Pazarlaması
Turizm, hizmet sektörü içinde bir daldır. Bu nedenle turizm endüstrisinin ana
ürünü hizmetlerdir. Hizmet pazarlaması, ürün pazarlamasından farklıdır; bağışıklık,
eşzamanlılık, heterojenlik ve depolanamazlık özelliklerine sahiptir. Turizm endüstrisinin
kendine özgü pazarlama farklılıkları vardır. Bu fark, turizm sektörünün sunduğu tüm
hizmetlerden oluşan turizm ürünlerinin seyahat deneyimine dayalı olmasıdır. Çünkü
insanların seyahat ettikten sonra biriktirdikleri anılar, yaşadıkları deneyim ve hissettikleri
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memnuniyetten oluşmaktadır. Turizm pazarlaması ile hizmet pazarlaması arasındaki
farklılık bu şekilde oluşmaktadır (Kozak, 2010: 25). Turizm pazarlaması, mevcut ve
potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını rakip firmalara veya destinasyonlara göre daha etkin
bir şekilde karşılamayı ve tatmin etmeyi amaçlayan bir yönetim sürecidir (Fyall ve Garrod,
2005: 43). Turizm pazarlaması, turistik destinasyon (turizm bölgesi) veya turizm işletmesi
için en yüksek kâr amacına ulaşabilmesi için turizm ürünlerinin pazarda içinde yer
bulmasını sağlamak ve turizm ürünlerinin pazar içindeki yerine ulaşmasını sağlamak için
turizm ihtiyaçlarının özelliklerine göre turizm ürünlerini araştırmak, değerlendirmek ve
seçmek için gereken tüm bu süreci yönetme felsefedir (Kozak, 2010: 26). Bu tanımlara göre
turizm pazarlamasını, ihtiyaçlara odaklanan bir yönetim davranışı olarak tanımlamak
mümkündür. Aynı zamanda müşteri sayısını arttırmak, dolayısıyla karı artırarak ürünü
pazarda konumlandırmak da bir zincirleme hedef olarak görülüyor.
Dünya turizm endüstrisinin gelişmesi, tüm ülkelerde farklı arayışlara yol açmıştır.
Turizm pazarlaması alanında ulusal tanıtım faaliyetleri, yerini, spesifik, destinasyon veya
şehir bazlı lokal bir turizm pazarlama yöntemine bırakmıştır. Riskleri azaltmak ve
destinasyon pazarlamasını iyi yapmak amacıyla bir ülkeyi komple tekbir turizm ürünü
olarak pazarlama bilincini terk etmek, turizm özelliklerini reklam yüzü olarak kullanarak
bölgesel, lokal ve il bazlı turizm tanıtımları ve turizm pazarlaması bilincini kademeli
olarak artırmak gerekmektedir (İlban, 2007: 33-34). Örneğin, Avrupa'da ortaya çıkan ilk
sağlık turizmi, Romalıların zengin sınıfının sıcak su kullanmaya başlayıp banyo kültürüne
dönüştüğü 16. yüzyılda Avrupa'da da yükselmiştir. 18. yüzyılda çoğu insan kaplıca
banyolarını biliyordu. Bu aktivite ile başlayan sürecin sonunda kaplıca kültürünün
gelişmesiyle sağlık turizminin geliştiği söylenebilir. O zamandan beri, kişi başına düşen
yaşam süresinin uzaması, ulaşım olanaklarının gelişmesi, uluslararası kalitenin sürekli
iyileştirilmesi ve ülkeler arasındaki sigorta teminat farklılıkları nedeniyle sağlık turizmi
alanında yeni politikaların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiş ve bu şekilde sektör büyüme
sağlamıştır. 19. yüzyılda Avrupalı turistlerin yanı sıra Ekvator bölgesindeki birçok kişinin
sağlıkları için farklı yerleri tercih ettiği gözlemlenmiştir. Daha sonraki dönemde, özellikle
1990 sonrasında bu alanın profesyonelleşmesi ve tıbbi tesislerin gelişmesi, dünyanın farklı
ülke ve bölgelerini sağlık turizmi alanında öne çıkarmıştır (Smyth, 2005; 488-495).
Destinasyon kavramına gelindiğinde ise; Yavuz (2007)’a göre destinasyon; turizm
arzından etkilenen kaynak, etkinlik ve sektördeki diğer ürünlerin temel unsurlarının
kapsamlı bir gösterimi olarak tanımlamaktadır. Stratejik yönetim ve pazarlama
konusunda uzman olan Buhalis (2000)’e göre yerel ürünler, hizmetlerin ve tatil
deneyimlerinin birleşimidir; Coltman (1989)’a göre ise farklı doğal çekicilikler ve özellikler
içeren, turistler için çekici kabul edilen yerlerdir (Gürbüz, 2005: 77). Turist destinasyonu;
Özdemir (2007) tarafından farklı turizm etkinlikleri ile ziyaretçi sayısını arttıran çok sayıda
kurum ve kuruluş tarafından sağlanan doğrudan veya dolaylı turizm hizmetlerinin bir
bütünün karmaşık ürünü olarak tanımlamaktadır. Bu değerlendirmeler dikkate
alındığında destinasyonların, turizm sektörünün temel dinamiği olduğu ancak yönetim –
pazarlama faaliyetlerinin çok zor olduğu bir turistik ürün olarak tanımlayabiliriz. Bir
bölgenin turistik cazibe merkezi olabilmesi ve turizmin gelişebilmesi için belirli özelliklere
sahip olması gerekir. Bu özellikler çekicilikler, imajlar, ulaşım, konaklama, yeme-içme,
parklar, müzeler, ören yerleri gibi birçok ürün ve hizmetin bir karışımı ve benzeri eğlence

266

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

ve boş zaman olanaklarının var olmasını sağlayabilecek alanlardır (İlban, 2007: 6-7).
İlban'ın dediği üzere destinasyonlarda olması gereken tüm özellikler destinasyon
pazarlamasında da önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin uluslararası turizm pazarında
en çok bilinen destinasyonları, coğrafyası, kültürü vb. sağladıkları potansiyel, fiziksel
uygunluk ve benzersiz değer ile öne çıkmıştır. Örneğin, İstanbul daha stratejik bir kültür
ve uluslararası ticaret merkezidir; Antalya, deniz, kum ve güneş üçlemesi ile özellikle
kuzey ülkelerinden gelen turistler için kitle turizminin merkezidir; Bodrum, Eğlence
merkezi; Kapadokya bir kültür merkezidir. Eşsiz bir doğal yapısı ve tarihi ile Antakya tüm
dinlerin kutsal merkezidir; doğuda Mardin ilkel kültüre sahip bir şehirdir (Yavuz, 2007: 5).
Bu alanların bilincine varan unsurlar sahip oldukları imajlardır. İmaj ve imaja eşlik eden
markalaşma olgusu, pazarlamanın en önemli unsurlarından biridir.
Destinasyon pazarlaması, coğrafi olarak bir bölge veya şehri kapsayan modern
turizm pazarlama anlayışının bir ürünüdür ve genellikle ulusal düzeyde pazarlamanın bir
unsurudur. Destinasyon pazarlaması, destinasyon için oluşan turizm talebini
biçimlendirmeyi amaçlar, ancak son yıllarda bu tanım biraz daha genişleyerek uluslararası
pazarda artan rekabet nedeniyle bir marka olma çabası içine girmeyi ilk hedef haline
getirmiştir. Destinasyonların, rekabetin yoğun olduğu bir ortamda ziyaretçileri kendine
çekebilmek için, çekici ve farklı imajlarla öne çıkmaları ve pazarlama araştırması
yapmaları gerekmektedir (Ersun ve Arslan, 2009: 100-101). Şehirler, bölgeler vb. Avrupa,
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi destinasyonlarda pazarlama ve marka
tanıtımında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir takım çalışma modelleri
oluşturmak için güçlerini birleştirmiştir. Türkiye'nin en bilinen destinasyon markalarının
planlanması ve tanıtımında dahi koordinasyon ve planlama sorunları mevcuttur.
Türkiye’nin turizm açısından önemli olan bu bölgelerinde valiler, belediyeler ve STK'lar
tarafından bazı çalışmalar yapılmakta ama gerekli koordinasyon sağlanamadığından
başarı elde edilememektedir (Yavuz, 2007: 6). Tanıtım faaliyetlerinde her bir alt
destinasyon vurgulanamamakta ve alt destinasyonda destinasyonu tanıtacak bir birim
olmadığı için rastgele tanıtım fırsatları bile yakalanamamaktadır.
Destinasyon pazarlamasında gelişime oldukça yer vardır. Destinasyonun gelişimi
organizasyonel bütünlüğe, yani yerel yönetimlerin, bölgedeki özel sektörlerin, STK’ların
ve destinasyon pazarlama organizasyonlarının uyumuna bağlıdır (Balakrishnan, 2011).
Destinasyon pazarlamasının bölgeye ziyaretçi çekmeye odaklanması gerekmekte olup,
destinasyon içerisinde imaj ve marka araştırmalarının sürdürülmesi, destekleyici
önlemlerin ve iletişimin benimsenmesi gerekmektedir (Özdemir, 2007). Ayrıca
destinasyonun marka kimliğinin ve diğer destinasyonlardan ayırt edici özelliklerinin
belirlenmesinin ve pazarlama araştırmalarının vurgulanmasının destinasyonu uluslararası
alanda turizm pazarı içinde rekabet gücünü arttıran temel unsurlardır. Destinasyonun ana
hatlarını çizmek amacı ile SWOT analizine ihtiyaç duyulmaktadır. SWOT analizi
sayesinde destinasyonlar iç analiz yoluyla kendi güçlü ve zayıf yönlerini, dış analiz
yoluyla da fırsat ve tehditleri görebilirler.

267

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

1.1.2. Destinasyon Pazarlamasında (Turizm) Destinasyon Markalaşması
Destinasyon, üstyapı yatırımı, inşaatı vb. fiziksel özelliklerle rahatlıkla ayırt
edilebilir, fakat bu özellikler kolayca kopyalanabildiği için tüketici motivasyonu açısından
oldukça yetersiz kalır. Destinasyon markalaşması, küresel rekabette bir kenarda duran
çağdaş destinasyon pazarlamacıları için en güçlü pazarlama silahı olarak kabul edilebilir
(Yavuz, 2007: 46). Çalışmanın bu kısmında marka, markalaşma, destinasyon markalaşması
ve imaj kavramsal açıdan ele alınmıştır.

1.1.2.1. Marka Kavramı
Marka kavramının içerisinde markanın alan yazında yer alan çeşitli
tanımlamalarına, markanın tüketiciler, işletmeler ve ülkeler açısından neden önemli
olduğuna, marka kimliğine, marka imajına, marka konumlandırmanın ne olduğuna,
marka değeri ve alt boyutlarına, marka yönetimine ve markalaşma kavramına
değinilmiştir.

1.1.2.2. Markanın Tanımı
Marka, bir ürünü benzerlerinden ayırmaya yarayan ve ürünün satılmasını sağlayan
en önemli tanıtım aracıdır (Ayazlar ve Öngider, 2018: 106). Marka; üreticilerin ürünlerini
tanımlayan, tanıtan ve rakiplerinden ayırarak farklılaştıran isim, simge, tasarım, resim,
kavram, sözcük ve bunların bileşimidir (Türkay, 2014: 213). Marka; bir işletmenin mal ve
hizmetlerinin rakiplerinden ayırt edilebilmesini sağlayan, tüketicilerin bilinçaltına tesir
eden her türlü işarettir. Tüketicilerin ürün ve hizmet hakkındaki düşüncesidir. Bir şişe
şekerlenmiş ve gazlı su ile bir şişe Coca Cola arasındaki farktır. (Kumbasar, 2008: 75).
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka bir işletmenin mal veya
hizmetlerinden ayırt edebilmek için, resim veya benzeri kelimeler, sayılar, harfler, sayılar,
ürünün şekli veya ambalajı gibi araçlarla temsil edilecek şekilde basılarak yayınlanan ve
çoğaltılabilen herhangi bir logo olarak tanımlanır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021).
Dünyaca ünlü bir pazarlama gurusu olan Kotler'e göre marka, bir işletmenin hizmet ve
ürünlerini tanımlayarak rakip firmalardan ayırt edilmesine ve farklı olmasına yarayan
isim, amblem, dizayn ya da bunların hepsinin birleşiminden oluşur (Çağlar ve Bulgan,
2016: 226).
Başka tanımda ise marka, ürünün hangi firmaya ait olduğunu gösteren ya da ürünü
piyasa içindeki benzer ürünlerden ayırt etmeye yarayan işarettir (Karaca, 2015: 42).
Görüldüğü üzere literatürde çok geniş bir kavram olan markayla ilgili pek çok benzer
tanım yapılmıştır. Kökenine inildiğinde ise İngilizce markalama anlamına gelen
‘'branding'' kelimesinin hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi ve tanınması için yapılan
damgalama işlemi olduğu bilinmektedir. Yani en sade tanımıyla marka, farklılaşmak
demektir (Akçi ve Uluışık, 2016: 358).
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1.1.2.3. Markanın Önemi
Marka olmak hem tüketicilere hem işletmelere hem de ülkelere önemli katkılar
sağlar. Güçlü bir marka tüketicileri korurken işletmelerin pazar payını arttırır ve ülkelerin
de üretim, istihdam, ihracat ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerini hızlandırır (Işık ve
Erdem, 2015: 13).
1.1.2.3.1. Markanın Tüketiciler Açısından Önemi: Marka yalnızca bir tescil belgesi
değil, aynı zamanda üreticinin tüketiciye vermiş olduğu kalite güvencesi ve performans
sözüdür (Uğur, 2018: 22). Tüketici, markasız bir ürüne kıyasla markalı bir ürünün hem
daha kaliteli olduğunu hem de o ürünü kullanmanın, giymenin veya yemenin kendisine
prestij sağladığını düşünür (Gümüş, Saraç ve Bilim, 2013: 8). Marka, ürün veya hizmeti
tüketiciye yakınlaştırır; tüketicinin zihninde risk algısını azaltır ve kaliteli bir imaj sergiler
(Henderson, 2007: 263). Marka ürün satın alan bir tüketici ürün hakkında istediği bilgilere
sahip olmada ve satın alınan ürünün onarım, değiştirme, vb. hizmetlerinden
yararlanmada marka ürüne güven duymaktadır (Öztürk, 2010: 55).

1.1.2.3.2. Markanın İşletmeler Açısından Önemi
Markalar, üretilen ürün ve hizmetlerin kaliteleri hakkında tüketicilerin referans
kaynağıdır. İşletmeler ürettikleri ürünün her zaman arkasında durmakta ve tüketicilere de
ürünün arkasında durduklarını hissettirmektedirler. Tüketiciler markalı ürün veya hizmet
satın alırken onların işlevselliğine ve duygusal yararına bakarlar. Bu nedenle tüketicilerin
algılarında işlevsel ve duygusal ihtiyaçları karşılayacak markalar yaratmak işletmeleri
rakipleri karşısında fiyat, nitelik ve tercih etme üstünlüğü bakımından bir adım öne
çıkaracaktır (Özüpek, 2018: 52-53). Fakat işletmeler ürünlerini markalaştırırken rakipleri
tarafından da taklit edilmemeyi güvence altına almalıdırlar (Öztürk, 2010: 55).

1.1.2.3.3. Markanın Ülkeler Açısından Önemi
Ülkelerinin özellikleriyle özdeşleşen markalar anıldığında hemen akla anavatanı
olan ülkeler gelir. Örneğin; Almanya ‘'Mercedes, Bosch, Audi'' gibi teknolojide üst
seviyelere ulaşmış markalarla güven verirken Amerika ‘'Coca-Cola, Levi's, Kellogg's'' gibi
tüketim ürünleriyle kendini ispatlamıştır. Ayrıca ‘'Chrysler, Chevrolet'' gibi otomobil
markalarıyla da Amerika lüks ve pahalılıkla pazarda kendini konumlandırmıştır. Demek
oluyor ki ülkeler ortaya koydukları markalarla imajlarını belirlemekte ve tüm dünyada bu
imajla anılmaktadırlar (Kurtbaş, 2016: 90).

1.2.2.4. Marka İmajı
İmaj; insanların bir nesne ile ilgili izlenimleri, hissettikleri, hatırladıkları ve kendisi
arasında kurmuş oldukları bir bağdır (Özüpek, 2013: 100). İmaj, organik ve uyarılmış
olmak üzere iki şekilde oluşur. Organik imaj, gazete haberlerinden ve medyadan bilgiler
edinilerek oluşur. Uyarılmış imaj, beklentileri olan tüketici için oluşturulan pazarlama
çabaları sonucunda ortaya çıkar. Bu iki imaj arasındaki farka bakıldığında pazarlama
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yöneticilerinin etkileme becerisi ön plana çıkar. (Çakır, Çakır ve Ceylan, 2013: 38). Bireyin
veya bireylerin bir ürüne karşı gösterdiği duygusal ve mantıklı bağdaştırmalar bütünü
marka imajını tanımlar (Peltekoğlu, 1997: 135). Bir diğer tanıma göre tüketicilerin üründen
anladıklarının toplamı olarak bilinen marka imajı, o markanın güçlü-zayıf ve olumluolumsuz yönleri gibi genellikle kontrol edilebilen algıların bir araya gelmesi demektir
(Akçi ve Uluışık, 2016: 359). Yani tüketiciler marka kimliğini duyduklarında ya da
gördüklerinde ne düşünüp ne hissediyorlarsa o kişiye göre marka imajı odur (Uğur, 2018:
59). Bu nedenle tüketicilerin düşündükleri ve hissettikleri olumlu marka imajı; satın alma
tercihlerinin belirlenmesi, algı ve tutumların bilinmesi ve yönetilmesi bakımından başarılı
bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirmede önemli rol oynar (Özüpek, 2018: 54).
Satın alma sürecinin her basamağında marka imajı kavramı etkisini gösterebilir,
nitekim kişilik ve kimlik basamaklarında olduğu gibi alternatiflerin değerlendirilmesinde
de rolü büyüktür. Marka imajına daha kapsamlı bir biçimde bakıldığında uyarıcı kimliği
ile tüketici ihtiyacını ortaya koyabildiği gibi tüketici algısındaki konumu sebebiyle satın
alma kararını da verdirebilir (Erdil ve Başarır, 2009: 221). Güçlü bir marka imajı yaratmak
bir ürünü rakiplerinden kolaylıkla farklılaştırır, pazarlama maliyetlerini azaltır, algılanan
riskleri en aza indirir ve tüketicinin bakış açısından ürünün yüksek kaliteli olduğunu
gösterir (Hosany ve ark., 2006: 638). Tüketicilerin bahsi geçen markayı değerlendirebilmesi
marka imajı ile gerçekleşebilmekte ve sonrasında üründen ziyade hakkında karar verilen
marka imajının satın alındığı bilinmektedir (Adan, 2014: 292).

1.1.3. Destinasyon Markalaması Kapsamında Kangal Balıklı Kaplıca
1.1.3.1. Kangal Balıklı Kaplıca
Balıklı Kaplıca Sivas'a 98 km, Kangal İlçesine 13 km uzaklıktadır. Kangal Balıklı
kaplıcası ülkemizin kaplıcaları içinde eşsiz bir konuma sahiptir. İyileştirici işlevi nedeniyle
dünyada benzeri bir kaplıca yoktur. Bilimin ve tıbbın mucizesini “sedef hastalığını tedavi
ederek” ortaya koymuştur. Yaklaşık 215 Lt/sn akış hızına sahip 36-37 °C'lik kaplıca
suyunda balıkların büyülü muamelesi, kaplıcanın itibarını ve özelliklerini daha da
artırmaktadır. Çünkü Kangal Balıklı kaplıcası dünyada bugüne kadar modern tıbbın
yararlanamadığı deri hastalıkları için son umut kaynağı konumundadır.
Cyprinide (Sazangiller) familyasına ait olan Garra rufa (Yağlı Balık) Cyprinion ve
Macrostamus (Beni Balığı) ile tahriş olmuş veya herhangi bir enfeksiyondan kaynaklanan
cilt dokusu yaraları; egzama, pürülan papüller ve hatta hiçbir tedavi yöntemi ile çözüm
bulunamayan "sedef hastalığı" ve ilaçlarla tedavisi olmadığı bilinen diğer cilt hastalıkları
gibi tıbbın çaresiz kaldığı bu tip cilt hastalıkları tedavi edilebilmektedir. pH'ı yaklaşık 7,2
olan su izotermaldir ve yıllık sıcaklık yaklaşık (ortalama) 35 derecedir. Raporlara göre su,
romatizma, sinir sistemi (nevralji, nevrit, felç), ortopedi ve travmatik sekeller (kırık, eklem
travması ve kas hastalıkları), kadın hastalıkları (lavaj ile), psikosomatik bozukluklar, cilt
hastalıkları, böbrek taşları (içerek) için etkilidir (Ankara Üniversitesi Klinik Raporu, 1997).
Kaplıca; 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 4 adet yüzme havuzu, 16 adet özel
banyo, restoran, market, çay bahçesi ve oyun alanına sahiptir. Otel 131 oda ve 262 yatak
kapasitesine sahiptir ve kışın çok sıcaktır. 13 Ağustos 1991 tarih ve 20997 sayılı resmî
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gazetede yayınlanan Kangal Balıklı Kaplıcası 24 hektarlık bir alanı kaplayarak "kaplıca
turizm merkezi" ilan edilmiştir. Ayrıca 130 oda ve 262 yataklı kaplıca oteli, restoran,
market, çay bahçesi, oyun parkı ve 6 kaplıca havuzu bulunmaktadır" (Pürlü, 2013).
Kaplıcalar ilin turizm sektöründe lokomotif rolü üstlense de dünyadaki tek sedef hastalığı
tedavi merkezi olan Kangal Balıklı Kaplıcası henüz tam olarak yabancı turistlere
açılmamıştır (Uslu ve İnceöz, 2019). Kangal Balıklı kaplıcasının dünyada örneği yoktur.
Haziran ve Eylül ayları arasında tam kapasite, geri kalan zamanlarda ise daha düşük
kapasitede hizmet vermektedir. Termal tesisler, kapasitesini artırarak, özellikle çağın
gereksinimleri ve dünya termal standartlarında yapılan yeni yatırımlar nedeniyle geniş bir
termal turizm potansiyeline ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu durumda mal sahibi şirket,
tesislerini güncellemeli ve dünya standartlarına uygun ek ünitelerle bir tesis inşa
etmelidir. Aynı zamanda özel bir sedef rehabilitasyon merkezinin kurulması, tedavi olma
amacındaki ziyaretçiler için büyük önem taşımaktadır.

1.1.3.2. Kangal Balıklı Kaplıca Destinasyon Bölgesi Bağlamında SWOT Analizi
Dünyada birçok ülke, alternatif bir turizm olarak termal turizmin insan sağlığında
çok önemli bir yer tuttuğunu bilmekte ve bu bilinçle hareket etmekte ve termal turizme
büyük önem vermektedir. Sivas İli Kangal İlçesi'nde bulunan kaplıcalar ülkenin termal
turizminde büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda giderek yaygınlaşan termal turizm,
kaplıcaları sadece keşfedilecek doğal güzelliklere sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda
sağlık turizmi açısından da aranan bir destinasyon haline getirmektedir. Türkiye
kaplıcalar açısından zengin bir ülkedir. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'ne göre,
Türkiye'de sadece %6'sı turizm amaçlı kullanılan 1.800'den fazla kaplıca bulunmaktadır
(Sayılı ve ark., 2007). Sivas ve Kangal Balıklı kaplıcalarının önemli bir destinasyon
olabilmesi için sürekli kendini yenilemesi gerekiyor. Bu revizyon işlemi, destinasyonun
SWOT analizi yapılarak gerçekleştirilebilir. Çeşitli kaynaklara göre (akademik yayınlara
ek olarak, araştırmacı gözlemleri kaplıcadaki personellerin görüşleri), Sivas İli ve Kangal
Balıklı Kaplıcası'nın SWOT analizi sonuçları aşağıdaki gibidir;

1.1.3.2.1. Güçlü Yönler

Sivas İli, içinde yaşadığı kültürün tüm izlerini taşıyan çok eski bir tarihi
geçmişe sahiptir. İl, tarih öncesi çağlardan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar
tüm ülkelerin kültürel mirasına sahiptir. Bu dönemlere ait İslami mektepler, camiler, tarihi
evler ve köprüler ilgi çekici yerlerdir. İlin tarihi ve arkeolojik kalıntıların yoğunlaştığı bazı
alanlar arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

Sivas İli'nde Kangal Balık Kaplıcası'nın yanı sıra çeşitli özelliklere sahip su
zengini diğer kaplıcalar da bulunmaktadır. (Örneğin, sıcak çermik, soğuk çermik, vb.). Bu
kaplıcalar termal turizm için çok uygundur.

Sivas, doğal kaynaklar (dağlar, yaylalar, su kaynakları, göller, flora, fauna
vb.) açısından zengin bir bölgede yer almaktadır. İlde alçak irtifadan yüksek rakıma kadar
birçok yayla bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen ve
Söbüce yaylalarıdır. Bu yaylalar doğa sporları, yürüyüş ve kamp için uygundur.
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Bölgede farklı seyahat seçenekleri de bulunmaktadır (tarihi ve kültürel turlar
vb.). Ayrıca ildeki nehir ve göller farklı su sporları (balıkçılık, kürek, rafting, yelken, su
kayağı, bot yarışmaları ve daha birçok su sporu) için de uygundur.

Gürün, Zara ve Doğanşar'daki mağaralar mağara turizmi için önemli
altyapılardır.

Kara avcılığı oldukça gelişmiştir. Bölgede uygun yerlerde keklik, bıldırcın ve
tavşan avlanabilir.

Sivas'ın el sanatları oldukça gelişmiştir (dokumacılık, bakır ürünleri, gümüş
ürünler, el dokumacılığı). Gürün şalları, el dokuması halıları ve kilimleriyle dünyaca
ünlüdür.

Belirli bölgelerde yemek kültürü ve meyve çeşitleri bulunmaktadır. İlde
organik tarım da yapılmakta olup, il mutfağı bakımından oldukça zengindir.
1.1.3.2.2. Zayıf Yönler

Sivas ve Kangal Balıklı kaplıcalarının bulunduğu Kangal ilçesi başta olmak
üzere bölgesel yerleşimlerde turizm potansiyelinden yararlanmak için yetersiz kapasite ve
tesislerin mevcut olması.

Yöre halkının kaplıca turizmi ve hatta bir bütün olarak turizm anlayışı
yeterince olgunlaşmamıştır. Sivas İli ve Kangal Bölgesi'nde turizm sektörü eğitimli ve
yeterli işgücüne sahip değildir.

Kangal Balıklı Kaplıcaları'nın turizm için tanıtımı yetersiz veya ayrılan
tanıtım ve pazarlama bütçesi yetersizdir.

Yerel yönetimler halen termal ürünlerin satış ve pazarlamasına karşı
duyarsızdır.

Kangal Balıklı Kaplıca'da turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik
eksiklikler henüz tamamen giderilmemiştir.

Kaplıca turizmine çok az yatırım yapılmakta ve teşvikler yetersiz
kalmaktadır.

Sivas'ın bazı bölge ve kasabalarında kanalizasyon altyapısı ve katı atık
yönetimi yetersizdir.

Belediye turizm potansiyeli olan bölgelere (Kangal gibi) yeterli araç tahsis
edilememiştir.

Kangal İlçesi ve Sivas İlinde geleneksel mimariden çok çağdaş mimaride
hızlı bir artış görülmektedir. Geleneksel yapıların dönüşümünün uygulanması ve
turizmin tanıtılması yeterince güçlü değildir.

Azalan istihdam olanakları ve yetersiz yerel girişimler, gençlerin bölgeden
göç etmesine neden olmuştur.


Kış nüfusunun azalması turizmi olumsuz etkilemektedir.
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1.1.3.2.3. Fırsatlar

Dünyada ve ülkemizde sıcak turizmin artan popülaritesi, günübirlik
turizmin artması, iç turizmin gelişmesi,

Avrupa Birliği veya diğer önemli kurumlar tarafından finanse edilen
projelere kaplıca turizminin dahil edilmesi,

Festival ve etkinliklerle ilgili organizasyonların termal turizm yetenekleri için
önemli potansiyel oluşturmuş olması,

Kamu kurumlarında, belediyelerde ve özel sektörde önemli görevlerde
bulunan yerel halkın varlığı,


Bölgeye yakın üç adet havaalanının mevcut olması (Sivas, Kayseri, Malatya),


Kaplıca turizmine olan talebin artmaya devam etmesi ve devletin kırsal
alanlara daha fazla teşvik sağlıyor olması,


STK'lar açısından iş birliği olanakları sağlamalıdır.

1.1.3.2.4. Tehditler


Sivas ilinin zayıf bir turizm imajına sahip olması,


Kangal Balıklı Kaplıca gibi Türkiye'nin alternatif turizm fırsatları, iç ve dış
turizmi tanıtan satış kataloğunda yer almamaktadır, bu nedenle ne Sivas ne de Kangal
Balıklı kaplıcaları tam olarak tanıtılamamaktadır

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle bölgedeki komşu ülkelerdeki savaşlar
ve siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenmesi ve bu olumsuz etkinin Sivas'a
yansıması,


İl ve bölgelerde konut inşaatlarının artması nedeniyle flora ve fauna kaybı,


Bölgede çok sayıda su kaynağının bulunması nedeniyle alabalık çiftliklerinin
kontrolsüz bir şekilde kurulmuş olması,


Şiddetli kış ve işsizlik nedeniyle çok sayıda göç yaşanmış olması,



Meraların azalması nedeniyle hayvancılık sektörü azalmış olması,



Arazinin engebeli olması nedeniyle tarımsal faaliyetler azaltılmalıdır.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
SWOT analizinde de görüleceği üzere Sivas’ın zayıf yanları güçlü yanlarından daha
fazla, ancak buna karşılık değerlendirilecek fırsatları da yabana atılmayacak kadar
fazladır. Bu, Kangal Balıklı Kaplıca'nın imajına olumlu etki yapacak ve markasına önemli
katkı sağlayacaktır. Kalıcı ve etkin bir destinasyon markası yaratabilmek için; sloganlar,
semboller, reklam müzikleri, altyapı-üstyapı mühendisliği, kalite, örgüt kültürü, güvenlik,
ulaşım, alternatif turizm, marka kişiliği, doğal çevrenin korunması, yerel tutum ve
davranışlar gibi birçok unsurun bir arada iyi yönetilebilmesi gerekmektedir (Doğan, 2006).
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Destinasyonlarda lokasyon stratejisi içerisinde yer alan “slogan” oldukça önem arz
etmektedir. Lokasyonlar giderek daha fazla değiştirilebilir hale geliyor ve bu nedenle ayırt
edilmesi zorlaşıyor. Öte yandan slogan, markanın kimliği ile imajı arasındaki bağlantıyı
sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Diğer bir deyişle, slogan zamanla destinasyonu
önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Sivas, slogan olarak önce "Yiğitlik", "Ayaz" ve "Kangal
Köpeği" kelimelerini belirlemiştir. Sivas’ın kendine has ayırt edici özelliklerini
vurgulayan, adı anıldığında ziyaretçilere Sivas’ı anımsatan, daha çekici sloganlar
bulunabilir ve bu sloganların kalıcılıklarını arttırmak için reklam müziği gibi profesyonel
imaj çalışmaları yapılabilir. Bu yöntemler ile destinasyon markası olmak için pozitif
değerler elde edilebilir.
Gelişmemiş turizm destinasyonlarında görüldüğü gibi, Sivas’ta maddi büyüme ve
altyapı geliştirme eksikliği turizm sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Altyapı
sorunlarının ortadan kaldırılması, Kangal Balıklı Kaplıcasına gelen turist sayısında da
önemli bir artışa yol açacaktır. Kalite, sadece işletmeyi değil, tüm destinasyonun ilgisini
gerektiren bir kavramdır. Altyapı ve üstyapı sorunsuzdur, yeşili korur ve çeşitlilik
atmosferini, trafik kalitesini vb. artırır. Her sonuç, destinasyona ait kalitenin imajını
yansıtır (Doğanlı, 2006: 96). Sivas'ta hizmet sektörü her ne kadar tesisler bazında gelişmiş
olsa da turizm hizmet anlayışında yeterli kalite ve profesyonelliği yakalayamamaktadır.
Bu amaçla işletmecilere yeterli vizyon ve iyi eğitimli personel sağlayacak tesis,
destinasyonun gelişimine katkı sağlayacaktır.
Turizm sektöründe yerel yönetimlerin, özel sektörün ve bölge halkının tutumu
önemlidir. Sivas İl Yönetimi, turizm tanıtım faaliyetlerini, Kangal Balıklı Kaplıcasının
dünya çapında hak ettiği bir destinasyona dönüşebilmesi için, kendi stratejik planı
çerçevesinde, kültürel ve sosyal tarihi dokulara öncelik vererek, ortak sivil toplum
kuruluşları ile koordineli çalışarak hem ulusal hem de uluslararası platformlarda
koordineli bir şekilde yürütmelidir. Turizm sektörü oldukça hassas bir endüstridir. Her
türlü beklenmeyen olaylar, turistlerin tercihlerini olumsuz yönlere kaydırabilir. Bu
nedenle ülkemizdeki ziyaretçilerin güvenli bir ortam içinde ziyaretlerini tamamlamaları
önemlidir. Bir turistik destinasyonda güçlü ve etkin bir marka yaratmak için, sorunsuz
ulaşım standartları sağlanmalı, Turistlere en konforlu hava, deniz, kara ve demiryolu
ulaşım seçenekleri en uygun fiyata sunulmalıdır. Ulaşım açısından sadece ülkeler arası
değil, ülke içinde de seçeneklerin kalite ve zenginliğinin optimize edilmesi gerekmektedir.
Nakliye kazalarının yaşanmaması adına ulaşım güvenliği ilkelerine uygunluk
gösterilmelidir (Doğanlı, 2006: 102). Kangal Balıklı Kaplıcanın bir ölçüde ulaşım sorunu
mevcuttur. Sivas-Kangal karayolu yeterli mesafede sayılabilse de mesafe 107 km yani bir
buçuk saat araç yolculuğuna tekabül etmektedir.
Turistlerin belirli bir destinasyon algısına sahip olabilmeleri destinasyonun özgün
bir kimliğinin olmasına bağlıdır. Marka kişiliği, destinasyona ait tarz ve tutum gibi marka
bilgisinin aktarılmasında önemli bir rol üstlenir (Doğanlı, 2006: 103). Bir markanın da
insan gibi belirli bir kişiliğe ve duygulara sahip olması durumu markanın kişiliğini
oluşturur (Can, 2007: 231). Kangal Balıklı kaplıcası, ucuz ve kalitesiz turizmin
yaygınlaşmasına yol açan ucuz fiyatlandırma kavramını uygulamaya koymuş ve turist
nüfusu düşük ve orta gelirli gruplardan oluşmaya başlamıştır. Destinasyon markasının
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gücünü arttırmak için bölge halkının ziyaretçilere karşı olan tutum ve davranışlarının da
pozitif eğilimli arttırılması gerekmektedir. Türk ulusu gelenekleri, görenekleri ve
inançlarından dolayı misafirperver olması ile tanınır. Türkiye'de turizm sektörünün
devam etmesinin nedenlerinden biri de bu özelliği sayılabilir. Turistlerin bölgeye seyahat
etmelerinin nedeni sadece dinlenmek, çalışmak vb. sadece bölgeyi ve kültürünü anlamak
değil, farklılıkları keşfetmektir. Bu nedenle turizm ve yerel halk arasındaki ilişkinin
koordine edilmesi gerekmektedir. Yerel halk Sivas'taki çeşitli uluslararası faaliyetlerle
ilgilenmemektedir. Bunun nedenlerinden biri de etkinliklerin yöre halkının zevkine uygun
olmamasıdır. Bu, etkinliğe katılmak için gelen turistlere olumsuz bir tepki olarak
görülebilir. Bu anlamda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, etkinliğin yerel halk
için çekici hale getirilmesi için tanıtım faaliyetlerini artırmakla yükümlüdür.
Markaların günlük konuşmalarda aşırı kullanımı, her ayırt edici özelliğin insanların
zihninde bir marka olarak görülmesine neden olmuştur. Aynı şekilde destinasyon markası
olabilmek için de çeşitli unsurların olması gerekir. Bu faktörler çerçevesinde Kangal Balıklı
Kaplıcası'nın bir marka olup olmadığı düşünüldüğünde bir destinasyon markası olduğu
söylenemez. Ancak aslında bir destinasyon markası olmak için çalışmalar mevcuttur. Bir
ürünü veya hizmeti diğer ürün veya hizmetlerden sadece marka bazında ayırmak
istiyorsak bu marka değil etiket demektir. Bazı Sivaslılar "Kangal Balıklı Kaplıca'nın
marka olmadığına" inanmakta ve gerekli unsurlar sağlandıktan sonra bölgenin marka
olabileceğine inanmaktadır. Öte yandan, "Kangal Balıklı Kaplıca bir markadır" görüşüne
sahip kişiler, bu kaplıcanın diğer destinasyonlardan farklı olduğuna inanmaktadır, ancak
değer açısından daha düşük olduğunu düşünmektedir. Kangal Balıklı Kaplıca'nın marka
özelliklerini öne çıkarmak için birçok işlem yapılması gerekmektedir. Kangal Balıklı
Kaplıcanın destinasyon markası olabilmek için öncelikle farklı konumlandırma
stratejilerinin kullanılması gerekmektedir. Alternatif turizm kapsamında doğal
güzelliklerin ve kültürel değerlerin çeşitli uygulamaları ortaya çıkarılabilir.
Web sayfasının tasarımına özen gösterilmeli, şehrin sanal ortamda bir gösterimi
olmalı, Sivas ve Kangal Balıklı Kaplıcaları ile ilgili en son ve en zengin bilgiler siteye
eklenmelidir. Kangal Balıklı Kaplıcası web sitesindeki içerikler sadece Almanca, İngilizce,
Rusça, Çince, Japonca gibi diğer dünya dillerinde dünyanın herhangi bir yerinde bir tuşa
basılarak erişilebilir olmalıdır. Yerel halkın turizm bilincini geliştirmek için pazarlama
faaliyetleri koordine edilmelidir. Politikalar, markalı destinasyonlara dayanmalıdır.
Akademik camiadan teorik görüşleri almak, projeler üretmek ve olumlu geri dönüşler
getirebilecek projeleri hayata geçirmek gerekmektedir.
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1. GİRİŞ
Turizm literatürü rekabet açısından incelendiğinde, ilk sırada destinasyon rekabeti
gelmektedir. Gelişime açık, iyi yönetilen destinasyonların bulunduğu piyasa yapısı içinde
destinasyon rekabeti giderek artış göstermekte ve daha zorlu hale gelmektedir (Bahar ve
Kozak, 2012: 39-40; Lam ve Ryan, 2020). Destinasyon rekabeti, bir planlama çerçevesinde
rekabet hali içinde bulunan destinasyonların birbirinden farklı özelliklerinin sistematik bir
şekilde karşılaştırılması olarak ifade edilmektedir (Pearce, 1997: 16). Giderek artan
rekabetçi piyasada destinasyonların, daha etkili rekabet edebilmek, karar alabilmek, diğer
destinasyonlardan farklı yönlerini sergileyebilmek hem destinasyon sakinlerini hem de
turistleri destinasyon konusunda motive edebilecek olumlu bir mesaj sunabilmek ve
kişilerle destinasyon arasında duygusal bir bağ kurabilmek için giderek daha önemli bir
hale gelen markalaşma stratejilerini benimsemeleri gerekmektedir (Piva ve Prats, 2020;
Roodurmun ve Juwaheer, 2010; Şen, 2019). Markalaşma stratejileri dünyadaki pek çok
destinasyon tarafından, destinasyona ait özellikleri ve destinasyonun benzersizliklerini
vurgulamak amacıyla uygulanmaktadır (Souiden ve ark., 2017: 55). Markalaşma
stratejilerinin en önemli unsurları arasında kabul edilen destinasyon kişiliği ve
destinasyon imajı, bir kombinasyon halinde, destinasyonu diğer rakip destinasyonlardan
ayırt etmek için kullanılmaktadır (Ekinci ve Hosany, 2006; Kim ve Stepchenkova, 2017;
Usakli ve Baloglu, 2011). Destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı güçlü markalaşma
sürecinin temel parçaları olarak kabul görmekte (Chen ve Phou, 2013) ve markalaşmada
büyük önem taşımaktadır (George ve Anandkumar, 2014). Destinasyon kişiliği, bir
destinasyonun insan özellikleri ile ilişkilendirilmesi şeklinde ifade edilmektedir (Kumar
ve Nayak, 2014). Destinasyon imajı ise, bir destinasyona ait izlenimler veya bir
destinasyona yönelik algılar olarak tanımlanmaktadır (Echtner ve Ritchie, 1991).
Hem destinasyon kişiliği hem de destinasyon imajı bilişsel yapılar olarak kabul
edilmektedir. Destinasyon kişiliği, turizm bağlamında marka kişiliğine atıfta
bulunmaktadır ve bir destinasyonu tanımlamak için insanın kişilik özellikleri
kullanılmaktadır. Bu da örneğin destinasyonun orijinal, ilginç, heyecan verici veya
arkadaş canlısı olup olmadığı ile açıklanabilmektedir (Chen ve Phou, 2013: 170).
Destinasyon imajı ise bir destinasyonla ilgili öznel bilgileri içermektedir. Bir

280

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

destinasyonun örneğin pahalı, egzotik, kentsel, soğuk veya gelişmiş olması ile
açıklanabilmektedir. Bir destinasyona yönelik değerlendirme kişiden kişiye değişiklik
gösterebilmektedir (Ekinci, 2003: 22). Destinasyon kişiliği, destinasyon imajını
canlandırmaktadır. Destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı doğrudan ilişki içerisinde
bulunmaktadır. Aynı zamanda bu doğrudan ilişkide destinasyon sakinleri, diğer
vatandaşlar ve turizm sektörü çalışanları da yer almaktadır (Gomez-Aguilar ve ark., 2016).
Destinasyon kişiliği ve destinasyon imajının organik olarak yaratılmasında yerel halkın,
somut olmayan kültürel mirasın ve benzersiz güzelliklerinin dikkate alınması büyük
önem taşımaktadır (Lam ve Ryan, 2020). Gün geçtikçe daha rekabetçi bir hal aldığı bilinen
destinasyon rekabet piyasasında, destinasyonların farklılaşarak rakiplerinden ayırt
edilebilmek ve rakip destinasyonlardan öne geçmek adına destinasyon markalaşmasına,
bu süreçte de markalaşma stratejilerinden destinasyon kişiliği ve destinasyon imajına
yönelmelerinin gerekli olduğu belirtilebilmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmanın amacı
Yalova ili destinasyon kişiliğini ve destinasyon imajını belirleyen faktörleri ortaya
çıkarmak ve iki değişken arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek olarak belirlenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı kavramlarının
açıklamasına ve sonrasında kavramlarla ilgili alan yazın incelemesine yer verilmiştir.
Sonra sırasıyla çalışmanın yöntemi, bulguları, sonucu ve önerileri açıklanmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Kişiliği
Destinasyon kişiliği, turizm literatürü kapsamında marka kişiliği olarak
tanımlanmaktadır (Yang ve ark., 2020). Çünkü turizm akademisyenleri, destinasyonla
ilişkilendirilen bir dizi insani özellik kullanılarak bir destinasyonu özel olarak tanımlamak
amacıyla kullandıkları “destinasyon kişiliği” kavramını geliştirmek için marka kişiliği
kavramını kullanmışlardır (Hosany ve ark., 2006). Destinasyon kişiliği kavramı kalıcı ve
ayırt edici bir farklılaşma konusunda marka kişiliğine benzemektedir ve marka kişiliği
terminolojisini benimsemektedir (Aaker, 1997; Lam ve Ryan, 2020). Destinasyon kişiliği,
somut olarak fonksiyonel özellikler, soyut olarak sembolik özellikler ve deneyimsel
özelliklerle karakterize edilmiş marka kişiliğinin bir ifadesi şeklinde tanımlanmaktadır
(Hankinson, 2004: 115). Destinasyon kişiliği kavramına ilişkin ilgili alan yazında farklı
tanımlar bulunmakla birlikte, en çok alıntı yapılan tanımın Hosany ve ark., (2006)
tarafından yapılan tanım olduğuna dikkat çekilmektedir (Ye, 2012: 398). Hosany ve ark.,
(2006) destinasyon kişiliği kavramını, Aaker’ın (1997) marka kişiliği kavramından
hareketle “bir destinasyonla ilişkili kişilik özellikleri kümesi” şeklinde ifade etmektedir.
İspanya’nın arkadaş canlısı ve aile odaklı, Londra’nın açık fikirli, alışılmışın dışında, canlı
ve yaratıcı, Paris’in romantik olarak tanımlanması gibi örneklerden de anlaşılacağı üzere
destinasyonların insanlara ait kişilik özellikleriyle tanımlandığı belirtilebilmektedir
(Sharma, 2013: 9).
İnsanlara ait kişilik özelliklerinin mallar, ürünler ve hizmetlere uygulanabilir
olması, aynı özelliklerin destinasyonlara da uygulanabilir olmasını beraberinde getirmiştir
(Gomez-Aguilar ve ark., 2016: 211). İnsan olmayan nesnelere, insanlara ait kişilik
özelliklerin eklenmesiyle dünya daha tanıdık ve anlaşılması kolay bir hale gelmektedir
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(Lam ve Ryan, 2020). Bu durum insanlara ait kişilik özelliklerinin evrensel zihinsel
temsillere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle destinasyonun insanların
zihninde kendine bir yer edinebilmesi, insanlarla arasında duygusal ve olumlu bir ilişki
kurabilmesi için evrensel zihinsel temsillere sahip kişilik özellikleriyle özdeşleştirilip,
destinasyon kişiliğinin tespit edilmesinin ilgili destinasyonun markalaşması sürecinde ve
diğer destinasyonlardan farklılaşması açısından büyük önem taşıdığı belirtilmektedir
(d’Astous ve Boujbel, 2007; Ekinci, 2003; Morgan ve Pritchard, 2004). Kumar ve Nayak
(2014) tarafından da destinasyon kişiliğinin tespit edilmesinin markalaşma açısından etkili
bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Destinasyon kişiliği ürettiği duygular, sağladığı
kendini ifade etme kolaylığı, kolaylaştırdığı ilişkiler, karar vermede sağladığı kolaylık gibi
açılardan fark yaratmaktadır. İnsanların hafızasında destinasyona yönelik değer ve bir
dizi benzersiz ve olumlu ilişki yaratmaya da katkı sağlamaktadır (Prayag, 2007). İlgili alan
yazında destinasyon kişiliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılmış çalışma sonuçlarından
da olumlu destinasyon kişiliğinin, destinasyona yönelik insan davranışlarını olumlu
etkilediği anlaşılmaktadır. Olumlu destinasyon kişiliğine sahip destinasyonların algılanan
destinasyon imajlarının olumlu, destinasyonu tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme
eğiliminin fazla olduğu dikkat çekmektedir (Chen ve Phou, 2013; Usakli ve Baloglu, 2011;
Ekinci ve Hosany, 2006). Destinasyon kişiliği kavramı kapsamında yapılmış yukarıdaki
açıklamalardan hareketle, bir destinasyona ait kişiliğin tespit edilmesinin, destinasyonun
markalaşması sürecinde ve destinasyonun insanların zihninde kendine yer bulabilmesi,
boşluk olarak hatırlanmaması açısından büyük önem arz ettiği ifade edilebilmektedir.

1.1.2. Destinasyon İmajı
İmaj, karmaşık fikirlerin basitleştirilmiş hali olarak ifade edilmektedir (Nadeau ve
ark., 2008). İmaj kavramının turizm sektörüyle ilişkilendirilmesi, destinasyon açısından ele
alması ve bu kapsamda ilk tanımının yapılması Hunt tarafından 1970’lerde
gerçekleştirilmiştir. O zamandan günümüze ise destinasyon imajına yönelik ilgi sürekli
artmış ve devamında farklı tanımlarla kavram devamlı geliştirilmiştir (Kislali ve ark.,
2019; Kladou ve Mavragani, 2015; Pike, 2002). Destinasyon imajı, bir kişinin ya da grubun
belirli bir yer hakkındaki tüm nesnel bilgi, önyargı, hayal gücü ve duygusal
düşüncelerinin ifadesi şeklinde tanımlanmaktadır (Lawson ve Baud-Bovy’den (1977) akt.;
Lopes, 2011: 307). Destinasyon imajı diğer bir tanımlama da yalnızca kişiler olarak
herhangi bir destinasyona yönelik algılar değil, aynı zamanda destinasyonun yarattığı
bütünsel izlenim olarak açıklanmaktadır (Echtner ve Ritchie, 1991). Crompton (1979)
tarafından ise destinasyon imajı, insanların bir destinasyonla ilişkilendirdiği inançlarının,
fikirlerinin ve izlenimlerinin toplamı şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımın destinasyon
imajı kavramını açıklamak için en sık alıntı yapılan tanım olduğu belirtilmektedir. Özetle
destinasyon imajı bir kişinin bilgisine ve diğer küresel izlenimlerine dayalı olarak bir
destinasyonun zihinsel resmini içermekte (Ekinci, 2003: 22), kişinin zihnindeki
destinasyonu temsil etmekte ve kişiye destinasyonun bir ön görüntüsünü sunmaktadır
(Leisen, 2001: 50). Destinasyon imajının büyük ölçüde öznel olduğu savunulmaktadır.
Çünkü destinasyon imajı, kişilerin bulundukları, gittikleri ve/veya duydukları
destinasyonlara ilişkin algılarına dayanmaktadır (San Martin ve Rodriguez del Bosque,
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2008). Diğer bir ifadeyle bu durum destinasyon imajının bilişsel oluşuyla, destinasyonun
pahalı, egzotik, soğuk, gelişmiş gibi daha öznel özelliklerine dayalı bilgiyi içermesiyle
açıklanabilmektedir. Bu nedenle de destinasyon imajına ilişkin değerlendirme kişiden
kişiye değişebilmektedir. Türkiye bazı kişiler tarafından Avrupa’da bir tatil destinasyonu
olarak düşünülürken, bazı kişiler tarafından bu imaja katılım gösterilmemesi örnek olarak
verilebilmektedir (Ekinci, 2003: 22).
Destinasyon imajının öznel olması dolayısıyla önemi evrensel olarak kabul
edilmektedir. Çünkü destinasyon imajı kişinin destinasyona yönelik davranışını, karar
verme sürecini ve seçimini etkilemektedir. Kişileri destinasyon konusunda harekete
geçmeye ya da geçmemeye motive eden unsurun gerçeklikten ziyade algıların olması da
destinasyon imajının destinasyonda bulunan somut kaynaklardan daha önemli olduğunu
göstermektedir (Gallarza ve ark., 2002; Nadeau ve ark., 2008). Hunt (1975) tarafından da
destinasyon imajının destinasyon seçim sürecinde kritik bir faktör olduğu
savunulmaktadır. Destinasyon imajının, destinasyonun sahip olduğu turizm ve
rekreasyon kaynakları kadar destinasyonun geliştirilmesinde katkıda bulunabileceği
vurgulanmaktadır. Destinasyon imajı destinasyon markalaşmasında önemli bir unsur
olarak kabul edilmektedir (Souiden ve ark., 2017: 55). Rekabetçi piyasada destinasyonun
mevcut ziyaretçilerini tekrar tekrar destinasyona çekmek ve onların sadakatini elde etmek,
buna ek olarak yeni ziyaretçiler çekmek için pozitif ve güçlü bir destinasyon imajının
oluşturulması büyük önem arz etmektedir (Bigne ve ark., 2001; Qu ve ark., 2011). Zor bir
süreç olmakla birlikte destinasyon imajının canlı olarak tanıtılması gerekmektedir. Böylece
destinasyon eşsiz ve özgün bir yer olarak hissedilebilecektir (Morgan ve ark., 2003: 287).
Destinasyon imajı kavramı kapsamında yapılmış yukarıdaki açıklamalardan hareketle, bir
destinasyona ait imajın tespit edilmesinin, destinasyonun markalaşması sürecinde ve
destinasyonun eşsiz ve özgün bir yer olarak insanların algılarında kendine yer bulabilmesi
açısından büyük önem arz ettiği ifade edilebilmektedir.

1.2. İlgili Araştırmalar
İlgili alan yazın incelendiğinde hem destinasyon kişiliğini hem de destinasyon
imajını belirlemek amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir.
Mevut çalışmanın bu kısmında çalışma amacı doğrultusunda destinasyon kişiliği ve
destinasyon imajı kavramlarını birlikte ele alarak incelemiş olan çalışmalardan bazılarına
yer verilmektedir. Bu çalışmaları çeşitlendirmek ve arttırmak mümkündür.
Destinasyon kişiliği ve destinasyon imajının birbiri ile ilişkili kavramlar olduğuna
odaklanan (Ekinci ve Hosany, 2006; Hosany ve ark., 2006; Prayag, 2007; Bilim ve Bilim,
2014; Artuğer ve Çetinsöz, 2014) destinasyon kişiliğinin destinasyon imajı üzerindeki
etkisini inceleyen (Kim ve ark., 2018) destinasyon kişiliğinin özellikle heyecan ve
samimiyet özellikleriyle destinasyon imajı üzerindeki etkisine odaklanan (Apostolopouluo
ve Papadimitriou, 2015) bazı destinasyon kişiliği bileşenleri (heyecan ve sofistike) ile
destinasyon imajı arasında olumlu ilişkiler olduğu; bazı destinasyon kişiliği bileşenleri
(samimiyet) ile destinasyon imajı arasında da olumsuz ilişkiler olduğuna vurgu yapan (Ki
ve Lee, 2015) destinasyona yönelik imajın işlevsel (erişilebilirlik, turistik cazibe merkezleri,
fiziksel atmosfer gibi daha somut) ve psikolojik (arkadaş canlısı ve rahatlatıcı gibi daha
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soyut) özelliklerden oluştuğu, destinasyon kişiliğini ise modern, gençlik, sağlamlık,
canlılık, samimiyet ve çağdaş olmak üzere altı önemli faktörden meydana geldiğini tespit
eden (Upadhyaya, 2012) çalışmalar bulunmaktadır. İstanbul'da yaptıkları çalışma
neticesinde destinasyon kişiliği ve imajının milliyetler açısından farklılıklar gösterebileceği
sonucuna ulaşan (Şahin ve Baloğlu, 2011) destinasyon imajının destinasyon markasının
oluşturulmasında çok önemli bir rol oynadığını ve destinasyon kişiliği üzerinde doğrudan
etkisi olduğunu tespit eden (Chen ve Phou,2013) ve destinasyon imajının, destinasyon
kişiliğinin öncülü olduğunu belirten çalışmalara da literatürde rastlandığı
söylenebilmektedir (Souiden ve ark., 2017).

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada, İstanbul’a yakınlığı, sahip olduğu turistik kaynaklar dolayısıyla önemli
bir turistik destinasyon olduğu düşünülen Yalova’nın marka bir destinasyon haline
getirilmesinde yardımcı olacağı düşünülen destinasyon kişiliği ve destinasyon imajının
yerli halk gözünden ölçülerek tespit edilmesi ve iki kavram arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2.2. Araştırmanın Alan Seçim Süreci
Araştırmada Yalova'nın tüm ilçelerinden yerel halka ulaşılmaya çalışılmış ve
böylece bütüncül bir bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır.

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Çalışmada ilk olarak destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı kavramları için ilgili
alan yazın taraması yapılmıştır. İlgili alan yazın taraması sonucunda birincil verileri elde
etmek için kullanılacak ölçeklere karar verilmiş, anket formu oluşturulmuş ve kuramsal
bilgiler ışığında anket tekniği ile birincil verilerin toplanması aşamasına geçilmiştir. Anket
formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik
özelliklerini belirlemek amacıyla 9 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde Yalova ili
destinasyon kişiliğini belirlemek için Hosany ve ark., (2006) ve Ekinci ve Hosany (2006)
tarafından ortaya koyulmuş 27 madde 5 faktörden oluşan ölçeğe yer verilmiştir. Yazarlar
çalışmalarında Aaker’in (1997) 42 maddelik marka kişiliği ölçeğinin (BPS) turizm
destinasyonlarına uygun olup olmadığını değerlendirmişlerdir. Çalışmalar sonucunda 42
maddeden bazılarının destinasyon kişiliğini ölçmek için uygun olmadığına karar verilmiş
ve ölçek 27 maddeye düşürülmüştür. Yazarlar 27 madde 5 faktörün istenilen kriterleri
sağladığını tespit etmiş ve ölçeğe son halini vermişlerdir. d’Astous ve Boujbel (2007)
tarafından yapılmış çalışma sonucunda destekleyici bir bulgu elde edilmiş ve benzer
maddelerin destinasyon kişiliği ile ilgili olmadığı görülmüştür. Hosany ve ark., (2006) 27
madde 5 faktör ile çalışmasını yapmış, elde ettiği verilere uyguladığı AFA sonucunda 13
madde 3 faktörden oluşan destinasyon kişiliği tespit etmiştir. Boyutlara ait Cronbach’s
Alpha değerleri sırasıyla 0,81, 0,72 ve 0,69 olarak belirlenmiştir. Ekinci ve Hosany (2006)
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ise çalışmalarında destinasyon kişiliğini 12 madde 3 faktör olarak bulmuş ve boyutlara ait
Cronbach’s Alpha değerleri 0,84, 0,73 ve 0,69 şeklinde açıklanmıştır. Mevcut ölçek
Türkmen (2015) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
destinasyon kişiliği 25 madde 3 faktör olarak, Cronbach’s Alpha değerleri ise 0,93, 0,93 ve
0,87 olarak bildirilmiştir. Mevcut çalışmada da Yalova’nın destinasyon kişiliğini
belirlemek amacıyla 27 madde 5 faktörden oluşan ve Türkmen (2015) tarafından Türkçeye
çevirisi yapılan ölçek tercih edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Yalova ili destinasyon imajını
belirlemek amacıyla Ünal ve Çakır (2020) tarafından Güçer’den (2010) alınarak
oluşturulmuş ölçek tercih edilmiştir. Güçer (2010) tarafından kullanılmış ölçek 26 madde 5
faktörden oluşmaktadır. Ancak Ünal ve Çakır (2010) çalışmalarındaki destinasyon tercihi
dolayısıyla (Kaş) 1 maddeyi (havaalanındaki olanaklar) ölçekten çıkarmışlar ve
çalışmalarını 25 madde 5 faktör üzerinden tamamlamışlardır. Çalışma sonucunda
destinasyon imajı 25 madde 5 faktör olarak tespit edilmiştir. Faktörlere ilişkin Cronbach’s
Alpha değerleri sırasıyla 0,78, 0,76, 0,74, 0,72 ve 0,70 olarak belirlenmiştir. Güçer (2010)
tarafından 26 madde 5 faktör için ise Cronbach’s Alpha değerleri 0,86, 0,76, 0,73, 0,75 ve
0,77 olarak bildirilmiştir. Mevcut çalışmada da Yalova’nın destinasyon imajını belirlemek
amacıyla 25 madde 5 faktörden oluşan, Güçer (2010)’dan alınarak Ünal ve Çakır (2020)
tarafından oluşturmuş ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların hem her bir kişilik ifadesini hem
de her bir imaj ifadesini “1=kesinlikle katılmıyorum” ve “5=kesinlikle katılıyorum”
şeklinde beşli likert ölçekle derecelendirmesi istenmiştir.

2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Yalova ili sakinleri (Yalova’da ikamet eden kişiler)
oluşturmaktadır. Çalışma evreni için destinasyona ait yerel halkın tercih edilmesinde
Kavaratzis (2008) tarafından vurgulanan bilgi dikkate alınmıştır. Yazar, markalaşma
stratejileri kapsamında faydalanılan unsurların (destinasyon kişiliği, imajı vb.) insanların
zihinlerinde inşa edildiğine dikkat çekmektedir. Bu yüzden bu yönde yapılacak bir
çalışma için tercih edilebilecek gruplar arasında destinasyona sakinlerinin, ziyaretçilerinin
ve yatırımcılarının bulunabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle çalışma evreninden
verileri elde etmek amacıyla anket formu Google formlarda çevrimiçi hazırlanmış,
kolayda örnekleme yöntemiyle katılımcılar seçilmiş ve katılımcılara çevrimiçi şekilde
uygulanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerekli olan veriler Nisan-Mayıs 2021
ayları arasında toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini ise evreni temsil etme gücüne ve alt
sınırına sahip olduğu düşünülen 384 kişi oluşturmaktadır.

2.5. Araştırmanın Analizleri
Çalışma amacı doğrultusunda veriler elde edildikten sonra her bir form bilgisayar
ortamında istatistiksel analiz programına kaydedilerek veri seti oluşturulmuş ve analiz
edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri frekans dağılımları ve yüzde
değerler ile analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Yalova ili destinasyon kişiliğini ve
destinasyon imajını belirleyen faktörleri tespit etmek amacıyla ise ilgili ölçeklere açıklayıcı
faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Son olarak sürekli değişkenlerin sosyo-demografik
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özellikler açısından fark gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla fark testleri ve
sonrasında ise iki kavram arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi
yapılmış ve tüm analizlerden elde edilen bulgular açıklanmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular
Tablo 1’de araştırma katılımcılarına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Araştırma
katılımcılarının %31,3 oranıyla en fazla il merkezinden katılım gösterdikleri
görülmektedir. İkinci sırada %28,4 ile Armutlu ilçesi yer almaktadır. Üçüncü sırada ise
%16,4 oranla Çınarcık gelmektedir. Bunları sırasıyla %10,9 ile Altınova; %9,1 ile Çiftlikköy
ve son olarak %3,9 ile Termal izlemektedir. Katılımcıların %53,6’sının mesleği dolayısıyla
Yalova’ya gelmediği, %46,6’sının ise mesleği dolayısıyla Yalova’da bulunduğu dikkat
çekmektedir. Katılımcıların %22,7’sinin Yalova doğduğu yer olup, %19’unun Yalova’da
ikamet süresinin 2-3 yıl arası, %18,5’inin ise 4-5 yıl arası olduğu görülmektedir. %15,9’u
Yalova’da doğmasa da 10 yıl ve üzeridir Yalova’da ikamet etmektedir. %14,1’inin ikamet
süresi 6-7 yıl arası, %7’sinin ikamet süresi 8-9 yıl arası ve son olarak %2,9’unun ise 0-1 yıl
arası olarak dikkat çekmektedir. Katılımcıların %25’i özel sektör çalışanı, %22,1’i kamu
çalışanı/memur, %20,1’i serbest meslek/esnaf/ticari faaliyet mesleklerine sahiptir. Bunları
sırasıyla %10,9 ile ev hanımı, %7,3 ile işçi, %7 oranıyla işsiz(çalışmıyor), %4,9 ile emekli ve
son olarak %2,6 ile öğrenci izlemektedir. Katılımcıların %55,5’i kadın, %44,5’i ise
erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımları açısından incelendiğinde %41,4 ile en fazla 2534 yaş arası katılımcı bulunduğu dikkat çekmektedir. İkinci sırada %31,5 ile 35-44 yaş arası
katılımcılar gelmektedir. Üçüncü sırada ise 10,9 ile 45-54 yaş arası katılımcılar yer
almaktadır. Sonrasında sırasıyla %%9,4 oranıyla 18-24 yaş arası, %6,8 ile ise 55 yaş ve üzeri
katılımcılar bulunmaktadır. Katılımcılardan %53,1’ini evliler, %46,9’unu ise bekârlar
oluşturmaktadır. Ortalama aylık gelir açısından ise ile sırada %38,3 ile 6001-9000 TL arası
geliri olanlar yer almaktadır. İkinci sırada %37 ile 3001-6000 TL arası gelire sahip olanlar
bulunmaktadır. Üçüncü sırada %16,1 ile 9001 TL ve üzeri gelire sahip olanların
bulunduğu dikkat çekmektedir. Son olarak dördüncü sırada ise %8,6 ile 3000 TL’den az
gelire sahip olanlar bulunmaktadır. Son olarak katılımcılar eğitim düzeyleri açısından
değerlendirilmektedir. Katılımcıların %39,8’inin lisans, %29,2’sinin lise ve altı, %21,4’ünün
ön lisans ve %9,6’sının ise yüksek lisans/doktora eğitim düzeyine sahip olduğu dikkat
çekmektedir.
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bulgular
Değişken

Yalova’nın
ediyorsunuz?

Grup

hangi

ilçesinde

ikamet

Şu anda ikamet ettiğiniz il/ilçeye mesleğiniz
nedeniyle mi geldiniz?

Kaç senedir Yalova’da ikamet ediyorsunuz?

Mesleğiniz nedir?

Cinsiyetiniz nedir?

Kaç yaşındasınız?

Medeni durumunuz nedir?

Ortalama aylık geliriniz ne kadardır?

Eğitim seviyeniz nedir?

n

%

Yalova (İl merkezi)

120

31,3

Altınova

42

10,9

Armutlu

109

28,4

Çınarcık

63

16,4

Çiftlikköy

35

9,1

Termal

15

3,9

Evet

178

46,6

Hayır

206

53,6

Doğduğum yer

87

22,7

0-1 yıl arası

11

2,9

2-3 yıl arası

73

19,0

4-5 yıl arası

71

18,5

6-7 yıl arası

54

14,1

8-9 yıl arası

27

7,0

10 yıl ve üzeri (Yalova’da doğmadım
ancak
uzun
yıllardır
burada
yaşıyorum.)

61

15,9

Kamu Çalışanı/Memur

85

22,1

Özel Sektör Çalışanı

96

25,0

Serbest Meslek/Esnaf/Ticari Faaliyet

77

20,1

İşçi

28

7,3

Emekli

19

4,9

Ev Hanımı

42

10,9

İşsiz (Çalışmıyor)

27

7,0

Öğrenci

10

2,6

Kadın

213

55,5

Erkek

171

44,5

18-24 yaş arası

36

9,4

25-34 yaş arası

159

41,4

35-44 yaş arası

121

31,5

45-54 yaş arası

42

10,9

55 yaş ve üzeri

26

6,8

Bekâr

180

46,9

Evli

204

53,1

3000 TL’de az

33

8,6

3001-6000 TL arası

142

37,0

6001-9000 TL arası

147

38,3

9001 TL ve üzeri

62

16,1

Lise ve altı

112

29,2

Ön lisans

82

21,4

Lisans

153

39,8

Yüksek lisans/Doktora

37

9,6

Toplam

384

100,0
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3.2. Destinasyon Kişiliği ve Destinasyon İmajı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör
ve Güvenirlik Analizi Bulguları
Katılımcıların Yalova’nın destinasyon kişiliği ve destinasyon imajına yönelik
değerlendirmelerini içeren verilere AFA uygulanmıştır. AFA ile ölçek maddeleri arasında
bulunan ilişkilerden faydalanılarak ölçeğin alt boyutlarını belirlemek amaçlanmaktadır
(Karagöz, 2019; Özdamar, 2017). Her iki ölçek için AFA yapılırken sırasıyla şu
aşamalardan geçilmiştir. Hem ölçeklere ait yapı geçerliliğini hem de elde edilen verilerin
AFA’ya uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve
Bartlett Sphericity testi uygulanmış ve bu analizler sonucunda elde edilen katsayı
değerleri incelenmiştir. KMO testi ile örneklem sayısının AFA için yeterli olup olmadığı
belirlenmektedir. Değişkenler arasında ilişki bulunup bulunmadığı ise kısmi
korelasyonlar temelinde Bartlett küresellik testi ile incelenmektedir. Kozak (2018: 136)
tarafından KMO değerinin 0,60 üzerinde olmadı gerektiği, 0,80 üzerinde olması halinde
ise bu donucun mükemmel olarak değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Bartlett
küresellik testi sonucunda elde edilen katsayı değerinin ise %95 güven aralığında 0,05’ten
küçük olması beklenmektedir. Eğer p<0,05 olursa, korelasyon matrisinin birim matris
olmadığı ve böylece AFA’nın yapılabileceği savunulmaktadır (Özdemir, 2016; Aksu, Eser
ve Güzeller, 2017). Bu iki katsayı değeri analiz edildikten sonra ölçeklere AFA
uygulanmıştır. Ölçeklerde yer alan maddelerin ölçekte kalıp kalmayacaklarını belirlemek
amacıyla faktör yük değerleri incelenmiş, alt sınır Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından
belirlenen 0,32 olarak saptanmıştır. Maddeler de belirlendikten sonra varimax dik
döndürme yöntemi ile analiz yapılmış ve ölçeklere ait faktörler belirlenmiştir. Son olarak
faktör altında toplanan maddelerin binişik madde olup olmadıkları incelenmiştir. Bu
noktada birden fazla faktöre yük bindiren maddelerin hangi faktör altında kalacağı ya da
herhangi bir faktör altında kalıp kalmayacağı konusunda karar verme noktasında ise iki
faktör yükü arasındaki değerin en az 0,10 olması kriteri dikkate alınmıştır (Büyüköztürk,
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018). Faktörler altında en az 2 maddenin
bulunmasına dikkat edilmiştir. Her ne kadar önerilen sayı 3 madde olsa da faktör altında
yer alan madde sayısının 2 olması da kabul edilebilir olarak ifade edilmektedir (Çakır,
2014: 7). Binişik maddeler faktörler altından çıkarıldıktan ve faktörler için en az 2 madde
sayısı sağlandıktan sonra ölçek geneli ve alt faktörler için güvenirlik analizi yapılmış ve α
katsayı değerleri hesaplanmıştır. α katsayı değerlerinin değerlendirilmesinde ise 0 ve 0,40
arası güvenilir değil, 0,40 ve 0,60 arası düşük güvenirlik, 0,60 ve 0,80 arası oldukça
güvenilir ve 0,80 ve 1,00 arası ise yüksek güvenirlik olarak değerlendirilmiştir (Yıldız ve
Uzunsakal, 2018: 19). Düşük güvenilirlikte ve güvenilir olmayan faktörler ölçekten
çıkarılmıştır. Son olarak toplam madde korelasyon değerleri incelenmiştir. Bu değerlerin
≥0,20 olması ve bu durumda maddelerin korunması gerektiği, <0,20 olması durumda ise
değerlerin yetersiz olduğu bu nedenle bu maddelerin ölçek dışında bırakılması gerektiği
ifade edilmektedir (Bagby, Parker ve Taylor, 1993; Rief ve Hiller, 1999). AFA
tamamlandıktan sonra faktörler belirlenmiş ve akabinde faktörlerin isimlendirilmesi
aşamasına geçiş sağlanmıştır. Faktörlerin isimlendirilmesi aşamasında Ekinci ve
Hosany’nin (2006) “yüksek faktör yüküne sahip maddeler faktör için büyük öneme
sahiptir, bu maddeler faktör üzerinde etkileyici güç olarak değerlendirilmelidir”
şeklindeki açıklaması dikkate alınmıştır. Bu açıklamalardan hareketle destinasyon kişiliği
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ölçeği ile elde edilen verilere uygulanan AFA bulguları Tablo 2’de; destinasyon imajı
ölçeği ile elde edilen verilere uygulanan AFA bulguları ise Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 2’de de yer aldığı üzere destinasyon kişiliği ölçeğine ait KMO değeri 0,831 olarak
belirlenmiş ve mevcut çalışmadaki örneklem sayısının bu ölçek için mükemmel olarak
değerlendirilebileceği görülmüştür. Bartlett küresellik testi sonucunda ise katsayı değeri
(χ2(351)=2612,267; p=,000) anlamlı bulunmuştur. Bu değerler verilerin AFA için uygun
olduğunu ifade etmektedir. Bu değerler belirlendikten sonra faktör yük değerleri
incelenmiş ve faktör yük değerlerinin 0,404 ve 0,686 aralığında olduğu, alt sınır olarak
kabul edilen 0,32’den küçük faktör yük değerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Böylece
faktör yük değerlerinin kabul düzeyini karşıladığı görülmüştür. Varimax dik döndürme
yöntemiyle AFA yapıldıktan sonra ölçek maddelerinin özdeğeri 1’den büyük (Λ=3,332,
Λ=2,452, Λ=2,316, Λ=2,136, Λ=1,793, Λ=1,572 ve Λ=1,519) 7 faktör altında toplandığı
belirlenmiştir. Özdeğeri 1’den büyük tespit edilmiş olan bu faktörler toplam varyansın
%55,997 açıklamaktadır. Bu değer yeterli olarak kabul edilebilmektedir. Çünkü bu değerin
%40-60 aralığında bulunması yeterli düzey olarak görülmektedir (Tavşancıl, 2018).
Faktörler belirlendikten sonra faktörler altındaki maddeler incelenmiş 4 maddenin (8, 14,
16 ve 23) birden fazla faktöre yük bindirdiği ve iki faktördeki yük değerleri arasındaki
farkın 0,10’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu maddeler faktörler altından
çıkarılmıştır. Bu madde çıkarmaları sonucunda birinci faktör altında 6 madde (5, 9, 10, 11,
12 ve 13) bulunmakta olup toplam varyansın %12,340’ını, ikinci faktör altında 4 madde
(15, 17, 18 ve 19) yer almakta olup toplam varyansın %9,083’ünün, üçüncü faktörde 4
madde (1, 2, 3 ve 4) bulunup toplam varyansın %8,576’sını, dördüncü faktörde 3 madde
(24, 26 ve 27) yer alıp toplam varyansın %7,910’unu, beşinci faktörde 2 madde (6 ve 7)
olup toplam varyansın %6,639’unu, altıncı faktörde 2 madde (20 ve 21) bulunmakta olup
toplam varyansın %5,823’ünü ve son olarak yedinci faktör altında 2 madde (22 ve 25) yer
alıp bu faktörde toplam varyansın %5,625’ini açıklamaktadır. Bu aşamalar
tamamlandıktan sonra ölçek geneli ve faktörler için güvenirlik analizi yapılmış ve α
katsayı değerleri hesaplanmıştır. Faktör 6 için 0,551, faktör 7 için ise 0,348 olarak
hesaplanan α katsayı değerleri güvenilir değil ve düşük güvenilir olarak hesaplandığı için
bu faktörler ölçekten çıkarılmış ve ölçeğin son hali 19 madde 5 faktör olarak belirlenmiştir.
Bu belirlemeler sonucunda ölçek geneli için 0,805 yüksek güvenirlik, ölçek faktörleri için
ise sırasıyla 0,785, 0,632, 0,670, 0,714 ve 0,683 oldukça güvenilir olarak tespit edilmiştir.
Son olarak 0,20 altında toplam madde korelasyon değeri tespit edilmemiş, maddeler
korunmuştur.
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Tablo 2. Destinasyon Kişiliği Ölçeğine İlişkin AFA ve Güvenirlik Analizi Bulguları
Faktörler

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

Faktör 5

Madde
Toplam
Korelasyonu

İfadeler

Faktör 1

Özgün

,567

,452

Heyecanlı

,693

,539

Canlı

,702

,543

Yaratıcı

,749

,621

Güncel

,586

,542

Bağımsız

,562

,514

Emniyetli

,479

,291

Başarılı

,706

,472

Kendinden emin

,770

,556

Üst sınıf

,451

,342

Aklı başında

,678

,455

Aile odaklı

,751

,459

Samimi

,687

,484

Erdemli

,589

,408

Erkeksi

,704

,466

Sert

,790

,578

Haşin

,795

,559

Neşeli

,790

,519

Arkadaş canlısı

,776

,519
55,997

Açıklanan Varyans (%)

12,340

9,083

8,576

7,910

6,639

Öz Değer (Λ)

3,332

2,452

2,316

2,136

1,793

α katsayısı

0,785

0,632
0,805

0,670

0,714

0,683

KMO = 0,831; Bartlett Küresellik Testi: χ2(351) = 2612,267, (p) = 0,000

Yalova ilinin destinasyon kişiliğine ilişkin faktörler belirlendikten sonra faktörlerin
isimlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. İsimlendirme altı farklı çalışma ışığında
gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışmada faktörler altına dağılmış maddelerin, dikkate alınan
altı çalışma kapsamında benzer faktörler altında dağıldığı ve benzer isimlendirildiği veya
farklı faktörler altında dağıldığı ve farklı isimlendirildiği ya da ölçekten çıkarıldığı için
faktörler altında yer almadığı dikkat çekmektedir. Bu açıklamalardan hareketle mevcut
çalışmanın faktörlerine ilişkin isimlendirme sırasıyla aşağıda açıklanmaktadır.
Birinci faktörde altı madde yer almaktadır. Mevcut çalışma ile benzerliğe sahip olan
çalışmalar değerlendirildiğinde heyecanlı, canlı, yaratıcı, güncel ve bağımsız maddelerinin
Aaker’in (1997) çalışmasında “heyecan” faktörü altında toplandığı görülmektedir. Ekinci
ve Hosany (2006) ve Hosany ve arkadaşlarının (2006) çalışmalarında heyecanlı, özgün ve

290

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

canlı maddeleri benzer şekilde “heyecan” faktörü altında ele alınmaktadır. Türkmen ve
arkadaşlarının (2015) çalışmalarında da benzer şekilde canlı, yaratıcı ve heyecanlı
maddeleri “heyecan” faktörü altında değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar ışığında mevcut
çalışmanın birinci faktörüne “heyecan” ismi uygun görülmüştür. İkinci faktörde dört
madde yer almaktadır. Mevcut çalışma ile benzerliğe sahip olan çalışmalar
değerlendirildiğinde Aaker’in (1997) çalışmasında emniyetli, başarılı ve kendinden emin
maddelerinin “yetkinlik” faktörü altında toplandığı görülmektedir. Türkmen’in (2015)
çalışmasında ise emniyetli, başarılı, kendinden emin ve üst sınıf maddeleri
“yetkinlik/seçkinlik” faktörü altında değerlendirilmektedir. Bu açıklamalar ışığında
mevcut çalışmanın ikinci faktörüne “yetkinlik/seçkinlik” ismi verilmiştir. Üçüncü
faktörde dört madde yer almaktadır. Mevcut çalışma ile benzerliğe sahip olan çalışmalar
değerlendirildiğinde Aaker’in (1997), Türkmen’in (2015) ve Türkmen ve arkadaşlarının
(2015) çalışmasında bu dört maddenin “samimiyet” faktörü altında; Ekinci ve Hosany’in
(2006) çalışmasında samimi ve erdemli maddeleri “samimiyet” faktörü altında; Hosany ve
arkadaşlarının (2006) çalışmasında aklı başında, samimi ve erdemli maddeleri
“samimiyet” faktörü altında yer almaktadır. Bu çalışmalar ışığında mevcut çalışmanın
üçüncü faktörüne “samimiyet” ismi seçilmiştir. Dördüncü faktörde üç madde yer
almaktadır. Mevcut çalışma ile benzerliğe sahip olan çalışmalar değerlendirildiğinde
Koç’un (2021) çalışmasıyla aynı faktörün ortaya çıktığı dikkat çekmektedir. Mevcut
çalışmada faktör dört altında toplanan üç madde Koç’un (2021) çalışmasında da bir faktör
altında toplanmış ve bu faktör “sağlamlık” olarak isimlendirilmiştir. Ek olarak bu üç
madde Aaker’in (1997) çalışmasında “sağlamlık”; Türkmen’in (2015) çalışmasında ise
“sertlik” faktörü altında yer almaktadır. Bu açıklamalardan hareketle mevcut çalışmanın
dördüncü faktörüne “sağlamlık” ismi tercih edilmiştir. Son olarak beşinci faktörde iki
madde yer almaktadır. Mevcut çalışma ile benzerliğe sahip olan çalışmalar
değerlendirildiğinde Ekinci ve Hosany (2006) ile Hosany ve arkadaşlarının (2006)
çalışmalarında arkadaş canlısı maddesinin “eğlence” faktörü altında yer aldığı
görülmektedir. Diğer çalışmalarda bu iki maddenin oldukça çeşitlilik gösteren bir
dağılıma ve isimlendirmeye sahip olması dolayışla bu iki faktörü içeren mevcut
çalışmanın son faktörüne “eğlence” ismi uygun görülmüştür. Tablo 3’te görüldüğü üzere
destinasyon imajı ölçeğine ait KMO değeri 0,817 olarak belirlenmiş ve mevcut çalışmadaki
örneklem sayısının bu ölçek için mükemmel olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.
Bartlett küresellik testi sonucunda ise katsayı değeri (χ2(300)=2297,348; p=,000) anlamlı
bulunmuştur. Bu değerler verilerin AFA için uygun olduğunu ifade etmektedir. Bu
değerler belirlendikten sonra faktör yük değerleri incelenmiş ve faktör yük değerlerinin
0,400 ve 0,687 aralığında olduğu, alt sınır olarak kabul edilen 0,32’den küçük faktör yük
değerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Böylece faktör yük değerlerinin kabul düzeyini
karşıladığı görülmüştür. Varimax dik döndürme yöntemiyle AFA yapıldıktan sonra ölçek
maddelerinin özdeğeri 1’den büyük (Λ=2,584, Λ=2,242, Λ=2,202, Λ=2,007, Λ=1,836, Λ=1,722
ve Λ=1,596) 7 faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Özdeğeri 1’den büyük tespit edilmiş
olan bu faktörler toplam varyansın %56,755’ini açıklamaktadır. Bu değer yeterli olarak
kabul edilebilmektedir. Faktörler belirlendikten sonra faktörler altındaki maddeler
incelenmiş 2 maddenin (11 ve 23) birden fazla faktöre yük bindirdiği ve iki faktördeki yük
değerleri arasındaki farkın 0,10’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu
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maddeler faktörler altından çıkarılmıştır. Bu madde çıkarmaları sonucunda birinci faktör
altında 4 madde (14, 15, 16 ve 17) bulunmakta olup toplam varyasın %10,337’sini, ikinci
faktör altında 4 madde (7, 8, 18 ve 19) yer almakta olup toplam varyansın %8,966’sını,
üçüncü faktörde 4 madde (1, 2, 3 ve 4) bulunup toplam varyansın %8,808’ini, dördüncü
faktörde 3 madde (5, 6 ve 9) yer alıp toplam varyansın %8,027’sini, beşinci faktörde 3
madde (20, 21 ve 22) olup toplam varyansın %7,344’ünü, altıncı faktörde 3 madde (10, 12
ve 13) bulunmakta olup toplam varyansın %6,888’ini ve son olarak yedinci faktör altında 2
madde (24 ve 25) yer alıp bu faktörde toplam varyansın %6,385’ini açıklamaktadır. Bu
aşamalar tamamlandıktan sonra ölçek geneli ve faktörler için güvenirlik analizi yapılmış
ve α katsayı değerleri hesaplanmıştır. Faktör 4 için 0,589, faktör 6 için 0,570 ve faktör 7 için
ise 0,555 olarak hesaplanan α katsayı değerleri düşük güvenilir olarak hesaplandığı için bu
faktörler ölçekten çıkarılmış ve ölçeğin son hali 15 madde 4 faktör olarak belirlenmiştir. Bu
belirlemeler sonucunda ölçek geneli için 0,756 oldukça güvenilir, ölçek faktörleri için ise
sırasıyla 0,687, 0,678, 0,686 ve 0,618 oldukça güvenilir olarak tespit edilmiştir. Son olarak
0,20 altında toplam madde korelasyon değeri tespit edilmemiş, maddeler korunmuştur.

Tablo 3. Destinasyon İmajı Ölçeğine İlişkin AFA ve Güvenirlik Analizi Bulguları
Faktörler

İfadeler

Faktör
1

Faktör
2

Faktör
3

Faktör
4

Madde
Toplam
Korelasyonu

Gelişmiş bir yer

,464

,343

Alt yapı kalitesi

,731

,499

Alışveriş olanakları

,715

,565

Konaklama tesis kalitesi

,644

,488

Kültürel ve tarihi çekicilikler

,605

,431

Açık alan turizm aktiviteleri

,637

,541

Ekonomik konaklama imkânı

,551

,335

Spor ve macera olanakları

,765

,542

Doğal kaynakların çeşitliliği

,647

,485

Büyüleyici manzara

,748

,557

Seyahat kolaylığı

,737

,392

Sahil ve su kaynaklarının yeterliliği

,631

,502

Sağlık olanakları yeterli

,516

,304

Yerel halkın misafirperverliği

,811

,518

Çalışanların misafirperverliği

,764

,490
56,755

Açıklanan Varyans (%)

10,337

8,966

8,808

7,344

Öz Değer (Λ)

2,584

2,242

2,202

1,836

KMO = 0,817; Bartlett Küresellik Testi: χ2(300) = 2297,348, (p)=,000
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0,687

0,678
0,756

0,686

0,618
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Yalova ilinin destinasyon imajına ilişkin faktörler belirlendikten sonra faktörlerin
isimlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. İsimlendirme iki farklı çalışma ışığında
gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışmada faktörler altına dağılmış maddelerin, dikkate alınan
iki çalışma kapsamında benzer faktörler altında dağıldığı ve benzer isimlendirildiği veya
farklı faktörler altında dağıldığı ve farklı isimlendirildiği dikkat çekmektedir. Bu
açıklamalardan hareketle mevcut çalışmanın faktörlerine ilişkin isimlendirme aşağıda
açıklanmaktadır. Birinci faktör altında dört madde yer almaktadır. Güçer (2010) ve Ünal
ve Çakır’ın (2020) çalışmalarında bu maddelerden iki tanesi aynı faktör altında yer
almaktadır. Kalan iki maddenin ise farklı faktörler altında yer aldığı dikkat çekmektedir.
Bu maddelerden yüksek faktör yük değerine sahip olan madde dikkate alınarak, bu
maddenin Güçer (2010) ve Ünal ve Çakır’ın (2020) çalışmalarında yer aldığı faktör ismi
mevcut araştırmada kullanılmıştır. Bu nedenle birinci faktöre “genel altyapı” ismi
verilmiştir. İkinci faktör altında dört madde bulunmaktadır. Güçer (2010) ve Ünal ve
Çakır’ın (2020) çalışmalarında bu maddelerden üç tanesinin aynı faktör altında yer aldığı
görülmektedir. Bu üç maddeden iki tanesinin faktör içindeki en yüksek yük değerine
sahip olması ve faktöre etkilerinin yüksek olduğunun düşünülmesi dolayısıyla mevcut
çalışmada ikinci faktör bu çalışmalar ışığında “aktiviteler” olarak isimlendirilmiştir.
Üçüncü faktör altında dört madde bulunmaktadır. Bu faktör Güçer (2010) ve Ünal ve
Çakır’ın (2020) çalışmalarında yer alan faktör ile birebir aynı olduğu dikkat çekmektedir.
Bu nedenle mevcut çalışmada üçüncü faktörün doğrudan “çekicilikler” olarak
isimlendirilmesinin uygun olduğu düşünülmüştür. Son olarak dördüncü faktör altında 3
madde bulunmaktadır. Bu üç maddenin iki tanesi Güçer (2010) ve Ünal ve Çakır’ın (2020)
çalışmalarında aynı faktör altında yer almakta, bir faktörün ise başka bir faktör altında
bulunduğu dikkat çekmektedir. Yazarlara ait çalışmalarda aynı faktör altına toplanmış iki
maddenin, mevcut çalışmanın dördüncü faktörü üzerindeki etkisinin yüksek olmasından
dolayı bu faktöre de “misafirperverlik” ismi seçilmiştir.

3.3. Fark Testleri
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın sürekli değişkenlerini oluşturan
destinasyon kişiliğinin ve destinasyon imajının sosyo-demografik değişkenler açısından
fark gösterip göstermediklerini belirlemek amacıyla yapılmış fark testlerinin bulguları yer
almaktadır. Fark testleri yapılmadan önce araştırma amacı doğrultusunda elde edilen
verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Verilerin normal dağılım
gösterip göstermediklerini belirlemek amacıyla 40’a yakın birbirinden farklı normallik
analizinin geliştirildiği belirtilmektedir (Yazici ve Yolacan, 2006). Mevcut çalışmada
bunlardan biri olan basıklık (skewness) – çarpıklık (kurtosis) katsayı değerleri ile
normallik değerlendirilmiştir (Pallant, 2001; Tabachnick ve Fidell, 2007). Bunlardan
basıklık (skewness) değerlerinin ∓ 3 ; çarpıklık (kurtosis) değerlerinin ise ∓ 3 aralığında
olması, verilerin dağılımının normal olduğunu göstermektedir (Emiroğlu ve Özmaden,
2020: 1038). Her iki ölçeğin geneline ait normallikler basıklık ve çarpıklık katsayı değerleri
dikkate alınarak değerlendirilmiş, çarpıklık katsayı değerlerinin ∓3, basıklık katsayı
değerlerinin de ∓3 aralığında olduğu görülerek, araştırma verilerinin normal dağılıma
sahip oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle fark testlerinde parametrik testler kullanılmıştır.
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Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında bağımsız T testi, bağımsız ikiden fazla grubun
karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Varyansların homojen
olup olmadıklarına bağlı olarak uygun yorumlamalar (Anova veya Welch) yapılmıştır.
Farkın tespit edildiği durumlarda, farkın kaynaklandığı grubu tespit etmek amacıyla
uygun testler (Bonferroni veya Tamhane’s) gerçekleştirilmiştir. Bu açıklamalar dâhilince
yapılmış uygun testler sonucunda elde edilmiş bulgulardan yalnızca fark tespit edilen
bulgular aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların
destinasyon kişiliği puan ortalamaları ile medeni durumları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır (p<0,05).

Tablo 4. Destinasyon Kişiliği ve Sosyo-Demografik Değişkenler
Değişkenler
Medeni Durum

n

x̄

ss

Bekar

180

2,97

0,41

Evli

204

3,14

0,47

t

p

3,762

,000*

*p<0,05
Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere katılımcıların destinasyon imajı puan
ortalamalarıyla meslek, yaş ve eğitim arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05).
Serbest meslek/esnaf/ticari faaliyet mesleklerine sahip olan katılımcıların destinasyon
imajı puan ortalamalarının kamu çalışanı/memur mesleğine sahip olan katılımcılara göre
daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Yaş açısından değerlendirildiğinde ise 18-24 ve
25-34 yaş aralığında bulunan katılımcıların destinasyon imajı puan ortalamalarının 35-44
yaş aralığındaki katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Son olarak ise
önlisans eğitim seviyesinde olan katılımcıların destinasyon imajı puan ortalamalarının
yüksek lisans/doktora eğitim seviyesinde olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu
dikkat çekmektedir.
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Tablo 5. Destinasyon İmajı ve Sosyo-Demografik Değişkenler
Değişkenler

Meslek

Yaş

Eğitim

n

x̄

ss

(1)
Kamu
çalışanı/Memur

85

3,34

0,46

(2) Özel sektör
çalışanı

96

3,45

0,35

(3)
Serbest
meslek/Esnaf/
Ticari faaliyet

77

3,54

0,41

(4) İşçi

28

3,36

0,36

(5) Emekli

19

3,51

0,36

(6) Ev hanımı

42

3,47

0,33

(7) İşsiz

27

3,58

0,58

(8) Öğrenci

10

3,34

0,25

36

3,53

0,23

159

3,50

0,41

(3) 35- 44 yaş
arası

121

3,32

0,44

(4) 45-54
arası

42

3,52

0,36

(5) 55 yaş ve
üzeri

26

3,55

0,40

(1) Lise ve altı

112

3,46

0,36

(2) Ön lisans

82

3,54

0,38

(3) Lisans

153

3,43

0,42

(4) YL / Doktora

37

3,28

0,50

(1) 18-24
arası

yaş

(2) 25-34
arası

yaş

yaş

F değeri

p

F=2,190

,034*

F=4,549

,002*

F=3,725

,012*

Bonferroni/
Tamhane’s

3>1

1>3
2>3

2>4

*p<0,05

3.4. Korelasyon Analizi Bulguları
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın sürekli değişkenlerini oluşturan
destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı arasında ilişki bulunup bulunmadığını
belirlemek amacıyla yapılmış olan korelasyon analizi bulgularına yer verilmektedir.
Korelasyon analizi yapmadan önce araştırma amacı doğrultusunda elde edilen verilerin
normal dağılım gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Verilerin normal dağılım
göstermesi nedeniyle korelasyon analizi bulguları Pearson korelasyon katsayısı dikkate
alınarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucu tespit edilmiş Pearson korelasyon
katsayı bulgusu ise Tablo 6’da açıklanmıştır. Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere destinasyon
kişiliği ile destinasyon imajı (r=0,253, p<0,05) arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
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Tablo 6. Korelasyon Analizi Bulguları
Destinasyon İmajı
Destinasyon Kişiliği

Pearson Correlation

,253

Sig. (2-tailed)

,000

n

384

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı kavramları birbirleriyle ilişkili olup belirli
bir kombinasyon halinde markalaşma stratejilerini oluşturan ve markalaşma noktasında
kritik önem taşıyan unsurlardan ikisi olarak ele alınabilmektedir. Destinasyon kişiliğinin
ve destinasyon imajının önemi, destinasyonları diğerlerinden ayırt edebilmek, özgün
noktalarını belirginleştirebilmek ve nasıl anılacaklarını tespit edebilmek noktasında
belirginleşmektedir. Destinasyon kişiliği turizm açısından marka kişiliğine atıfta
bulunmakta ve destinasyonu adeta kişileştirerek, insani kişilik özellikleri ile açıklamaya
çalışmaktadır. Bu kişileştirmenin yapılması, insanların zihinlerinde insan olmayan
şeylerin daha anlaşılır olması ve tanıdık gelmesi açısından gerekli olmaktadır.
Destinasyonların da kişileştirilerek kimi insani özelliklerle tanımlanması, yerel halkın ve
ziyaretçilerin algı dünyasında o yerin daha sıcak, daha tanıdık ve daha hatırlanabilir
olmasını sağlamaktadır. Destinasyonla olumlu ilişkiler kurulabilmesi ve destinasyon
tanıtımının daha başarılı olabilmesi, destinasyonun doğru markalaşabilmesi ve insanlar
tarafından daha olumlu algılanabilmesi için destinasyon kişiliği önemli bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Olumlu destinasyon kişiliği, tekrar ziyaret eğilimini ve
destinasyonu başkalarına tavsiye etmeyi de arttıran bir unsurdur. Bu bakımdan da
destinasyonların turistik potansiyelinin arttırılmasında önemli kabul edilmektedir.
Benzer şekilde destinasyon imajı da bireylerin belirli yerler hakkındaki tüm bilgi,
hayal gücü, önyargı, düşünce ve duygularının bütünsel ifadesi olarak açıklanabilmektedir.
Destinasyon imajı salt bireylerin yarattığı bir algı durumu değil aynı zamanda da
destinasyonun kendini nasıl yansıttığıyla da ilgili bir çerçeveyi ifade etmektedir. İnsanlar
destinasyonlarla ilgili olarak kimi fikirler ve izlenimler edinmekte ve bu düşünceduygular onların ziyaret kararlarından memnuniyet düzeylerine dek birçok davranışını
etkilemektedir. Kişiye destinasyonun bir ön gösterisini sunan destinasyon imajı özneldir
ve önemi de evrenseldir. Kişilerin karar verme davranışlarını ve destinasyon seçimlerini
etkilemesi bakımından önemli bir motivasyon ve etki unsuru olarak incelenebilmektedir.
Kişileri destinasyonlara yönlendiren etkenlerin ve en önemli motivasyon kaynaklarının
algı ve imajla ilgili olması da destinasyon imajının bölgenin turistik gelişimi açısından
incelenmesi ve geliştirilmesi gereken bir kavram olduğunun altını çizmektedir.
Destinasyonun tercihinin arttırılması, geliştirilmesi, markalaşması ve rekabet gücünün
arttırılması, destinasyona yönelik müşteri sadakati yaratılması, memnuniyetin arttırılması
ve destinasyon için güçlü-pozitif bir destinasyon imajının oluşturulması açısından
destinasyon kişiliği ve destinasyon imajının birlikte desteklenmesi ve doğru
konumlandırılması gerekmektedir. Tüm bu bilgilere dayanarak hazırlanan çalışma
Yalova'nın destinasyon profilini çıkartabilmek için destinasyon kişiliği ve destinasyon
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imajını belirleyebilmeye ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmeye
odaklanmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir.
Yalova il merkezinden Yalova'nın en uzak ilçesi olan Armutlu'ya kadar tüm ilçeleri
içine alan çalışma, Yalova ili için bütüncül bir bakış açısı elde etmek üzere kurgulanmıştır.
Katılımcıların meslek dağılımları ağırlıklı olarak kamu çalışanları, özel sektör çalışanları
ve serbest meslek/esnaf/ticari faaliyet gruplarından oluşsa da örneklem içerisinde
emekliden öğrenciye geniş bir meslek kitlesi bulunmaktadır. Örneklem %55,5 kadın,
%44,5 erkek katılımcılardan meydana gelmektedir. En fazla %41,4 oranıyla 25-34 ve %31,5
oranıyla 35-44 yaş aralığında katılımcılar bulunmakla birlikte en az %6,8 ile 65 yaş üstü
katılımcılardan oluşmaktadır. Örneklemin %53,1'i evli %46,9'u bekar iken, örneklem gelir
grubuna göre ise en fazla %38,3 oranıyla 6001-9000 TL aralığı sonrasında %37,0 ile 30016000 TL aralığı gelire sahip katılımcıları kapsamaktadır. Örneklemde eğitim durumuna
göre ise en fazla %29,2 oranıyla lisans, %21,4 oranıyla lise ve altı ve %39,8 oranıyla da ön
lisans grubundan bireyler yer almaktadır. Bu bakımdan net biçimde katılımcıların
orta/üst sınıf ağırlıklı bir profil sergilediği, görece eğitim seviyesinin de orta/yüksek
katılımcılardan oluştuğu belirtilebilmektedir.
Yapılan fark testleri sonucunda katılımcıların destinasyon kişiliği puan ortalamaları
ile yalnızca medeni durumları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Buradan yola
çıkarak destinasyon kişiliğinin insanların zihninde belirgin hal alabilmesinde medeni
durumlarının etkili olduğu söylenebilmektedir. Destinasyon imajı sürekli değişkeni ile
yapılan fark testleri sonucunda ise destinasyon imajı puan ortalamalarının meslek, yaş ve
eğitim açısından anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Serbest meslek/esnaf/ticari
faaliyet mesleklerine sahip olan katılımcıların destinasyon imajı puan ortalamalarının
kamu çalışanı/memur mesleğine sahip olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu dikkat
çekmektedir. Yaş açısından değerlendirildiğinde ise 18-24 ve 25-34 yaş aralığında bulunan
katılımcıların destinasyon imajı puan ortalamalarının 35-44 yaş aralığındaki katılımcılara
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Son olarak ise ön lisans eğitim seviyesinde olan
katılımcıların destinasyon imajı puan ortalamalarının yüksek lisans/doktora eğitim
seviyesinde olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Buradan yola
çıkarak Yalova destinasyonunun destinasyon imajının konumlandırılması, geliştirilmesi
ya da yeniden yaratılması noktasında hedeflenen kitlelerin meslek, yaş ve eğitim
durumlarının doğru belirlenmesi ve bu özelliklere hitap eden uygulamaların hayata
geçirilerek doğru bir markalaşma yolu izlenmesi önerilebilmektedir. Yapılan korelasyon
analizi sonucunda destinasyon kişiliği ile destinasyon imajı arasında pozitif yönde
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Literatürü destekler biçimde
destinasyon imajı ve kişiliği arasındaki ilişkiyi ortaya koyması ve yönünü belirlemesi
açısından sonuç kıymetli görülmüştür.
Yapılan analizler sonucunda Yalova iline ait destinasyon kişiliği; heyecan,
yetkinlik/seçkinlik, samimiyet, sağlamlık, eğlence olarak beş faktör olarak tespit edilmiştir.
Yalova ilinin destinasyon imajı ise; genel altyapı, aktiviteler, çekicilikler ve
misafirperverlik olarak dört faktör olarak belirlenmiştir. Yalova'nın destinasyon kişiliği,
Yalova'da ikamet eden yerel halk tarafından heyecan verici, yetkin/seçkin, samimi, sağlam
ve eğlenceli olarak tarif edilebilmektedir. Yalova'da yaşayan yerel halkın zihnindeki
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Yalova’nın destinasyon imajı ise genel altyapı özellikleri, aktivitelerinin yeterliliği, çekici
oluşu ve misafirperverliği ile belirginleşmektedir. Buradan yola çıkarak Yalova'nın
destinasyon markalaşması yeniden yapılandırılırken yahut bir turistik yol haritası
belirlenirken işaret edilen faktörlerin belirginleştirilmesi, ön plana çıkartılarak doğru
mesajın hedef kitleye ulaştırılması önerilebilmektedir. Turizm sektörü içerisinde rekabetin
sertleşmesi ve rakiplerden sıyrılmanın git gide zorlaşması, stratejik karar
mekanizmalarının doğru belirlenebilmesi ve destinasyonların doğru markalaşmasının
önemini arttırmaktadır. Destinasyon kişiliği ve imajı kavramları bu noktada hem
destinasyonda ikamet eden sakinlerin, ziyaretçilerin ve destinasyondaki turizm
unsurlarının arasındaki bağı sağlamlaştırmak hem de destinasyon konusunda tüm
paydaşları motive edebilmek için kritik bir rol oynamaktadır. Doğru bir markalama
stratejisi ile destinasyonlar yerel halkın ve ziyaretçilerin zihninde doğru şekilde
konumlandırılabilir, buna uygun farklı turistik uygulamalar geliştirilebilir ve tanıtım
stratejileri belirlenebilir. Destinasyon kişiliği ve imajından faydalanılması Yalova'nın da
turistik markalaşması açısından önem taşımaktadır. Çalışma, Yalova ili için turistik
literatürü geliştirebilmek, Yalova iline ve Yalova'nın turistik markalaşmasına destek
verebilmek açısından önemli ve özgün görülmektedir. Yalova'nın destinasyon kişiliği ve
imajının ilerleyen çalışmalarda örneklem arttırılarak daha da detaylandırılması
sağlanabilecektir. Hazırlanan çalışmanın bu noktada bir altyapı oluşturabilmesi
hedeflenmektedir.
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1.GİRİŞ
Günümüzde soyut nitelikli bir hizmet kaynağı olarak değerlendirilebilecek
destinasyonlar, sahip olduğu birtakım çekici unsurlar aracılığı ile turistleri kendine
çekebilen yerler olarak tanımlanabilir. Kuşkusuz çekici unsurlar içerisinde ilk akla gelen
görsel çekiciliklerdir. Görsel çekicilik, geçmişten günümüze turizm destinasyonları için
ziyaretçileri etkileyen güçlü bir araç vazifesi görmüştür. Çekicilikler; geçmişte turizm
destinasyonlarına ait olan fotoğraf kareleri, kartpostallar aracılığı ile insanlara ulaşırken
günümüzde profesyonel olmasa dahi, çekilen fotoğrafların paylaşımı ile online ortamlarda
anlık olarak görüntülenebilmektedir. Nitekim ziyaretçinin görüntülediği her fotoğraf
karesinin, turistik anlamda destinasyon çekiciliğini ve değerini artırdığı ifade edilmiştir
(Donaire ve ark., 2014). Dolayısıyla destinasyon yönetimi ve pazarlamacıları tarafından
oluşturulmuş veya ziyaretçilerin çeşitli platformlarda paylaştığı ve görüntülediği her
fotoğraf karesinden etkilenilmektedir. Destinasyon imajı, ziyaretçinin zihninde
destinasyonu tanımlayan, destinasyonla ilgili kaynaklardan edinilen bilgilerle
bütünleştiren, çeşitli yorumlamalarla şekillendiren zihinsel bir süreçtir. Özellikle
günümüzde uzaktan algılama teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak
destinasyonla ilgili bilgi kaynakları kolay erişilebilir hale gelmiş ve internet ortamında yer
alan destinasyona ait içerikler destinasyon imajının önemli bir bileşeni olmuştur. İnternet
ortamı güçlü bir destinasyon imajı oluşturmak için uygun bir platform olarak
değerlendirilmektedir (Zhou, 2014). Benzer şekilde Bayram, Keleş ve Bayram (2017) de
web siteleri, sosyal medya, bloglar ve arama motorlarında yer alan bilgiler ve içeriklerin
destinasyon imajına olumlu katkı sağladığını ifade etmektedir.
İlgili teknolojileri kullanmaya yönelik artan ilgi ve bilgiye bağlı olarak gelişen
interaktif veya etkileşimsel yapı, günümüz tüketicilerini destinasyon imajını yalnızca
algılayanlar olmaktan çıkarmış, destinasyona yönelik algılarını ortaya koyan, destinasyon
imajını şekillendiren bir kitle haline dönüştürmüştür. Diğer bir deyişle web 2.0
teknolojileri, turistlere “algılanan imajı” sosyal platformlarda çeşitli şekillerde yeniden
üretme fırsatı vermiştir. Bunun yanında seyahat öncesi varış noktası olarak belirlenen
destinasyon hakkında kolaylıkla bilgi toplanabilmekte, seyahat eden tüketiciler, yorumları
takip edilebilmekte, sosyal platformlarda paylaşılan içerikler izlenerek çevrimiçi
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paylaşılan fotoğraflar ile görsel destinasyon imajı inşa edilebilmektedir. Buna bağlı olarak
da destinasyonların çevrimiçi görsel destinasyon imajlarının giderek daha fazla önem
kazandığı görülmektedir.
Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin profesyonel içerikten farkı, halk tarafından
üretilen medya içeriği olması olarak ifade edilebilir. Web 2.0 teknolojisi turist tarafından
oluşturulan içeriği online seyahat bilgi kaynağı olarak vazgeçilmez kılmıştır. Bu çalışmada
online ortamda kişiler tarafından paylaşılan fotoğraflar, çevrimiçi görsel destinasyon imajı
olarak tanımlamaktadır. Bu içerik genellikle çok fazla çaba göstermeden yaratılan
fotoğraflar olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte ziyaretçiler tarafından oluşturulan
içeriklerin çalışmalarda yaygın olarak değerlendirilen formlarından biri "Seyahat bloğu"
dur (Pan ve ark., 2007). Pühringer ve Taylor (2008) seyahat bloglarını “çevrimiçi
günlükler” olarak tanımlamaktadır ve bunlar çoğunlukla metinsel içeriklerdir.
Metinsel içerik, turistler tarafından çevrimiçi olarak yazılan ve paylaşılan tekstleri
ifade etmektedir. Metinler genelde günlük tarzı seyahat veya gezgin hikayelerinden ve
seyahat etkinliklerine karşı oluşan duygu ve tutumlardan oluşmaktadır (Li ve Wang,
2011). Diğer taraftan bu metinsel içeriklerde; zengin, otantik ve ziyaretçi tarafından
algılanan olumlu destinasyon imajının yanı sıra turist deneyimlerine ilişkin istenmeyen
bilgiler ile olumsuz taraflar da bulunabilmektedir (Pan ve ark., 2007). Buna göre, çevrimiçi
ortamlarda destinasyon ile ilgili paylaşılan her türlü içerik turistler için değerli bir pazar
istihbarat kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Seyahat fotoğrafları destinasyon hakkında
turistlerin algılarını yansıtan önemli bir araç olarak kabul edilmektedir (Stepchenkova ve
Zhan, 2013). Bu nedenle turistler tarafından paylaşılan fotoğrafların algılanan çevrimiçi
görsel destinasyon imajını anlamak için önemli bir kaynağı işaret ettiği söylenebilir.
Örneğin, MacKay ve Couldwell (2004), ziyaretçiler tarafından elde edilen fotoğrafların bir
destinasyonun algılanan imajı için iyi bir kaynak olabileceğini belirtmiştir. Bir diğer
çalışmada Hunter (2016), algılanan çevrimiçi görsel destinasyon imajını keşfetmek için
içerik ve göstergebilimsel analiz kullanmıştır. Hunter (2016)’a göre Seul’ün görsel
destinasyon imajını yalnızca basılı materyallerde yer alan fotoğraflar oluşturmaktadır.
Fotoğrafın algılanan destinasyon imajını yansıtmanın yanı sıra, Pan ve ark. (2014)
tarafından yapılan çalışma ile destinasyonun nitelikleri hakkında destinasyona yönelik
turistlerin duyguları üzerinde “hoş” ve “uyarıcı” duygular ortaya çıkarabileceği ifade
edilmiştir. Turist davranışı açısından oldukça dikkat çekici bir konu olarak
değerlendirilebilecek bu tip araştırmalara özellikle turizm araştırmacıları tarafından
giderek artan bir ilgi mevcuttur. Destinasyona yönelik oluşturulmuş olumlu bir görsel
imaj ile destinasyona ilişkin tanınırlık, bilinirlikle birlikte o destinasyonu ziyaret etme
niyetinde artış gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu noktada görsel destinasyon imajının ve
ziyaretçilerin destinasyon seçim süreçlerinin anlaşılması, bütünleşik pazarlama iletişimi
kapsamında konumlandırma stratejilerinin etkin biçimde hazırlanabilmesi açısından
oldukça önemlidir.
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1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Görsel Destinasyon İmajı
Turistik bölgenin sahip olduğu doğal çekiciliklerin soyut bir yapıya
kavuşturulmadan insana aktarılması güçtür. Bu nedenle turistik çekicilikler, insanı
harekete geçirecek görsel unsurlar aracılığı ile soyut yapıya kavuşturulmalıdır. Görsel
çekiciliklere sahip turistik yerleri keşfetmek ve o yerleri gezip görmek arzusu; turizmin
ortaya çıkış sebebi sayılabilecek ve insana ait en temel motivasyonlardan biridir (Hao ve
ark., 2015). Dünyanın nasıl görüldüğü, deneyimlendiği bilgisine kolayca erişebilir olmak
ve kitleleri etkileyebilmek turizmi hızla dönüştürmektedir (Lo ve McKercher, 2015).
Destinasyonun sahip olduğu görsel çekiciliğe sahip unsurlar turistler tarafından her
zaman aranan bir özellik olmuştur (Urry, 2009). Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu
görsel çekiciliklerin aktarımı ve görsel aktarım unsurların oluşturulması nispeten kolay
olmaktadır. Görsel destinasyon imajının önemli bir konu haline gelmesi ile görsel öğeler
çekiciliklerin varlığını aktarabilen önemli bir araç ve destinasyon tanıtımı ve
pazarlamasının güçlü bir bileşeni haline gelmiştir.
Destinasyon imajı; görsel, düşünce, fikir, duygu ve niyet etkileşiminden
oluşmaktadır (Taşcı ve ark., 2007). Bir diğer tanımlamada destinasyon imajı, bir kişinin
destinasyona karşı oluşturduğu "inançlarının, fikirlerinin ve izlenimlerinin toplamı" olarak
ifade edilmektedir (Crompton, 1979). Fakeye ve Crompton (1991) destinasyon imajını bir
bireyin bilgi, duygu ve bir destinasyonun genel algısının zihinsel temsili olarak ifade
etmişlerdir. Bu tanımlamalarda, destinasyon imajının hem bireysel nitelikleri hem de
bireye ait bütünsel izlenimleri yansıttığı vurgulanmaktadır. İlgili yansımalar ziyaretçiye
ait sözlü, yazılı ve görsel içerikler veya tutum ve davranış şeklinde olabilmektedir.
Ziyaretçiler tarafından çevrim içi paylaşılan fotoğraflar görsel destinasyon imajını
oluşturmada ve iletmede etkin rol oynamaktadır (Deng ve Li, 2018). Fotoğraflar aynı
zamanda görsel olarak karşı tarafa farklı anlamlar taşıyabilmekte bu da algılama ile çok
boyutlu ve karmaşık bir etki oluşturabilmektedir (Balomenou ve Garrod, 2019).
Fotoğrafın ikna gücü; “gerçek” olanı yansıttığı düşüncesinden ileri gelmekte ve
dijital teknoloji sayesinde bu güç daha da artmaktadır (Yazar ve Yalçın, 2018). Bu
gelişmelere bağlı olarak destinasyon imajının oluşturulmasında ziyaretçiler önemli bir
paydaş haline gelmiştir. Ziyaretçiler sosyal platformlarda paylaştıkları çevrimiçi
fotoğraflar ile görsel destinasyon imajını oluşturabilmektedirler (Mak, 2017; McMullen,
2019). Destinasyonlara ilişkin çevrim içi paylaşılan ve görüntülenen fotoğraflar, mevcut ve
potansiyel ziyaretçilerin, algılanan destinasyon imajını şekillendirmekte ve destinasyon ile
ilgili karar verme süreçlerini etkileyebilmektedir (Stepchenkova ve ark., 2014). Bu
bağlamda görüntülenen her fotoğraf algılanan imaja bağlı olarak ziyaretçide birtakım
beklentiler geliştirebilmektedir (Choi ve ark., 2007). Dolayısıyla bu durumun olumlu
olması hem ziyaret eden hem de potansiyel ziyaretçi açısından destinasyon sürekliliğini
sağlayabilecek potansiyele sahiptir.
Echtner ve Ritchie (1993) destinasyon sürekliliğini sağlayan özellikleri; nitelikbütünsel, işlevsel-psikolojik ve ortak-benzersiz özellikler çerçevesinde gruplandırmıştır.
Nitelik-bütünsel özellik, destinasyona ait niteliklerin bütün içerisinde sahip olduğu önemi
yansıtmaktadır. İşlevsel-psikolojik özellikte işlevsellik; daha somut yani destinasyona ait,
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psikolojik ise daha soyut yani turiste ait olan özellikleri ifade etmektedir. Son olarak ortakbenzersiz özellikte ise; sürekliliğin destinasyona ait benzersiz özelliklere veya algılara
bağlı olarak değişebileceğine vurgu yapılmaktadır.
Gartner (1993) ayrıca destinasyon imajının birbiriyle ilişkili üç bileşene
ayrılabileceğini öne sürmektedir. Bunlar; bilişsel, duyuşsal ve konatif bileşenlerdir. Bilişsel
bileşen, bir bireyin bir destinasyonun özellikleri veya nitelikleri hakkında sahip olduğu
inançları veya bilgileri ifade etmektedir. Duygulanım, bir bireyin bir destinasyona yönelik
duygularını, konatif bileşen ise bir bireyin inançlara/bilgiye dayalı bir hedefe doğru
hareket etme yollarını (bilişsel bileşen) ve bu konuda sahip olduğu duyguları (duyuşsal
bileşenleri) ifade etmektedir. (Michaelidou ve ark., 2013). Başka bir deyişle, bilişsel bileşen,
duyuşsal bileşenin bir öncüsüdür ve bu iki bileşenin kombinasyonu, bir destinasyonun
genel görüntüsüne yol açmaktadır. Yukarıda yer alan tanımlamalardan yola çıkarak;
“görsel destinasyon imajı” bir destinasyonun görüntüsünün çevrimiçi gösterimi veya
sadece "çevrimiçi oluşturulan görsel destinasyon imajı" olarak adlandırılabilir. Bir başka
deyişle, bir destinasyon ile ilgili bilgi, fikir, duygu ve genel izlenimlerle oluşan kolektif
inançların çevrimiçi temsili olarak tanımlanabilir.
Destinasyon imajı ile çevrimiçi görsel destinasyon imajı arasındaki önemli ayrım,
Web 2.0 teknolojilerinin turistlerin çeşitli sitelerde görsel destinasyon imajı oluşturmasına
ve paylaşmasına izin vermesi hususuna dayanmaktadır. Geleneksel olarak destinasyon
imajını güçlendiren, destinasyon yöneticileri ve pazarlamacılarıdır. Ancak sosyal medya
platformları, çevrimiçi destinasyon imajını, destinasyon yöneticileri ve pazarlamacılar ile
birlikte inşa edip güçlendirecek hale gelmiştir. Dolayısıyla çevrimiçi görsel destinasyon
imajı, turist davranışının ve hedef pazarın ana belirleyicisi olarak giderek daha fazla
dikkat çekmektedir.

1.1.2. Yansıtılan ve Algılanan Destinasyon İmajı
Çevrimiçi görsel destinasyon imajı kavramsal olarak yansıtılan ve algılanan
çevrimiçi destinasyon imajı olarak ikiye ayrılabilmektedir. Gerçekte, yansıtılan ve
algılanan destinasyon imajı kavramları birbirleriyle oldukça iç içe geçmiş görülmektedir
(Hunter, 2016). Alanyazında algılanan çevrimiçi destinasyon imajı (Leung ve ark., 2011;
Pan ve ark., 2007; Sun ve ark., 2015) ve yansıtılan çevrimiçi destinasyon imajını (Choi ve
ark., 2007; Govers ve Go, 2005; Stepchenkova ve Morrison, 2006) ayrı ayrı inceleyen pek
çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, yansıtılan destinasyon imajı, sosyal platformlar
aracılığıyla yansıtılan görsel destinasyon imajını ifade etmektedir. Yansıtılan destinasyon
imajı, bir destinasyonda yer alan turizm ürünlerini ve destinasyonun ideal özelliklerini
içerebilmektedir. Algılanan görsel destinasyon imajı ise; turistlerin internette paylaştığı
bütünsel izlenimler, algılar ve duygular olarak tanımlanabilir. Stepchenkova ve Zhan’ın
(2013) araştırması algılanan ve yansıtılan görsel destinasyon imajını karşılaştıran
çalışmalardan biridir. Gartner (1989) turistin algılanan destinasyon imajının büyük ölçüde
yansıtılan destinasyon imajından etkilendiğine dikkat çekmiş hem destinasyonun
kimliğinden hem de yerel aktörlerin pazarlama stratejilerinden türetildiğini ifade etmiştir.
Yansıtılan destinasyon imajının sahip olduğu potansiyel niteliklerin, turistlerin ev sahibi
kültüre yönelik algılarını ve bakış açılarını yönlendirdiği kabul edilmektedir (Urry, 2002).
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Benzer şekilde Caton ve Santos (2008) turistlerin, destinasyonları temsil eden çekicilikleri
merak ederek arayış içerisinde olduklarını ifade etmiştir. Hunter (2016) çevrimiçi
destinasyon imajının, birden fazla boyuttan oluşan "karmaşık bir bütün" olarak
yorumlanabileceğine, yansıtılan ve algılanan destinasyon imajının özellikle çevrimiçi
bağlamda çok daha karmaşık olabileceğine vurgu yapmıştır.

1.1.3. Coğrafi Alanın Tanımı
Antalya, Türkiye’nin en önemli turistik destinasyonlarından bir tanesidir. Antalya
ilinin doğusunda yer alan ve şehrin en büyük ilçelerinden biri olan Manavgat, ülke ve
bölgesel bazlı turizmde önemli bir paya sahiptir. Aynı zamanda, Antalya’nın doğal
kaynaklarının ve kültürel varlıklarının birçoğunu bünyesinde barındırdığından turizm
bakımından oldukça çekici bir bölgedir. Manavgat, 250 bin civarındaki yatak kapasitesi
(MATSO, 2021) ile Türkiye’nin en çok turist ağırlayan destinasyonları arasında yer
almaktadır. Kent, 64 km’lik sahil şeridi, Sorgun Ormanı ve Titreyen Göl Eko-turizm
Merkezi, Oymapınar Baraj Gölü, Akdağ’dan doğan kenti iki yakaya ayıran ve Türkiye’nin
en düzenli rejimine sahip olma özelliği taşıyan Manavgat Irmağı, ırmak üzerinde yer alan
Manavgat Şelalesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Alara Çayı gibi birçok doğal güzelliği
içinde barındırmaktadır. Antik dönemin atmosferinin günlük hayat ile iç içe yaşandığı,
günümüze kadar ayakta kalan kalıntıları ile Side Antik Kenti’nin yanında Selge ve
Seleukia Antik Kentleri de Manavgat sınırları içinde yer alan kültürel ve tarihi değerler
kapsamında öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Manavgat, kentin ortasından akan ırmağı,
baraj gölleri, iklimi, sahili, güneşi, tarihi ve kültürü ile insanların hafızalarında yer
edinebilecek bir şehir olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışma, ziyaretçilerin gözünde
Manavgat’ı temsil eden görsel çekiciliklere odaklanmakta ve hafızalarda yer edinen,
zihinlerde beliren görsel imgelerin benzeri niteliğinde paylaşılan fotoğraf karelerini
incelemektedir. Bu bağlamda çalışmanın argümanını; Manavgat’ın görsel destinasyon
imajını inşa ederken öne çıkan fotoğraf kareleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma;
Manavgat görsel destinasyon imajını, ziyaretçilerin çektiği ve paylaştığı fotoğraflardan
yansıyan görüntüler ile analiz ederek, destinasyon yönetimi ile ilgili kişi, kurum veya
kuruluşlara destinasyon imajına yönelik yeni bir alan ve farklı bir bakış açısı oluşturmayı
hedeflemektedir.

1.2. İlgili Araştırmalar
Fotoğraflar, çekildiği yeri temsil etme gücüne bağlı olarak, alanyazında çevrimiçi
görsel destinasyon imajı ile ilgili çeşitli çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Yansıtılan
destinasyon imajı ile ilgili araştırmaların; Flickr (Stepchenkova ve Zhan, 2013) ve Pinterest
(Song ve Kim, 2016) gibi web sitelerine yönelik araştırmalar üzerinde yoğunlaştığı
belirtilmiştir (Law ve ark., 2010; Choi ve ark., 2007). Araştırmacıların web sitelerindeki
metin ve görsel verileri analiz ederek, destinasyon yönetimi ve diğer paydaşların
pazarlama çabalarına odaklandıkları görülmektedir (Hunter, 2016). Bununla beraber, Li ve
arkadaşları da (2017) destinasyon yönetimi ve pazarlamacıların ilgili sosyal platformlar
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aracılığı ile ziyaretçilerle etkileşimde olmanın verdiği avantaj ile görsel destinasyon
imajının ortaya konulmasının önemine vurgu yapmışlardır.
Bununla birlikte destinasyon imajını inceleyen çalışmalar genellikle bireylere
yapılan yapılandırılmış anketlerden yararlanırken (Stepchenkova ve Zhan, 2013), görsel
içerik sunan sosyal ağları kullanma eğilimindeki artış, kolay erişilebilirlik, sunulan metin
ve görsel verilerin sağladığı okunabilirlik ile araştırmacılar içerik analizi gibi nitel
değerlendirmeleri yapma imkânı bulabilmektedir (Çakmak ve Isaac, 2012). İçerik
analizinde metinsel içerik analizi kullanımı daha yaygın olarak görülmekte ancak görsel
içerik analizi kullanma eğilimi dikkat çekici bir şekilde artmakta ve giderek daha popüler
hale gelmektedir (Strahle, 2017; Hao ve ark., 2015). Destinasyon imajının oluşmasında
özellikle fotoğraf gibi görsel içeriklerin artan önemi, araştırmacıları ilgili alanda araştırma
yapmaya yönlendirmektedir (Leung ve ark., 2017). Genel olarak bu araştırmalar, araştırma
alanına göre dört gruba ayrılabilir.

Tanıtım faaliyetlerine odaklanarak, arz tarafından geliştirilmiş ve
destinasyon ile ilgili genel bilgi sağlayan materyalleri (Örneğin; film, belgesel, kartpostal,
broşür, poster vb.) inceleyen araştırmalar (Hunter, 2008; Yüksel ve Akgül, 2007; Beerli ve
Martin, 2004; Jenkins, 2003).

Göz hareketi incelemesi şeklinde gerçekleştirilen ve duygusal geri bildirime
odaklanan, fotoğrafa yönelik duygu ve düşünceleri inceleyen araştırmalar (Wang ve
Sparks, 2016; Sparks ve Wang, 2014; Zhang ve ark., 2014; Dewar ve ark., 2007; Naoi ve
ark., 2006; Fairweather ve Swaffield, 2001).

Bağımsız bilgi sağlayıcılar tarafından çekilen fotoğrafları
araştırmalar (Garrod, 2008; MacKay ve Couldwell, 2004; Jutla, 2000).

inceleyen


Sosyal ağlar aracılığı ile çevrimiçi görsel verileri inceleyen araştırmalar (Song
ve Kim, 2016; Gali ve Donaire, 2015; Hao ve ark., 2015; Stepchenkova ve Zhan, 2013; Page
ve Connell, 2006).
Bu çalışma, sosyal ağlar aracılığı ile çevrimiçi olarak sunulan görsel verileri
inceleyen araştırmalar grubuna dahil edilebilir. Bu grubun araştırılma düzeyinin nispeten
başlangıç seviyesinde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, görsel verilerin analiz edildiği
çalışma alanının giderek daha popüler hale geleceği, dikkat çekici ve güncel olabileceği
ifade edilebilir. Nitekim “talep” tarafından oluşturulmuş, gerçek deneyime dayalı, son
derece önemli ve değerli olarak nitelendirilebilecek bir imaj söz konusudur.
Mak (2017) Doğu Tayvan çevrimiçi görsel destinasyon imajını, ulusal turizm örgütü
ve ziyaretçilerin oluşturdukları metinsel ve fotoğrafik içerikler üzerinden analiz etmiştir.
Çalışma sonucunda analiz edilen fotoğrafların büyük bir kısmının destinasyonun sahip
olduğu doğal çevre, alt yapı, kültür ve sanat gibi kategorilerden oluştuğu görülmektedir.
Bu bağlamda Mak (2017)’ye göre çevrimiçi görsel destinasyon imajı, destinasyon imajının
bilişsel boyutunu temsil etmektedir.
Hunter (2016) Seul görsel destinasyon imajını oluşturan verilere farklı arama
motorları üzerinden farklı diller kullanarak erişim sağlamıştır. Söz konusu çalışmada;
destinasyona ait basılı yayın öğeleri ile çevrimiçi fotoğraflar incelenmiş ve aralarında
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farklılık bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Hunter’a (2016) göre; Seul kentinin görsel
destinasyon imajı online platformlarda farklı şekilde sunulmaktadır.
Gali ve Donaire (2015) fotoğraf tabanlı bir sosyal ağ sitesi olan Flickr’da Barselona
görsel destinasyon imajını yansıtan çevrimiçi fotoğrafları incelemiş; Barselona’da bulunan
çok sayıda yer ve mekâna ait görsel bulunduğunu ancak bazı turistik yerlere ait görsel
öğelerin, Barselona’nın algılanan destinasyon imajında baskın şekilde ön plana çıktığını,
geleneksel destinasyon imajını değiştirerek, genişleterek ve yenileyerek yeni bir görsel
destinasyon imajı oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır.
Hao ve ark., (2015) Çin yerel kültürünün ve geleneklerinin aktarımında turizm
etkinliklerinin rolünü inceledikleri çalışmada, turizm odaklı açık alan etkinliklerine ait 296
fotoğraf içerik analizi ile yedi kategori altında gruplanmıştır. Çalışma sonucunda, açık
alan turizm etkinliklerinde yerel manzaraya ait görsel öğelerin; görsel destinasyon imajını
yansıtan en önemli görsel taşıyıcı olduğu ifade edilmiştir.
Stepchenkova ve ark., (2014) Rusya görsel destinasyon imajının farklı kültürler
tarafından nasıl algılandığını Koreli ve Amerikalı turistlerden elde ettikleri veriler
üzerinden incelemişlerdir. Çalışmada, Flickr’ da yer alan fotoğrafik içerikler ile bloglar
üzerinde yer alan metinsel içerikler analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda algılanan Rusya
destinasyon imajının farklı kültürlerle benzer özellikleri olduğu gibi farklı özelliklerin de
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Benzer bir çalışmada Kim ve Stepchenkova (2015), özellikle
farklı kültürel özellikler taşıyan ziyaretçilerin destinasyona ait farklı çekicilikleri
fotoğraflamaya daha fazla eğilimli olduğunu belirtmişlerdir.
Stepchenkova ve Zhan (2013) tarafından Peru resmî web sitesinde yer alan
destinasyona ait görseller ile Flickr’ da Peru’ya ilişkin fotoğraflar üzerinden, yansıtılan
imaj ile algılanan imajın karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada resmî web sitesi ile
Flickr’ da yer alan görsellerin uyumu incelenmiş, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. En
fazla doğal güzellikler, manzara, insanlar ve arkeolojik alanlara ait fotoğraflara ilişkin üç
tema belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, resmî web sitesi ve Flickr arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir. Bununla beraber resmî web sitesinde, Peru’nun doğasının ve
doğal güzelliklerinin ön planda olduğu gözlemlenirken, Flickr’da daha çok yerel halkın
yaşayış biçiminin ön planda tutulduğu görsel paylaşımların olduğu ifade edilmiştir.
Lee ve Gretzel (2012) destinasyon web sitelerinde yer alan fotoğraflar aracılığı ile
meydana gelen zihinsel etkiyi araştırmışlardır. Tüketici tutum ve beklentileri üzerindeki
etkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla, 252 katılımcı ile yapısal eşitlik modelini temel alan bir
analiz yapılmıştır. Çalışmaya göre, destinasyon web sitelerinde yer alan görsel öğelerin,
potansiyel ziyaretçilerde destinasyon ile ilgili olumlu bir imaj ve ziyaret etme isteği
yarattığını, ayrıca ziyaretçilerde destinasyona yönelik olumlu tutum ve davranış
geliştirebileceğini belirlemişlerdir.
Özetle, ziyaretçiler tarafından oluşturulan ve paylaşılan görsel destinasyon imajı,
algılanan destinasyon imajının anlaşılmasında önemli bir kaynak ve yol gösterici olarak
ifade edilmiştir (MacKay ve Couldwell, 2004; Donaire ve ark., 2014). Görsel destinasyon
imajı turistlerin satın alma tercihlerini etkileyebilecek potansiyele sahip olup, teknolojik
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gelişmelerin destinasyon pazarlamasına güçlü bir altyapı sağladığını ifade etmek
mümkündür.

2. YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, Manavgat’ın Pinterest üzerinde yansıtılan görüntüsünün
temsili özelliklerini tanımlayabilmektir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:

Manavgat’ a ilişkin olarak Pinterest’te kullanıcılar tarafından paylaşılan
fotoğraflar nelerdir ve hangi temalar altında toplanmaktadır?


Pinterest aracılığı ile sunulan Manavgat’a ait görüntüler nelerdir?



Hangi bölgeler çoğunlukla Manavgat’ı temsil etmektedir?



İlgi çekici görüntüler nelerdir?

Bu çalışmada kullanılan veri kaynağını Pinterest sitesinde paylaşılan fotoğraflar
oluşturmaktadır. Fotoğraflar turizm araştırmalarında yeterince kullanılmamış ve gözden
kaçırılmış bir veri setini oluşturmaktadırlar (Garrod, 2008). Fotoğraf çekmek turist
olmanın karakteristik bir göstergesidir. Dolayısıyla fotoğrafın turistik deneyimdeki
merkeziliği, bu çalışmada olduğu gibi turizm alanında çeşitli çalışmalara ilham kaynağı
oluşturacağı açıktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi
kullanılmıştır. İçerik analizi, sosyal bilimler alanında özellikle fotoğraf inceleme şeklinde
gerçekleştirilen nitel araştırmalarda, kullanımının yaygınlaşacağı öngörülen bir yöntem
olarak kabul edilebilir.
Pinterest, kullanıcılarının fotoğraf düzenlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan
çevrimiçi fotoğrafik içerik paylaşım platformudur. Pinterest adını “pin” ve “interest” (ilgi)
kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Pinterest; kullanıcılarını, paylaştıkları zevkler ve
ilgi alanlarına göre birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmektedir. Kullanıcılar, “pin”
adı verilen panolar oluşturarak farklı resimleri ilgili pano üzerine kaydedebilmektedirler.
Fotoğraf gibi sembolik içeriklerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiğinde,
güvenilir, objektif, sistematik ve genel bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir (Donaire
ve ark., 2014). Bu nedenle Pinterest bu çalışma kapsamında sistematik bir kaynak
oluşturmaktadır. Ayrıca görüntüler farklı kullanıcıların dikkatini çekmekte ve kullanıcılar
farklı kişilere ait panodan fotoğraf kaydedebilmektedir. Site, oluşturulan pano ile ilişkili
görüntüleri veri tabanı üzerinden eşleştirerek, kişileri ilgi alanları ile ilişkili görsellere
yönlendirmektedir.

3. BULGULAR
Veriler 15.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında Pinterest sitesinde bulunan
Manavgat’ a ilişkin fotoğraflara ulaşılarak toplanmış olup öncelikle ilk arama
15.03.2021'de gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, 432 fotoğraf örnek olarak seçilerek,
aşağıdaki adımlar izlenmiş ve gerekli veriler şu şekilde çıkarılmıştır;
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Pinterest üzerinden “Manavgat” yazılarak fotoğraflara ulaşılmıştır.



Ulaşılan fotoğraflar üzerinden medya içerik analizi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Pinterest’te Ulaşılan Manavgat Fotoğraflarına İlişkin Dağılım
Fotoğraf

Sıklık (n)

Yüzde (%)

1. Manavgat Şelalesi

122

28.24

2. Side

80

18.51

3. Oymapınar Barajı

74

17.12

4. Köprülü Kanyon

70

16.20

5. Manavgat Irmağı

63

14.58

6. Turistik Tesis

13

3.00

7. Alışveriş

10

2.31

Toplam

432

100

Pinterest’te ulaşılan Manavgat’a ait 432 adet fotoğrafın %28,24’ünü Manavgat
Şelalesi, %18,51’ini Side, %17,12’sini Oymapınar Barajı, %16,20’sini Köprülü Kanyon,
%14,58’ini Manavgat Irmağı, %2,31’ini Alışveriş ve %3.00’ünü Turistik Tesislere ait
fotoğraflar oluşturmaktadır. Analiz edilen fotoğrafların paylaşım sayısı Tablo 1’de “sıklık”
olarak ifade edilmiştir. Manavgat Şelalesine ait görseller toplam içeriğin %28,24 ile en çok
görüntüye ait temayı temsil etmektedir. Sırasıyla Side ve Oymapınar Barajı ikinci ve
üçüncü en çok görüntüyü oluşturmaktadır. Bununla birlikte otel fotoğrafları (13) ile
turistik tesis ve alışveriş fotoğrafları (10) en az görüntüye sahip temayı oluşturmuştur.
Başlangıçta, Tablo 1’de yer alan tüm fotoğraflar içerisinden, Manavgat destinasyon imajını
yansıtan fotoğraf verileri ayıklanmış, önceki çalışmalara dayanarak (Song ve Kim, 2016;
Hao ve ark., 2015; Gali ve Donaire, 2015) fotoğraflar kategorize edilmiştir. Pinterest’te
kullanıcılar tarafından Manavgat’a ilişkin olarak en fazla paylaşılan fotoğraf kategorisini
“Doğa ve Coğrafi Manzara” görselleri (329 adet) oluşturmaktadır. İkinci olarak “Tarihi
Yerler” (83 adet) kategorisi yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü olarak ise sırasıyla
“Etkinlik” (59 adet) ve “Diğer” (23 adet) kategorisindeki fotoğraflar bulunmaktadır.
3.1. Pinterest Aracılığı ile Sunulan Manavgat’a Ait Fotoğraflar Nelerdir?
Araştırmanın ilk çalışma sorusuna yönelik yapılan fotoğraf analizi sonucu,
oluşturulan temalar arasında doğa ve coğrafi manzara, 329 fotoğraf ile baskın şekilde ilk
sırada yer almaktadır. İlgili tema içerisinde; Manavgat Şelalesi, Oymapınar, Köprülü
Kanyon ve Manavgat Irmağı’na ait fotoğraflar bulunmaktadır. Doğa ve coğrafi manzara
fotoğraflarından hemen sonra, daha çok Side Antik Kenti’ne ait görsellerden oluşan
Manavgat’ın tarihi cazibesi ön plana çıkmaktadır. Sonraki temaları, doğal güzelliklerin
eşlik ettiği rekreatif aktiviteler, şehrin sunduğu alışveriş imkanları ve şehirde yer alan
turistik tesislere ait fotoğraflar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında belirlenen temalar
Tablo.2’de belirtilmiştir. Çalışmada tüm fotoğraflar dahil olarak oluşturulan temalar şu
şekildedir; 1. Doğa/ Coğrafi Manzara, 2. Tarihi/ Kültürel Yapı, 3. Rekreasyon Aktiviteleri/
Etkinlik, 4. Alışveriş/ Turistik Tesis.
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Tablo 2. Temaların Sıklığı
Tema

Doğa/ Coğrafi Manzara

Tarihi/ Kültürel Yapı

Rekreasyon
Aktiviteleri/ Etkinlik

Alışveriş/ Turistik
Tesis

Sıklık

329

83

59

23

3.2. Hangi Bölgeler Çoğunlukla Manavgat’ı Temsil Etmektedir?
İkinci çalışma sorusunda, fotoğrafların bölgesel dağılımına odaklanılmış, fotoğrafın
içeriğinin birden fazla temayı barındırması durumda, ilgili fotoğraf birden fazla temaya
dahil edilmiştir. Örneğin fotoğrafta Manavgat Irmağı üzerinde yapılan tekne turu yer
alması durumunda hem rekreasyon aktiviteleri veya etkinlik hem de doğa/coğrafi
manzara teması altında yer verilmiştir. Analiz sonucu;

Elde edilen temaların oluşturduğu fotoğraflar tespit edilmiş (örneğin;
Manavgat Şelalesi, Side)

Rekreatif aktivitelerin gerçekleştirildiği yerlere ait fotoğraflara (Köprülü
Kanyon, Oymapınar ve Manavgat Irmağı) dâhil edilmiştir.
Toplam 494 fotoğraf üzerinden bir değerlendirme yapılarak; Şelale, Kanyon,
Oymapınar, Side ve Irmak olarak beş hedef belirlenmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 494
fotoğrafın 458’ i (%93) beş hedef ile ilişkilendirilmiştir; Manavgat Şelalesi (122), Köprülü
Kanyon (96), Oymapınar (87), Side (80), Manavgat Irmağı (73). Daha sonra konumların
sıklığı belirlenerek, veriler “Microsoft Power BI” kullanılarak görselleştirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Manavgat Fotoğraflarının Bölgesel Dağılımı

Şekil 2. Kullanıcılar Tarafından En Fazla Paylaşılan Fotoğraflar
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Şekil 2’de yer alan fotoğraflar ise Pinterest’te kullanıcılar tarafından en fazla
paylaşılan fotoğraf örneklerini oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi Pinterest’te
kullanıcılar tarafından Doğa ve Coğrafi Manzara resimleri yoğun şekilde paylaşılmıştır.
Özellikle Manavgat Şelalesi, Köprülü Kanyon ve Oymapınar Barajı sıklıkla kullanılan
manzara görselleridir. Görsel olarak paylaşımların Manavgat Şelalesi üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Hemen arkasından Köprülü Kanyon’a ait eşsiz manzaralar ve
kanyonda gerçekleştirilen rafting içerikli fotoğraflar doğa ile birlikte alternatif turizm
faaliyetlerinin çekiciliğine vurgu yapmaktadır. Side’ye ait görüntüler bölgenin tarihine
tanıklık eden görkemli yapısı ile etkileyici kalıntılardan oluşmaktadır. Özellikle Apollon
Tapınağı’na ait deniz kenarında yer alan sütunlar fotoğraflarda oldukça ön plana
çıkmaktadır.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Destinasyon imajı, fotoğraflar aracılığı ile ziyaretçilerin almış olduğu bilgi türünden
etkilenmektedir. İnternet ve sosyal medya kullanımında giderek artan bir eğilim söz
konusudur. Bu eğilim ile destinasyonların kendilerini tanıtmak ve geliştirmek amacı ile
söz konusu platformları doğru şekilde kullanabiliyor olması giderek daha önemli hale
gelmiştir. Bu çalışma Manavgat’ın görsel olarak yansıtılan görüntüsünün bir analizi olarak
ele alınmış ve Pinterest sitesinde paylaşılan fotoğrafların içerik analizi benimsenmiştir.
Elde edilen bulguların Manavgat destinasyon pazarlamasını optimize edebilmek amacıyla
kullanılması amaçlanmaktadır. Sonuçlar, paylaşılan fotoğraflar arasında, 329 fotoğraf ile
doğa fotoğraflarının ilk sırada yer aldığını göstermiştir. Bu sonuç, Manavgat’ı tanıtmak
için eşsiz çekicilikler ile bütünleşen doğa fotoğraflarının birincil tanıtım görüntüsü olarak
kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Manavgat’ın geleneksel görüntüsünün, bölgeye
hâkim; deniz, kum, güneş üçlüsüne bağlı olarak çoğunlukla; deniz, güneş ve plaj
olabileceği düşünülebilir. Ancak tüm fotoğraflar içerisinde sadece turistik tesis (13)
fotoğrafları deniz, kum güneş ile ilişkilidir. Manavgat’ı tanımlamak için yaygın olarak
kullanılan görüntüler eşsiz doğası ile harmanlanmış tarihi ve kültürünü yansıtan
fotoğraflar olmuştur.
Destinasyon imajı geleneksel olarak nicel teknikler kullanılarak araştırılmıştır. Bu
çalışma ise Manavgat görsel destinasyon imajına yönelik görsel öğeleri inceleyen nitel bir
araştırma olma özelliği taşımaktadır. Fotoğraflar, destinasyon yöneticileri ve
pazarlamacıları tarafından destinasyon imajı oluşturmada ve destinasyon tanıtımında
sıkça kullanılmaktadır. Bununla birlikte görsel destinasyon imajının birer aynası olan
fotoğraflar; yansıtılan ve algılanan destinasyon imajı olarak bir destinasyonun başarısının
ve itibarının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır (Hunter, 2016; Zhou, 2014). Çünkü
görsel uyarıcılar, özellikle fotoğraflar; daha güçlü hatırlatıcılar olarak, anılar ve izlenimler
vasıtasıyla insanların tutum ve davranışlarına kolayca etki edebilmektedirler. Bu süreçte
destinasyon yönetiminin ve pazarlamacıların hedef kitlesi olan ziyaretçiler de çekmiş
oldukları ve çevrimiçi olarak paylaştıkları fotoğraflar ile destinasyon yönetiminin ve
pazarlamasının birer parçasını oluşturmaktadırlar. Bulgular fotoğrafik içeriğin bilgi
aktarımında etkili olduğunu göstermektedir. Paylaşılan fotoğraflar ziyaretçilerin
destinasyonu nasıl algıladıkları ile potansiyel ziyaretçilerin nasıl hayal ettikleri hakkında
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doğrudan fikir verebilir. Nitekim; Song ve Kim (2016)’ da Pinterest’ te yer alan
fotoğrafların destinasyon imajı oluşturmada aktif rol oynadığı vurgusu bu görüşü
desteklemektedir. Bu görüntüleri analiz etmek destinasyon tanıtımı için faydalı olabilir ve
pazarlama stratejilerine dahil edilebilir. Diğer bir ifade ile sosyal platformlar potansiyel
ziyaretçiler hakkında bilgi sağlayıcı bir rehber oluşturmaktadır. Arzu edilen destinasyon
imajını geliştirmek için fotoğrafların gücünden yararlanılabilir.
Sonuç olarak çevrimiçi paylaşılan fotoğraflar, potansiyel ziyaretçinin destinasyon
algısını haritalamak için iyi bir yol oluşturabilir. Nitekim çalışmanın alt hedefi
ziyaretçilerin destinasyon algısını paylaşılan fotoğraflar aracılığı ile analiz etmektir.
Gelecek çalışmalar farklı sosyal platformları ve metinsel içerikleri de dahil ederek
çalışmayı daha da derinleştirebilir. Bununla birlikte ziyaretçi algısı kadar paydaşların
algısını da yönetmek gerekmektedir. Destinasyon yönetimi ve diğer paydaşların algısını
analiz etmek de gelecekte yapılacak araştırmalar için daha bütünsel bir resme sahip olmak
açısından önerilebilir.
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1. GİRİŞ
Şehir imajı, bir kişinin bir şehir hakkında sahip olduğu inançların, fikirlerin ve
izlenimlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır (Crompton, 1979: 18). Fakeye ve Crompton
(1991: 10), şehir imajını bir bireyin bilgi, duygu ve bir varış noktasına ilişkin genel
algılarının zihinsel temsili olarak tanımlamışlardır. Bir şehrin çevrimiçi imajı;
kullanıcıların toplu inançlarının, bilgilerinin, fikirlerinin, duygularının ve genel
izlenimlerinin çevrimiçi olarak yansıtılması şeklinde tanımlanabilir. Web 2.0
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte turistlerin çeşitli sosyal medya platformlarında
yaptıkları yorumlar çevrimiçi şehir imajının oluşmasını zorlaştırmıştır. Seyahat edilecek
şehrin araştırılma sürecinde internetin önemli bir bilgi kaynağı olduğu kabul edilmektedir
(Xiang ve ark., 2009: 440). Bloglar ve çevrimiçi seyahat toplulukları aracılığıyla turistler,
giderek artan bir şekilde tatil deneyimini, videolarını ve fotoğraflarını diğer kullanıcılarla
paylaşmaktadırlar (Wunsch-Vincent ve Vickery, 2007: 8). Bu bilgi kaynakları çevrimiçi
şehir imajı yaratmada önemli bir potansiyeline sahiptir. Turist incelemeleri, mevcut turizm
pazarlayıcı bilgilerinden daha fazla ilgi çektiklerinden turistlerin satın alma kararları
üzerinde yüksek bir etkiye sahiptirler (Chevalier ve Mayzlin, 2006: 345). Bu nedenle içerik
analizi ve metin madenciliği araştırmaları önem kazanmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde
turistlerin bir şehir hakkında bilgi toplamak ve görüşlerini belirtmek için kullanıcı yorum
tabanlı web sitelerini tercih ettiğini söylenebilir. Ekşi Sözlük; kullanıcılarının her türlü
kavram ve konu hakkında görüşlerini, önceki deneyimlerini, kültür seviyelerini, ürünler
ve hizmetler hakkındaki değerlendirmelerini yansıttıkları Türkiye’de en çok kullanılan
yorum tabanlı bir web sitesidir. Kayıtlı kullanıcıların açılan başlıklara yazdıkları
yorumlarla oluşturulmuş herkese açık dijital bir katılımcı sözlüktür. Bu araştırmanın
amacı, Ekşi Sözlük’te kullanıcılar tarafından oluşturulmuş “Denizli Denince Akla
Gelenler” adlı başlıktaki tüm yorumları veri madenciliği ile analiz ederek, şehir imajı
kapsamında belirli boyutlarda sınıflandırmaktır. Çalışmada internet kullanıcılarının
Denizli şehri hakkındaki deneyimleri, yorumları, önerileri, olumlu ve olumsuz
değerlendirmelerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Denizli şehrinin araştırma alanı
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olarak seçilmesinde; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan önemli
müzelerinin, sit alanlarının, kültür varlıklarının ve ören yerlerinin bulunması (Pamukkale,
Colossae Antik Kenti, Tripolis Antik Kenti, Laodikya Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti,
Tekkeköy Kaplıcaları, Sarayköy Kaplıcaları, Akhan Kervansarayı, Keloğlan Mağarası,
Kalkık Mağarası, vb.), 2019 yılı verine göre 2 milyon 580 bin 245 turisti ağırlaması (TÜİK,
2019) ve ekşi sözlük web sitesinde ilgili araştırma konusu kapsamında diğer şehirlere göre
daha fazla yorum alması etkili olmuştur.

1.1. İlgili Alanyazın
Şehirler sahip oldukları kendilerine has özellikleri ile farklı bireylere farklı anlamlar
hissettirirler (Aliağaoğlu, 2007: 17). Şehirlere ilişkin imajın bireyler tarafından doğru
şekilde algılanması şehirler için oldukça önemlidir (Aliağaoğlu ve Yılmaz Çildam, 2017:
35). Bugünün dünyasında her alanda yaşanan rekabet şehirlerarasında da yaşanmaktadır.
Her şehir diğer şehirlerle rekabet etmek adına kendini sürekli geliştirip fark yaratmaya
çabalamaktadır. Şehirlerin insanlar tarafından tercihinde birçok kıstas bulunmaktadır. Bu
kıstaslardan birisi de şehrin imajıdır (Demirel, 2014: 231). Küresel şehirler, kendilerini
turistler, yatırımcılar ve yetenekli insanların gözünde en iyi yer olarak konumlandırmak
için adeta bir yarış içerisine girmişlerdir (Shirvani-Dastgerdi ve De-Luca, 2019: 23). Şehir
imajının olumlu olmasının şehrin ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde önemli bir
etkisinin olduğunu fark eden yöneticiler, daha çok yatırımcıyı şehre çekmek ve nitelikli
insanların şehirde yaşamasını sağlamak için şehirdeki olumsuz tarafları düzeltmeye ve
eksik tarafları gidermeye başlamışlardır (Avcılar ve Kara, 2015: 76). Artan rekabet
sebebiyle algılanma şekillerine kayıtsız kalamayan (Avraham, 2004: 478) ve daha çok
ziyaretçiyi şehre çekmek isteyen yöneticiler şehrin pazarlaması ile ilgili çalışmalar
yapmaya ve profesyonel destek almaya yönelmişlerdir (Altınbaş, 2007: 156). Şehirlerin
daha iyi bir görünüme sahip olması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısının artması ve
çeşitlenmesi, ekonomik yönden kalkınmanın sağlanması şehre ilişkin imajın olumlu olarak
algılanmasında önemli yer tutmaktadır (Demirel, 2014: 233). Kişilerin şehirlere ilişkin imaj
algıları öğrenildiği takdirde, şehrin düzenlenmesi ile ilgili alınacak kararlar da daha
isabetli olmaktadır (Siyavuş, 2020: 400).
Şehir imajı, seyahat öncesi, seyahat sırası ve seyahat sonrasını içeren tüm turist
deneyimini kapsamaktadır. Bir seyahatten önce, çekici bir şehir imajı, turistlerin duygusal
ve davranışsal katılımını artırır, karar verme ve satın alma niyetlerini geliştirir ve etkiler
(Kim, Kim ve Han, 2019: 233). Kişiler çok sayıda farklı kaynaktan bilgi edinirler ve kendi
sahip oldukları tecrübelerle bu bilgileri birleştirerek zihinlerinde bir resim meydana
getirirler. Meydana gelen bu resim kişiler için o şehre ilişkin imajı ifade etmektedir (Fırat
ve Kömürcüoğlu, 2015: 285). Zihinlerde oluşan bu olumlu ya da olumsuz imaj kişilerin
ziyaret kararında oldukça etkilidir (Olcay ve Doğan, 2015: 235). Bir şehre ilişkin imajın
zihinlerde oluşması sürecinde kişisel özellikler ve o şehre ilişkin önceden edinilen
tecrübeler gibi (Siyavuş, 2020: 400) birçok unsur etkilidir. Basın-yayın organlarındaki çıkan
haberler, seyahat acentelerinin reklamları, ünlü isimler, yakın çevrenin tavsiyeleri, hizmet
kalitesi, tarih vb. çok sayıda unsur şehrin imajının oluşmasında etkilidir. Söz konusu tüm
bu uyarıcıların kişilere doğru şekilde yansıması imajın doğru algılanması açısından
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oldukça önemlidir. Çünkü imaj bir kere olumsuz algılanırsa, onu tekrar düzeltmek son
derece zorlaşmaktadır (Yaraşlı, 2007: 48).
Kapitalizmin etkisi ile şehirler kendine has özelliklerini yitirmeye başlamış ve tek
tipleşme sorunu ortaya çıkmıştır (Özsöz, 2018: 13). Şehirler kendilerine has özelliklerini iyi
koruyup ve etkili bir tanıtım çalışması yürütebilirlerse çok sayıda ziyaretçiyi, yatırımcıyı,
çalışanı şehre çekerek şehri bir çekim merkezi konumuna getirebilirler. Ekonomik açıdan
kalkınmada bu noktada oldukça etkilidir. Günümüzde ekonomik yönden gelişmiş şehirler
incelendiğinde bu şehirlerin küresel ölçekte oldukça tanınan şehirler olduğu
görülmektedir. Londra, New York, Singapur, Tokyo, Seul, Paris gibi şehirler bunlardan
bazılarıdır (Özsöz, 2018: 31). Küreselleşmenin etkisiyle şehirlerarasında yaşanan rekabet
savaşı şehirlerin imaj unsuruna yoğunlaşmalarını zorunlu hale getirmiştir (Topsümer ve
ark., 2009: 17). İmajın bu denli hayati bir konu haline geldiği bu süreçte şehirler ayakta
kalmak için sağlam bir imaja sahip olabilmelidir (Özsöz, 2018: 21). Seyahat deneyimi
sonrasında olumlu bir şehir imajı, turist sadakatini, tekrarlanan satın alma davranışını ve
memnuniyeti etkilemektedir. Çevrimiçi içerikler; internet kullanıcılarının algıladıkları
imajı etkileyerek şehir imajının oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

1.2. İlgili Araştırmalar
Üner ve ark. (2006: 198) İstanbul ilinin şehir imajına ilişkin yaptıkları çalışmalarında
İstanbul’un “özgün kültür ve tarihi çekicilikleri”, “büyüleyici manzarası”, “alışveriş
olanakları” ve “insanların misafirperverliği” değişkenleri yönünden beğenilen bir seyahat
destinasyonu olduğunu tespit etmiştir. Özdemir ve Karaca (2009: 113) Afyon ili halkı
üzerinde yaptıkları çalışmalarında Afyon ilinin marka kentsel ürünlerini; kaymak, sucuk,
şekerleme, termal ve tarihi kalesi olarak tespit etmiştir. Altınbaşak ve Yalçın (2010: 241)
İstanbul’un şehir imajını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada İstanbul'un kültürel
açıdan zengin ve egzotik bir şehir olarak algılandığını tespit etmiştir. Ayrıca çalışmada
katılımcıların İstanbul'u bir marka şehir ve çekici bir turizm merkezi olarak gördüğü tespit
edilmiştir. Ramkissoon ve Nunkoo (2011: 136) yaptıkları çalışmada turizm ile ilgili
politikaların yerel halkın şehir imajını iyileştirmeyi amaçlaması gerektiğine vurgu
yapmıştır. Araştırmacılara göre yerel halk şehir imajı ile ilgili olumlu bir algıya sahip
olursa turizmin gelişimini de desteklemektedir.
Jannah ve ark. (2014: 1) yaptıkları çalışmada şehir markalaşmasının şehir imajı
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Sağdıç (2014: 1267), üniversite
öğrencilerinin şehir algısına ilişkin yaptıkları çalışmasında öğrencilerin tarihsel yerlerden
daha çok doğal yerlere yoğunlaştığını, doğal güzelliklerin en önemli unsuru olarak ise
İstanbul Boğazı’nı ifade ettiklerini tespit etmiştir. Aynı zamanda çalışmada İstanbul
şehrinin olumsuz şehir imajı unsurları olarak kaos, gürültü, kalabalık, stres ön plana
çıkarken; olumlu şehir imajı unsurları olarak gizem, kültür, hareketlilik, fırsat, üniversite
gibi unsurların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Demirel (2014: 239), üniversite öğrencileri
üzerinde yaptığı çalışmasında öğrencilerin Burdur şehir imajına yönelik algılarının orta
seviyede olduğunu, öğrencilerin Burdur’u sakin ve güvenli bir şehir olarak algıladıklarını
tespit etmiştir.

322

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Fırat ve Kömürcüoğlu (2015: 285) Muğla ilinin şehir imajı algısını belirlemeye
çalıştıkları çalışmalarında Muğla şehir imajının öne çıkan özelliklerini turistik alanlar, eski
Muğla evleri, Zeybek dansı ve zeytinyağı olarak tespit etmişlerdir. Olcay ve Doğan (2015:
235) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında öğrencilerin en fazla
“Gaziantep'in sanayi olanakları yerli ve yabancı yatırımcıların Gaziantep'e olan ilgisini
artırmaktadır” ifadesine katıldıklarını tespit ederken, en az ise “Gaziantep insanı ileri
görüşlüdür” ifadesine katıldıklarını tespit etmiştir. Ayaz ve ark. (2015: 54) yabancı
turistlerin Safranbolu’nun şehir imajını, rehberlik ve ulaşıma ilişkin hizmetlerini
beğendiklerini tespit ederken, turistlerin şehir imajı algılarının demografik özelliklere göre
de farklılaştığını tespit etmiştir. Gilboa ve ark. (2015: 50) Kudüs, Roma ve Trieste
şehirlerinde yaşayan yerel halk ve turistler üzerinde yaptıkları çalışmalarında şehir imajını
oluşturan faktörleri belediye tesisleri, boş zaman, güvenlik ve kamu hizmetleri olarak
tespit etmiştir.
Duğan ve Akıncı (2017: 400) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları
çalışmalarında öğrencilere “Uşak denilince aklınıza gelenler nelerdir?” sorusunu
yöneltmiş ve yanıt olarak sırasıyla, Kanyon, Uşak tarhanası, üniversite, Uşak halısı, Uşak
battaniyesi, cirit oyunları, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri yanıtlarını almışlardır.
Marangoz ve Tayçu (2017: 51) yaptıkları çalışmalarında Muğla ilinin şehir marka imajında
Tlos Antik Kenti’nin bilişsel ve duygusal imaj faktörlerinin etkili olduğunu tespit etmiştir.
Aliağaoğlu ve Yılmaz Çildam’ın (2017: 35) Balıkesir ilinde yaptıkları çalışmalarında şehrin
en önemli sorunu, çarşıda trafik park sorunu olarak tespit edilirken, en beğenilen özellik
ise küçük ve sakin oluşu olarak tespit edilmiştir.
Başaran Alagöz ve Bilgeoğlu (2019: 82), Konya ilinde yaptıkları çalışmalarında
Konya’nın önemli tarihi kalıntılara sahip olduğunu, dingin ve konvansiyonel bir imajının
olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda imaj algılarının demografik özelliklere göre
farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Li ve ark. (2021: 212), yaptıkları çalışmada şehir
imajı ve memnuniyetin, yeniden ziyaret niyetinin önemli bileşenleri olduğunu tespit
etmiştir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Ekşi Sözlük’te kullanıcılar tarafından oluşturulmuş “Denizli
Denince Akla Gelenler” adlı başlıktaki tüm yorumları veri madenciliği ile analiz ederek,
şehir imajı kapsamında belirli boyutlarda sınıflandırmaktır. İnternet kullanıcılarının
Denizli şehri hakkındaki deneyimleri, yorumları, önerileri, olumlu ve olumsuz
değerlendirmelerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerinin toplandığı
Ekşi Sözlük web sitesini örneklem olarak kullanan çalışmalar ve araştırmalar ilgili
alanyazında mevcuttur. Ancak araştırma alanı olarak seçilen Denizli şehri ile ilgili konuyu
bu yönüyle ele alan ve kullanıcılar tarafından Ekşi Sözlük web sitesi üzerinden yapılmış
tüm yorumları değerlendiren bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu kapsamda ilgili başlıktaki
kullanıcıların Denizli şehrinin imajı ile ilgili tüm yorumları Ekşi Sözlük web sitesi veri
tabanından izin alındıktan sonra toplanarak araştırma gerçekleştirilmiştir.
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3.2. Araştırma Alanının Seçim Süreci
Denizli şehrinin araştırma alanı olarak seçilmesinde; UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi'nde yer alan önemli müzelerinin, sit alanlarının, kültür varlıklarının ve ören
yerlerinin bulunması (Pamukkale, Colossae Antik Kenti, Tripolis Antik Kenti, Laodikya
Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti, Tekkeköy Kaplıcaları, Sarayköy Kaplıcaları, Akhan
Kervansarayı, Keloğlan Mağarası, Kalkık Mağarası, vb.), 2019 yılı verine göre 2 milyon 580
bin 245 turisti ağırlaması (TÜİK, 2019), 2021 yılında Dünya Doğal Hayatı Koruma
Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda "Su Yönetimi ve İklim
Değişikliği" projeleriyle Dünya 2’ncisi olması (Denizli Belediyesi, 2021), birçok turizm
çeşitliliğine ve rekreasyon faaliyetine olanak sunması ve ekşi sözlük web sitesinde ilgili
araştırma konusu kapsamında diğer şehirlere göre daha fazla yorum alması etkili
olmuştur.

3.3. Araştırmanın Veri Toplama Süreci
Çalışmada “Denizli Denince Akla Gelenler” adlı başlığa yazılmış olan ilk yorum
(27.07.2012) tarihinden son yorum tarihine kadar (19.04.2021) tüm veriler araştırmaya
dâhil edilmiştir. Tüm kullanıcı yorumları değiştirilmeden ham haliyle değerlendirilmiştir.
Toplamda 646 kullanıcı yorumu analiz edilmiştir. Bu veriler Luque-Martinez ve
arkadaşlarının (2007) geliştirdiği 9 şehir imaj değişkenine göre sınıflandırılmıştır. Bu
değişkenler; Kültürel Yapı ve Tarihi Miras, Eğlence ve Şehir Cazibesi, Halka Bakış Açısı,
Eğitim-Üniversite, Hizmet Yelpazesi, Mimari ve Kentsel Oluşum, Ekonomik ve Finansal
Yapı, Ulaşım-Trafik ve Çevre olarak tanımlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ile bir kavram
haritası ve kelime bulutu oluşturulmuştur.

3.4. Araştırmanın Analizleri
Araştırmada Ekşi Sözlük web sitesinden elde edilen yorumları temel alan verilerin
metinsel incelemesi, kelime bulutu ve kavram haritası MAXQDA 2020 programıyla analiz
edilmiştir. MAXQDA; alanyazın taramaları, görüşmeler, raporlar, çevrimiçi anketler, ses
ve görüntü dosyaları gibi çeşitli verilerin analiz edilmesini sağlayan bir istatistiki
programdır (MAXQDA Learning, 2021). Kelime bulutu; içerik analizi araştırmalarında
kelimeleri öne çıkarmak için sıklıkla tercih edilen metin madenciliği tekniklerindendir.
Kelime bulutu analizinde yazı tipi boyutunun büyüklüğü kelimelerin sıklığını belirtmek
için kullanılır (MAXQDA Learning, 2021). Kelime bulutu hazırlanırken bağlaçlar ve tek
başına anlam ifade etmeyen kelimeler araştırma dışı bırakılmıştır. Denizli Şehri ile ilgili
yapılan yorumları sınıflandırmak ve şehir imajı değişkenleri altında toplamak için belirli
bir kavramsal harita kullanılmıştır.
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4. BULGULAR
4.1. Kavramsal Haritalama
Kavram haritası; bilginin görsel bir organizasyonu ve temsilidir. Bu haritalar
kavramlar, fikirler ve aralarındaki ilişkileri göstermektedirler. Anahtar kelimeler yazarak
(genellikle daire, kutu, üçgen, vb.) ve ardından ilgili fikirler arasına oklar çizerek bir
kavram haritası oluşturulabilmektedir. Bir kavram haritasında her kelime veya kelime
öbeği diğerine bağlanmaktadır. Kavramsal haritalama kullanılarak Denizli Şehir imajının
ayrıntılı bir şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır. Şekil 1’de 9 şehir imajı değişkenine göre
Denizli Şehrinin verileri sınıflandırılmıştır. Buna göre; Kültürel Yapı ve Tarihi Miras
değişkeninde 549, Eğlence ve Şehir Cazibesi değişkeninde 289, Halka Bakış Açısı
değişkeninde 280, Eğitim-Üniversite değişkeninde 592, Hizmet Yelpazesi değişkeninde
115, Mimari ve Kentsel Oluşum değişkeninde 46, Ekonomik ve Finansal Yapı
değişkeninde 99, Ulaşım-Trafik değişkeninde 67 ve Çevre değişkeninde 240 adet kelime
frekansına ulaşılmıştır. Şekil 1’de gösterilen kavramsal haritadaki dokuz ana değişkene
uygun kelimeler yazarların seçimlerine göre yerleştirilmiştir. İlgili değişkenlerin altında en
sık tekrar eden kelimeler sınıflandırılarak görselleştirilmiştir.

Şekil 1. Denizli Şehrinin Kavramsal Haritalaması

4.2. Ekonomik ve Finansal Yapı
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 2) göre;
“tekstil”, “para”, “iş”, “ticaret”, “sanayi”, “pahalı”, “gelişmiş”, “ihracat” ve “ekonomik”
kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili
kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların Denizli şehrinin ekonomik
faaliyetlerinin çeşitli olduğunu ve genellikle tekstil sektörünün güçlü bir imaj yaratarak
Denizli şehri ile özdeşleştiğini söylemek mümkündür.
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Şekil 2. Ekonomik ve Finansal Yapı Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.3. Çevre
Denizli şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 3) göre; “ege”,
“tozu”, “hava”, “anadolu”, “türkiye”, “kötü”, “denizsiz”, “küçük”, “farklı”, “yemyeşil”,
“doğa”, “büyük”, “huzur”, “ormanı”, “canlı”, “doğal”, “ağaçları”, “bağları” ve “bahçe”
kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili
kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların Denizli şehrinin çevresel özellikleri
hakkında olumlu ve olumsuz görüşler bildirdikleri tespit edilmiştir. Kelimeler genel
olarak değerlendirildiğinde Denizli şehrinin yeşil bir çevreye sahip olduğu imajının
belirgin olduğu görülmektedir. Yorumlayanlar Denizli’nin çevresel özellikleri ile ilgili
olumlu kelimeleri sıklıkla kullanmaları sevindirici bir durumdur.

Şekil 3. Çevre Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.4. Ulaşım ve Trafik
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 4) göre; “yol”,
“trafik”, “aşırı” ve “otobüs” kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler
oldukları belirlenmiştir. İlgili kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların
Denizli şehrinde ulaşım faaliyetlerinin yoğun ve kalabalık olduğundan yakınmışlardır.
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Şekil 4. Ulaşım ve Trafik Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.5. Mimari ve Kentsel Oluşum
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 5) göre; “caddesi”,
“sokakları”,”meydan”, ”altyapı” ve “evler” kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan
kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili kelime sıklığını değerlendirildiğinde
yorumlayanların Denizli şehrinin sokaklarını ve caddelerini ön plana çıkardığı tespit
edilmiştir.

Şekil 5. Mimari ve Kentsel Oluşum Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.6. Hizmet Yelpazesi
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 6) göre;
“hacışerif”, “apart”, “garson şükrü”, “avm”, “esnaf”, “pekdemir”, “kebapçı”, “kaliteli”,
“forum”, “restoran”, “babadağlılar” ve “alışveriş” kelimelerinin yorumlarda en sık
tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili kelime sıklığını değerlendirildiğinde
yorumlayanların Denizli şehrinde apart imkanlarının iyi olduğundan, avm, pekdemir,
hacışerif ve garson şükrü işletmelerinden söz ettikleri ve Denizli kebabından bahsettikleri
tespit edilmiştir.

Şekil 6. Hizmet Yelpazesi Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler
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4.7. Eğitim-Üniversite
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 7) göre;
“üniversite”, “öğrenci”, “fakülte”, “lise”, “kampüs”, “eğitim”, “paü” ve “mezun”
kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili
kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların Denizli şehrinde eğitim ve
üniversite imkânlarının öne çıktığını belirtmişlerdir.

Şekil 7. Eğitim-Üniversite Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.8. Halka Bakış Açısı
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 8) göre; “iyi”,
“insanları”, “kızları”, “bağnaz”, “denizlili”, “yakın”, “sıcak”, “halkı”, “eğitimsiz”,
“mutlu”, “modern”, “sosyal”, “cahil”, “kurnaz”, “seküler”, “zengin”, “sevimli” ve “rahat”
kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili
kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların Denizli şehrinde yaşayan halkı iyi,
bağnaz, modern, eğitimsiz, sıcak, yakın, cahil, kurnaz, seküler gibi tanımlarla ifade
etmişlerdir.

Şekil 8. Halka Bakış Açısı Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler

4.9. Eğlence ve Şehir Cazibesi
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 9) göre;
“pamukkale”, “çamlık”, “çınar”, “bayramyeri”, “denizlispor”, “kale”, “tavas”,
“incilipınar”, “tiyatro”, “karahayıt”, “buldan”, “eflatun sokak”, “güney”, “acıpayam”,
“sinema”, “cankurtaran”, “kaklık”, “kınıklı”, “servergazi”, “tugay”, “sarayköy”, “lokali”,
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“havuz”, “kitabevi”, “çaybaşı”, “honaz”, “istiklal” ve “ağlayankaya” kelimelerinin
yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili kelime sıklığını
değerlendirildiğinde yorumlayanlar Denizli’nin eğlence ve şehir cazibesinin turistik
bölgelerde yoğunlaştığını ifade etmişlerdir. Pamukkale Türkiye turizminde travertenleri,
tarihi eserleri ve şifalı suları ile oldukça önemli bir konumdadır (Bertan, 2009: 204). Her yıl
yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamakta olan, şehirdeki tek üniversiteye de
adını veren Pamukkale’nin yorumlayıcıların zihninde eğlence ve şehir cazibesi olarak ilk
akla gelen imaj olması beklenen bir durumdur.

Şekil 9. Eğlence ve Şehir Cazibesi Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler
Pamukkale’yi şehrin merkezinde yer alan bir orman olan Çamlık takip etmektedir.
Hemen hemen her mevsimde şehirde yaşayan ya da dışarıdan ziyarete gelen konukların
boş zamanlarını geçirmek adına uğradıkları mekânlardan biri olan çamlık ormanı
ziyaretçiler için adeta şehirden kaçışı simgelemektedir. Çamlık’ı sırasıyla Çınar ve
Bayramyeri takip etmektedir. Bu iki mekân da hem yerli halkın hem de yerli ziyaretçilerin
alışveriş ve gezi amaçlı en önemli uğrak noktalarındandır.

4.10. Kültürel Yapı ve Tarihi Miras
Denizli Şehri hakkında yapılan yorumların analiz sonuçlarına (Şekil 10) göre; “zafer
gazozu”, “horoz heykeli”, “irmik helvası”, “tandır kebabı”, “özay gönlüm”, “antik şehir”,
“tahinli pide”, “yanık yoğurdu”, “hierapolis”, “havlu”, “tarihi”, “biber”, “çam düdüğü”,
“bornoz”, “laodikya”, “tripolis”, “leblebi”, “döner”, “bıçak”, “kaleiçi” ve “baklavası”
kelimelerinin yorumlarda en sık tekrarlanan kelimeler oldukları belirlenmiştir. İlgili
kelime sıklığını değerlendirildiğinde yorumlayanların Denizli’nin kültürel çekiciliğini
şehre özgü olan miras ögelerinden aldığı görülmektedir. 1934 yılında kurulan ülkemizin
en köklü meşrubat firmalarından biri olan zafer gazozu (www.zafergazoz.com.tr,
20.05.2021) yorumlayanlar tarafından en sık tekrar eden kelime olmuştur. Denizli ile adeta
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özdeşleşen ve şehri ziyaret edenlerin mutlaka tattığı bir içecek olan zafer gazozu kültürel
yapı ve tarihi miras kategorisinde ilk sırada yer almıştır. Zafer gazozunu yine şehrin
adeta simgesi olan horoz heykeli takip etmektedir.

Şekil 10. Kültürel Yapı ve Tarihi Miras Değişkenine Göre En Sık Tekrar Eden Kelimeler
Denizli’nin en önemli meydanlarından biri olan Delikliçınar meydanında bulunan
Türkiye’nin en büyük cam horoz heykeli (Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021) şehri
ziyaret edenlerin önünde fotoğraf çekildiği önemli bir simgedir. Horoz heykelini irmik
helvası ve tandır kebabı takip etmektedir. Her iki yiyecek de Denizli’yi ziyaret edenler
mutlaka tatması gereken şehre özgü tatlardır. 1938 yılında kurulan Hacı Şerif firması zafer
gazozu gibi şehrin yerel ve eski markalarından biridir ve şehirde irmik helvası ile ün
kazanmıştır. Şehri ziyaret edenlerin tatmadan gitmek istemediği bir diğer ürün olan tandır
kebabı oldukça zahmetle hazırlanan bir yemektir. En büyük özelliği, çatal bıçak
kullanılmadan el ile yenilmesidir. En eski tandır lokantaları şehrin yine eski bir yerleşim
yeri olan Bayramyeri bölgesindedir.

4.11. Kelime Bulutu
Ekşi Sözlük web sitesinde “Denizli Denince Akla Gelenler” adlı başlıkta yapılan
taramada; “denizli”, “horoz”, “şehir”, “güzel”, “çamlık”, “pamukkale”, “gazoz”, “çınar”,
“anadolu”, “denizsiz”, “ege”, “bayramyeri”, “türkiye”, “zafer” ve “üniversite”
kelimelerinin sıkça tekrar edildiği görülmüştür.
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Resim 1. Kelime Bulutu

Resim 2. Denizli Şehir İmajına Ait Görsel Öğeler
Kaynak: Onedio, Hepsiburada, Pinterest, Turizm Günlüğü, Buldan Evi, (2021).

5. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu araştırmanın amacı, Ekşi Sözlük’te kullanıcılar tarafından oluşturulmuş “Denizli
Denince Akla Gelenler” adlı başlıktaki tüm yorumları veri madenciliği ile analiz ederek,
şehir imajı kapsamında belirli boyutlarda sınıflandırmaktır. İnternet kullanıcılarının
Denizli şehri hakkındaki deneyimleri, yorumları, önerileri, olumlu ve olumsuz
değerlendirmelerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre; Kültürel Yapı ve Tarihi
Miras değişkenine göre “zafer gazozu”, Eğlence ve Şehir Cezibesi değişkenine göre
“Pamukkale”, Halka Bakış Açısı değişkenine göre “iyi”, Eğitim-Üniversite değişkenine
göre “üniversite”, Hizmet Yelpazesi değişkenine göre “hacışerif”, Mimari ve Kentsel
Oluşum değişkenine göre “caddesi”, Ulaşım ve Trafik değişkenine göre “yol”, Çevre
değişkenine göre “ege” ve Ekonomik ve Finansal Yapı değişkenine göre “tekstil”
kelimelerinin ilgili başlıkta en sık kullanılan kelimler olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar,
şehirler hakkında bilgi almak ve deneyimlerini paylaşmak için insanların çevrimiçi
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içerikleri tercih ettiği ve başkalarının araştırdıkları konu hakkında ne düşündüklerini
merak ettiğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar şehirlerin kendine özgü bir çevrimiçin
imajının olduğunu, Denizli şehrine ait olan değerlerin ziyaret eden insanlarda akılda kalıcı
olduğunu ve bu değerleri farklı kullanıcılarla paylaşma eyleminde bulundukları
belirlenmiştir.
Bu çalışmada Denizli şehrinin çevrimiçi algılanan şehir imajı; Ekşi Sözlük kullanıcı
yorumlarındaki metinler üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, internet
bağlamında çevrimiçi şehir imajının açık ve doğrudan anlaşılmasını sağlar. Analizler,
çevrimiçi şehir imajının oluşumunu, şehir ile ilgili akılda kalan duygu ve durumları, Ekşi
Sözlük kullanıcıları bağlamında şehri ziyaret etme niyetlerini ve olumlu olumsuz
yorumlarını ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar, çevrimiçi yorumların hem bilişsel hem de
duygusal şehir imajı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca
çalışmada, çevrimiçi yorumların şehir imajı ve tanıtım faaliyetleri üzerinde olumlu bir
etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ekşi Sözlük gibi çevrimiçi topluluklar, farklı insanlar ve
farklı yorumlar ifade etmektedir. Kararsız turistler, çevrimiçi platformlardan yararlanarak,
elde edilen değerlendirmeler ile şehir hakkında net bilgiye sahip olabilmektedirler.
Algılanan çevrimiçi şehir imajını anlamak için veri toplanan Ekşi Sözlük’teki yorumlar
incelendiğinde zaman zaman turizm pazarlayıcıların tanıtım faaliyetlerinden daha çok
etki etkili olduğu görülmüştür. Geniş turizm pazarları için pazarlama stratejilerinin
belirlenmesinde çevrimiçi imaj kavramının araştırılmasının faydalı olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle şehirlerin, turist taleplerini karşılayan ve birden çok dilde
sistematik, kapsamlı bilgi sağlayan stratejiler izlemesi önerilir. Yazılmış bir yorumun
çevrimiçi platformlarda uzun süre turistlerin karşısına çıkacağı düşünüldüğünde,
Denizli’nin algılanan şehir imajı için son derece önemli olduğu görülmektedir.
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1. GİRİŞ
Turizm olumlu etkileri kabul edilmekle beraber tüm dünyada tartışmalı bir sektör
durumundadır. Birçok destinasyonda turizm karşısında konumlanan toplumsal muhalif
hareketler gündeme gelmiştir. Turizm karşıtlığı, başta yoğun bir turizm talebiyle karşı
karşıya olan Avrupa destinasyonları olmak üzere gün geçtikçe dünya çapında
yaygınlaşmaktadır. Mevcut durumdan açıkça anlaşılmaktadır ki turizm destinasyonları
için çok yönlü, ideal bir turizm yönetimi tarzına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç turizm
sektörüne fazlasıyla bağlı durumda olan ve kalkınma için turizmin stratejik bir sektör
olarak görüldüğü az gelişmiş ve gelişmekte olan destinasyonlarda daha da şiddetli
hissedilmektedir. Bu destinasyonlar için turizm sektörü; ekonomik, toplumsal, ekolojik
olmak üzere tüm boyutlarıyla hassas bir dengenin gözetilmesi gereken iki ucu keskin
bıçak şeklinde tasvir edilebilir.
Gereklilik olduğu kabulü doğrultusunda büyük küçük birçok destinasyonda
destinasyon yönetim örgütleri oluşturulmuş veya oluşturulması fikri tartışılmaya
başlanmıştır. Ancak örgütlenmenin liderliğini kimin üstleneceği, yasal pozisyonunun ne
olacağı, kimlerin katılım göstermesi gerektiği, nasıl finanse edileceği gibi sorular
destinasyon yönetim örgütü girişimlerini sonuçsuz bırakmakta veya çok güç hale
getirmektedir. En tartışmalı konulardan birisi de yerel halkın temsil hakkını nasıl ve ne
derecede kullanması gerektiğidir. Halihazırda destinasyon yönetim örgütlerinin faaliyette
bulunduğu Avrupa destinasyonlarında dahi turizme karşı toplumsal hareketler
yaşanması, örgütlenmeye gidilmesine rağmen toplum katılımının ideal bir şekilde
sağlanamadığının, sembolik katılımın söz konusu olduğunun ve toplumsal beklentilerin
göz ardı edildiğinin açık bir işareti olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla az gelişmiş ve
gelişmekte olan destinasyonların çeşitli dezavantajları ile işi daha da zor gözükmektedir.
Söz konusu destinasyonlarda özel sektör ve karar mercilerinin kısa vadeli bakış açısıyla
ekonomik beklentileri adına turizm arzının öznesi olan ev sahibi toplum ve onların
turizme yaklaşımları göz ardı edilebilmektedir. Ancak yerel halkın söz hakkını
kullanamadığı destinasyonlarda, turist memnuniyetinin de sağlanamayacağı ve uzun
vadede turizmde başarıdan ziyade toplumsal, ekolojik ve ekonomik olumsuzlukların
gündeme geleceği yadsınamaz bir gerçektir.
Bu bölümde toplum katılımının öncelikli olduğu bir destinasyon yönetim örgütü
fikri üzerine değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle
paydaş kavramı, destinasyon yönetim örgütleri ve toplum katılımıyla ilgili teorik çerçeve
sunulmuştur. Son kısımda ise destinasyonda turizm gelişimine ve olası bir destinasyon
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yönetim örgütlenmesine toplum katılımının sağlanmasına yönelik yorumlamaya gidilmiş
ve bazı öneriler geliştirilmiştir.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Çerçevesinde Paydaş Kavramı
Paydaş düşüncesinin temellerinin 1700’lü yılların ikinci yarısında Adam Smith
tarafından yayınlanan “The Theory of Moral Sentiment (Ahlaki Duygular Teorisi)” ve
“The Wealth of Nations (Ulusların Zenginliği)” eserlere dayandığı yönünde görüşler
mevcuttur. Bu eserlerde etik ve ekonomik faydalar birbiriyle yakın ilişkili gösterilmekte
ve işletmelerin başarısı, etik ve ekonomik faydalar arasında ne derece denge sağlanabildiği
ile ilişkilendirilmektedir (Ertuğrul, 2008). İşletme ve kamu yönetimi yazınında yoğun bir
şekilde üzerinde durulan paydaş kavramının günümüzdeki anlamıyla ilk kullanımı ise
1963 yılında Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir (Todd ve ark.,
2017). Nihayetinde bir işletmenin ilişki içerisinde bulunduğu hissedarları, çalışanları,
müşterileri, tedarikçileri, resmî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve daha birçok kişi ve
kurum bulunmaktadır. İlişki içerisinde yer alan kişi veya kurumların yaklaşımı ve
ilişkilerin kalitesi faaliyetlerin sonucuna doğrudan tesir etmektedir ki Freeman (1984),
“işletmenin başarısından etkilenen ve işletmenin başarısını etkileyen kişi veya grupları”
paydaş olarak tanımlamaktadır. Destinasyon açısından bakıldığında ise paydaşlar, “belirli
bir alana ilgi duyan bireyler, gruplar veya kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır (Cooper
ve ark., 2009).
Destinasyonlar birçok paydaşın etkisiyle ortaya çıkan birleşik bir ürün olarak
nitelendirilmektedir. Hatta Bregoli ve Chiappa’ya (2013) göre destinasyon, bir sosyal ağda
yerleşik vaziyette bulunan, birbiriyle ilişkili özel ve kamu paydaşları kümesinden ibarettir.
Öyle ki destinasyonları tasvir etmek amacıyla “yapboz” (Saftic ve ark., 2011; Jafari, 1983)
ve “mozaik” (Chapman ve Light, 2016; Cooper, 2016) benzetmeleri yapılmaktadır. Bu
benzetmeler başarılı bir destinasyon için paydaş ilişkilerinin önemini ortaya sermektedir.
Destinasyon yönetimi üzerine çalışan araştırmacılar da görüşlerini işletme yönetimi için
geliştirilen paydaş teorisi üzerinden açıklamıştır. Clarkson’un (1995) paydaşları birincil ve
ikincil gruplara ayırarak açıkladığı çalışması sık başvurulan kaynaklardan birisidir.
Destinasyon bağlamında birincil gruba dahil edilen paydaşlar; yüksek düzeyde etkileşim
içerisindedirler ve destinasyon yaşam sürecinde büyük öneme sahiptirler. Buna karşın
ikincil gruba dahil paydaşlar; destinasyondan etkilenip ve onu etkilemekle beraber hayati
anlamda bir misyonları bulunmamaktadır (Merrilees ve ark., 2005; Wagner ve Peters,
2009). Bu sınıflandırma çerçevesinde düşünüldüğünde hangi paydaşların birincil gruba
dahil olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Timur ve Getz (2008) kritik yani birincil
paydaşların destinasyondan destinasyona farklılık gösterebileceğini ifade etmiştir. Jordan
(2007) önemi vurgulamak amacıyla çekirdek ifadesini kullanmış olup çekirdek
paydaşların idari, kültürel ve ekonomik güce sahip olanlar olduğu bir çekirdek-çevre güç
yapısı tanımlamıştır. Sheehan ve Ritchie (2005) ise olası bir destinasyon yönetim
örgütlenmesine tehdit ve iş birliği potansiyelleri çerçevesinde paydaşları sınıflandırdığı
değerlendirmelerini “paydaş yönetim stratejisi modeli” (bkz. Savage ve ark., 1991)
üzerinden gerçekleştirmiştir.
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Tablo 1. Destinasyon Yönetim Örgütü ile Paydaş İlişkileri

Paydaşların Örgütle İş birliği Potansiyeli

Paydaşların Örgüte Tehdit Potansiyeli

Yüksek

Yüksek

Düşük

Destekleyen veya
Desteklemeyen Tavır Sergileme
Potansiyeli Olan Paydaşlar

Destekleyen

Strateji: İş Birliği

Strateji: Dahil Edin
Paydaşlar: Çekicilikler, Üyeler, Restoranlar,
Üniversiteler, Ticaret Odası, Sponsorlar

Paydaşlar: Oteller, İl Yönetimi,
Bölgesel Yönetim, Ulusal
Hükümet, Yönetim Kurulu,
Kongre Merkezleri, Yerel Halk

Düşük

Desteklemeyen

Marjinal

Strateji: Defans

Strateji: İzleme

Paydaşlar: Yok

Paydaşlar: Yok

Kaynak: Sheehan ve Ritchie, (2005).
Tablo 1’e göre destinasyon yönetim örgütüyle ilişkide iş birliği potansiyeli en
yüksek paydaşlar; çekicilikler, üyeler, restoranlar, üniversiteler, ticaret odaları ve
sponsorlardır. Genç (2020) restoranlar haricindeki paydaşların kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar olmasını, destinasyon yönetim örgütlenmesine destekleyici konumlarının
açıklayıcısı olarak ifade etmiştir. Öyle ki aşağıda daha ayrıntılı değinileceği üzere ticari
kaygılar, paydaşlar arasında iş birliği ortamının önündeki en önemli engellerden birisidir.

1.1.2. Destinasyon Yönetim Örgütlenmesi
Destinasyon yönetim örgütü tarzı ilk yerel örgütlenme, 1864 yılında İsviçre St.
Moritz’de oluşturulmuştur (Laesser, 1999). Ancak günümüz turizm hareketliliğinin büyük
boyutlara ulaşmasına bağlı olarak bu tarz örgütlenmelerin mikro destinasyonlarda dahi
yaygınlaştığı ve sorumluluklarının arttığı görülmektedir. Küresel turizmin tepe
örgütlenmesi konumundaki Dünya Turizm Örgütü de destinasyon yönetim örgütlerinin
gerekliliği konusunda sıklıkla telkinlerde bulunmaktadır. Dünya Turizm Örgütü "çeşitli
yetkilileri, paydaşları ve profesyonelleri kapsayabilen ve ortak bir destinasyon vizyonuna
yönelik iş birliklerini kolaylaştıran lider organizasyonel varlık" şeklinde destinasyon
yönetim örgütlerini tanımlamıştır ve etkin bir destinasyon yönetiminin sağlayacağı
avantajları aşağıdaki şekilde sıralamıştır (UNWTO, 2019).


Rekabet avantajı oluşturmak,



Sürdürülebilirliği sağlamak,



Kurumsal yönetişimi güçlendirmek,


Tekrar ve gereksiz uygulamalardan kaçınmak ve hayata geçirilmesi gereken
uygulamaları tespit etmek,


Turizmin faydalarını yaymak,



Destinasyonda turizm kültürünü yerleştirmek,

339

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I



Turizm verimini artırmak,



Destinasyon üzerinde güçlü ve canlı bir marka kimliği oluşturmak.

Yukarıda sunulan avantajların her biri önemli olmakla birlikte sürdürülebilirliğin
tüm avantajları kapsayıcı bir beklenti olduğunu söylemek mümkündür. Sürdürülebilir
turizm ifadesi turizm faaliyetlerinde ekonomik, kültürel ve ekolojik boyutlar arasında
dengenin sağlanması arzusunu açıklamak için kullanılmaktadır. Bu arzuyu gerçeğe
dönüştürmek amacıyla birbirini etkileme güçleriyle “domino taşlarına” (Kozak ve ark.,
2012) benzetilen her bir paydaşın katılım sergileyerek “ahenkli çalışma” (Olalı, 1990)
ortamı bulacağı destinasyon yönetim örgütlerinin oluşturulması gereklidir. Destinasyon
yönetim örgütleri üzerine gerçekleştirilen tanımlarda da bu iş birliği vurgulanmaktadır.
Dünya Turizm Örgütü’ne göre destinasyon yönetim örgütlenmeleri için farklı modeller
söz konusudur (Türkay, 2014).


Belli bir kamu örgütünün bir departmanı olarak örgütlenme modeli,


Kamu örgütlerinin katılımlarıyla
departmanının icracı olarak öne çıktığı model,

oluşan

ve

bunlardan

bir

kamu


Kamu otoritelerinin katılımıyla ve bunların ortak girişimi olarak faaliyet icra
eden örgüt modeli,


Kamu otoritelerince oluşturulup özel sektöre yetki devriyle oluşan model,


Belli bir işlev amaçlanarak kamu-özel sektör katılımı-sıklıkla sivil, gönüllü
bir formda hizmet üreten örgüt modeli,

Özel sektör katılımlı olarak ve bir birlik ya da şirket şeklinde oluşturulan
örgüt modeli.
Birleşik ürün olarak ifade edilen destinasyonların sorumluluğunun herkes
tarafından paylaşılması olağan ve iyi niyetli bir beklentidir. Murphy ve Murphy (2004),
toplumun tüm kesimlerinden paydaşlara ne kadar çok danışılır ve onlarla meşgul
olunursa, toplumun o derece turizmi ve ilgili kalkınma programlarını kabul etme ve
destekleme eğiliminde olacağını belirtmektedir (Presenza ve ark., 2013). Ancak arzu edilen
iş birliği ortamının sağlanması ifade edildiği kadar kolay olmamaktadır. Paydaşların
sayıca çok ve heterojen olması iş birliğini güç kılmaktadır. İş birliği odaklı bir destinasyon
yönetim örgütü oluşturmanın önündeki engelleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür
(Bardakoğlu ve Pala, 2009; Elbe ve ark., 2008; Saito ve Ruhanen, 2017):


Paydaşların çıkar çatışmaları,



Paydaş bakış açılarının uyumsuzluğu ve iletişim tarzı farklılıkları,



Paydaş ilişkilerinin karmaşıklığı,


Paydaş olarak yaptığı katkıdan daha az fayda sağlayacağı düşüncesinin
hâkim olması,


Turistik ürün çeşitliliği,



Turistik ürünün yapısal farklılığı,



Mülkiyetlerin farklı kurum, kuruluş ve firmalarda bulunması.
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Sıralanan güçlüklere rağmen özel sektör ve kamu paydaşları bir şekilde ortak
paydada, bir çatı altında buluşabilmekte iken genellikle yerel halk kendisini dışlanmış
olarak bulmaktadır. Çünkü turizm odaklı gelişim gösteren veya göstermek zorunda olan
destinasyonlarda yerel halkın istek ve ihtiyaçları kamu ve özel sektörün girişimleriyle
çatışabilmektedir. Bu durum kuşkusuz yerel halkın paydaş olarak öneminin ve esasında
bir destinasyon için en başta söz hakkı olan paydaş konumunda olduğunun göstergesidir.
Mitchell ve Reid de (2001) yerel halkın, turizmin öznesi konumunda olduğunu ifade
etmiştir. Özne konumunda olan yerel halkın hiçbir tasarrufu olmadan oluşturulan
politikalar neticesinde meydana gelen olumsuzlukların en çok hissedildiği kesim yine
yerel halk olmaktadır (Helmy ve Cooper, 2002) ve bu durum büyük bir toplumsal
adaletsizliğin işaretidir. Turizm gelişim sürecine toplum katılımıyla ilgili ayrıntılı
açıklamalara bir alt başlıkta değinilecektir.

1.1.3. Toplum Katılımı
Arnstein (1969) tarafından “vatandaş katılım merdiveni” ve Pretty (1995) tarafından
“gelişim sürecine toplum katılım tipolojisi” olarak yapılan açıklamalar katılım konusunda
önemli iki referans kaynağıdır. Tosun (2006) her iki katılım tipolojisinin de ekonomik bir
sektörle ilgilenmekten ziyade gelişimsel bağlamda genel bir çerçeve oluşturduğuna vurgu
yapmıştır ve doğrudan turizm sektörüne yönelik bir katılım tipolojisi oluşturmuştur.
Tablo 2 söz konusu katılım tipolojilerini birbiriyle ilişkilendirerek sunmaktadır.

Tablo 2. Toplum Katılım Tipolojileri
8

Vatandaş kontrolü

7

Yetki devri

Özseferberlik

6

Ortaklık

Etkileşimli Katılım

5

Teskin

İşlevsel katılım

4

Danışma

Maddi güdüler için katılım

3

Bilgi verme

Danışma yoluyla katılım

2

İyileştirme

Pasif katılım

1

Manipülasyon

Manipülatif katılım

Süreç Sırası

Arnstein (1969)

Pretty (1995)

Kendiliğinden Katılım

İkna Yoluyla Katılım

Zorlayıcı Katılım

Kaynak: Tosun, (2006).
Tosun’un turizm sektörüne yönelik oluşturduğu tipolojiden önce diğer katılım
tipolojilerinden birisine kısaca değinilmesinin konuyu anlaşılır kılmak adına önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyle; Cornwall’ın (2008) çalışması vasıtasıyla Pretty
tipolojisi aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

Manipülatif katılım: Karar verici resmi kurullarda yerel halktan temsilci(ler)
bulunmaktadır. Ancak bu temsilci(ler) seçilmemiştir ve güçleri bulunmamaktadır.

Pasif katılım: İnsanlara neye karar verildiği duyurulur. Yalnız bu duyuru
tek taraflıdır ve cevap beklememek üzere yapılır. Resmî gazetelerde yer alan karar
duyuruları bu kapsamda değerlendirilebilir.
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Danışma yoluyla katılım: İnsanlara danışılır veya çeşitli sorular üzerinden
görüşleri toplanılır. Ancak danışmak, görüşlerin kabul edildiği veya kabul edilse dahi
dikkate alınacağı anlamına gelmemelidir. Genelleme yapmamakla beraber çevresel etki
değerlendirme (ÇED) toplantıları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Maddi güdüler için katılım: Maddi kazanımlar için insanların katılımı söz
konusu olabilir. Bu katılım tarzı, toplum için değil bireysel menfaatleri ön plana
koymaktadır. Menfaat ilişkisi sonlandığında katılım da sonlanmaktadır.

İşlevsel katılım: Belirli amaçlara hizmet etmek için insanlar tarafından
katılım sağlanabilir. Ancak bu katılım, karar vericiler tarafından zaten belirledikleri
kararları gerçekleştirmek için sadece bir araç olarak görülebilir ve dolayısıyla yerel halkın
menfaatine hizmet ettiği tartışmalıdır.


Etkileşimli katılım: İşlevsel katılımda olduğu gibi katılım araç değil; bir hak
olarak görülmektedir. Bu hak kararların alınmasından uygulamasına kadar
kullanılabilmektedir.

Özseferberlik: İnsanlar mevcut işleyişi değiştirmek adına bağımsız
kararlarıyla inisiyatif alırlar. Hükümet ve etkin sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu
seferberlik hali yayılabilir ve etkili bir hal alabilir.
Doğrudan turizm gelişimine yönelik bir katılım tipolojisi sunan Tosun’un (1999;
2006) açıklamaları ise aşağıdaki şekildedir.

Zorlayıcı katılım: Bu tarz katılımda amaç, yerel halkın sürece dahil
edilmesinden ziyade potansiyel tehditleri kontrol altında tutmaktır. Bu amaca yönelik
toplum istekleri asgari seviyede karşılanır ve bu şekilde güçlü çıkar gruplarının kararlarını
daha rahat almasının önü açılır.

İkna yoluyla katılım: Sembolik bir katılım söz konusudur. Yerel halk turizm
gelişim sürecinde söz haklarını kullanabilir ancak düşüncelerini güçlü çıkar gruplarına ve
karar vericilere kabul ettirecek güce sahip değildir. Gelişmekte olan ülkelerde en yaygın
katılım tipidir.

Kendiliğinden katılım: Kendiliğinden katılım Pretty’nin özseferberlik ve
etkileşimli katılım derecelerine karşılık gelmektedir. İdeal bir toplum katılım biçimini
temsil eder. Topluma ev sahipliği yapmaları için tam anlamıyla yönetimsel sorumluluk ve
yetki sağlanır. Dolayısıyla ev sahibi toplumun misafirperverliği ve ziyaretçilerin
memnuniyeti adına değerli bir katılım sağlanmış olur.
Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplum katılımı zorlu bir
mücadele sonucunda mümkün olabilmekte ve hatta olmamaktadır. Katılımın önünde hem
toplumun kendisine bağlı olan hem de dış etmenlerden kaynaklanan birçok engel
bulunmaktadır. Öncelikle belirtilmesi gereken az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
turizm politikalarını oluşturma ve uygulama sürecine nasıl katılım sağlanacağı
konusunda toplum bilgisinin yetersiz olduğu, bu nedenle katılımının güçleştiği ve kendi
istekleriyle yine bir öncü arayışında olduklarıdır (Aslan, 2008; Ertuna ve ark., 2012).
Katılımın nasıl sağlanacağı bilgisinden önce turizm konusunda toplumun bilgi ve ilgi
düzeyi de önem arz etmektedir. Öyle ki insanların bilgisi olmadıkları bir konuyu
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önemseyip, katılım göstermesi düşünülemez. Bu bağlamda Timothy (1999) turizm gelişim
sürecine katılımın önündeki en büyük engel olarak toplumun büyük kesiminin turizm
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasını göstermiştir. Araştırmacı ayrıca, toplumların
siyasi liderlerinin aldıkları kararları fazla sorgulamadan kabul etmeleri kapsamında
değerlendirdiği politik geleneklerin de katılım düşüncesinin önünde önemli bir engel
olduğunu ifade etmiştir. Tosun (2000) gelişmekte olan ülkelerde turizm gelişim sürecine
toplum katılımının çok zor olduğunu ifade ederek katılımın önündeki engelleri üç başlıkta
toplamıştır.

Operasyonel engeller: Turizm yönetiminin merkezi olması, eşgüdüm
eksikliği, bilgi eksikliği.

Yapısal engeller: Profesyonellerin tutumu, uzmanlık eksikliği, elitlerin
egemenliği, uygun yasal sistemin eksikliği, eğitimli insan kaynağı eksikliği, toplum
katılımının maliyetli olması, finansal kaynak eksikliği.

Kültürel engeller: Yoksul insanların sınırlı kapasiteleri, ilgisizlik ve düşük
farkındalık.
Tosun (2000) ile aynı yönde görüş bildirerek, turizmde toplum katılımının mümkün
olmadığını ifade eden başka araştırmacılar da bulunmaktadır. Taylor (1995) toplum
katılım fikrinin sorgulanamayacağını ancak temel eşitsizliklerin dahi giderilemediği batı
toplumlarında son derece romantik bir bakış açısını temsil ettiğini ifade etmiştir.
O’Riordan da (O’Riordan, 1978’den akt., Bahaire ve Elliott-White, 1999) temsili
demokrasilerde pratik olmaktan ziyade idealist bir hayal olarak toplum katılımını
görmüştür. Son olarak Cuthill (2002), araştırma deneyimlerinden bir çıkarıma giderek
toplum katılımının sembolik düzeyden ileri gidemediğini ifade etmiştir.
Gerek toplumsal gerekse de merkezi ve yerel yönetim kaynaklı sebeplerin toplum
katılımını güç kıldığı açıktır. Ancak kimilerince ideal, kimilerince hayal gibi tasvir edilen
bu gereklilik çeşitli bahanelerin arkasına saklanılamayacak derecede önemlidir. Turizm
maliyetlerini, planlama ve gelişim sürecine katılamayan veya bilinçli olarak katılması
sağlanmayan toplum kesimi üzerine yüklemek en basit anlamda tutarsızlık ve adaletsizlik
olarak açıklanabilir. Böyle bir durumda da Doxey’in (1975) Rahatsızlık İndeksi ve Butler’in
(1980) Turizm Alanları Yaşam Seyri modelinde bahsedilen toplum-turist çatışması olağan
sonuçtur. Nihayetinde toplum huzurunun yanında, turist deneyimlerinin de olumsuz
etkilenebileceği bir sonla karşılaşılabilir. Böylesine istenmeyen bir sonla karşılaşılmaması
adına uygulama da sıkıntılar olmakla beraber destinasyon yönetim örgütlerini de içeren
sürdürülebilir turizm anlayışı gerek akademik gerekse de sektör çevrelerince kabul
edilmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışını hayata geçirmenin etkili yollarından birisi de
toplum temelli turizm uygulamalarıdır. Toplum temelli turizm, turizm gelişimi ve
kontrolü üzerinde yerel halkın önemli derecede katılım ve kontrol hakkına sahip olduğu
ve turizmden elde edilen faydaların büyük kısmının toplum içerisinde adil dağılımının
sağlandığı turizm faaliyetleri (Shahmirzadi, 2012) şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak
toplum katılımı için öncelikle karar vericiler tarafından toplum temelli turizm
uygulamalarının benimsemesi ve bu yönde kararlı adımlar atılması gerekmektedir. Çünkü
yukarıda da değinildiği üzere çeşitli engellerin olmasından dolayı yerel katılım sadece
onların inisiyatifiyle gerçekleştirilebilir bir durum değildir. Söz konusu engellerin ortadan
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kaldırılması ve katılım konusunda yerel halkın istekli ve cesur hale getirilmesi için
öncelikli sorumluluk karar vericilere düşmektedir.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Turizm sektöründeki örgütlenmeler büyük oranda otelciler birliği, acenteciler
birliği veya derneği gibi yatay örgütlenmeler ve kamu kurumlarıdır. Ancak bu
örgütlenmeler günümüz turizm anlayışının değişimiyle oluşan sürdürülebilirlik
beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Turizm gibi olumsuz anlamda büyük sosyoekonomik
ve sosyokültürel değişimler oluşturma gücüne sahip bir sektörün kendi kaderini sadece
sektör mensuplarınca ve kamu otoritelerince tayin etmesi, özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler için geri dönülemez sonuçlara yol açabilmektedir. Arzu edilen
tüm paydaşların bir araya getirildiği dikey örgütlenmelerdir ki, destinasyon yönetim
örgütleri bunun bir örneğidir (Genç, Atay ve Eryaman, 2014). Beklentiler dahilinde
örgütlenmelerin oluşturulduğu destinasyonlar mevcut olmakla beraber yerel halkın
paydaş olarak katılımının ne ölçüde sağlandığı tartışmaları devam etmektedir.
Toplum katılımın yanı sıra bir diğer tartışma konusu da destinasyon yönetim
örgütlenmesine kimin liderlik yapacağı veya örgütlenme girişimine kimin öncülük
edeceğidir. Destinasyon yönetim örgütü liderliğini kimin veya hangi kurumun üstlendiği;
arzulanan toplum katılımını kolaylaştırıcı etkisi bakımından önem arz etmektedir. Öyle ki
Waligo ve arkadaşları (2013) paydaş katılımını etkileyen faktörlerden birisinin liderin
kalitesi olduğunu belirtmişler ki liderin kalitesi ile anlatılmak istenen diğer paydaşlarca
kabul görmesidir. Liderin kim olacağı sorusunun cevabı için destinasyonun genel ve
turizmdeki gelişmişlik düzeyine odaklanılmalıdır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan
destinasyonlarda özel sektörün, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluğunun farkına
varsa dahi ticari kaygılarından dolayı tek başına liderlik etmesi ideal değildir (UNEP ve
WTO, 2005). Ayrıca Saufi ve arkadaşlarına göre (2014) özel sektör, turizm için temel
paydaşlardan olan yerel halkın öneminin de farkına varamamaktadır. Literatüre ve
mevcut uygulamalara bakıldığında liderlik konusunda bir diğer alternatifin sivil toplum
kuruluşları olduğu görülmektedir. Ancak sivil toplum kuruluşlarının da yerel halkın
karşısında, özel sektör ve kamu tarafında konumlanma ihtimali olabilmektedir. Etik
ilkelerin göz ardı edilebildiği ülkelerde bu durumun yaşanma olasılığı da normalin
üstündedir. Aslan (2008) bu yönde bir sonuca ulaşmış ve Akyaka sakinlerinin turizm
planlaması konusunda en az sivil toplum kuruluşlarına güvendiğini açıklamıştır. Nihai
olarak Atay ve Akyurt’a (2007) göre turizmde gelişmekte olan destinasyonlar için
kamunun önderliğinde bir örgütlenme makul olabilirken, gelişmiş ve turizmin önemli bir
sektör konumunda olduğu destinasyonlarda kamunun katılımının ve etkisinin azaltılması
ve özel sektörün öncü rolünü üstlenmesi uygun görülmektedir. Gelişmekte olan bir ülke
olarak Türkiye’de yapılan araştırmalar da bu yönde sonuç vermiştir. Genç, Atay ve
Eryaman (2014) tarafından Çanakkale’de gerçekleştirilen araştırmada, yirmi dört paydaşın
görüşüne başvurulmuş ve olası bir destinasyon yönetim örgütü için valilik temsiliyle
merkezi yönetim liderliğinin arzulandığı sonucuna ulaşılmıştır. İnanır’ın (2019) Göller
Yöresi (Isparta-Burdur ili dahilinde) ve Semerciöz ve arkadaşlarının (2008) çeşitli
destinasyonlar dahilinde gerçekleştirdikleri araştırmalarda da en önemli üç paydaş kamu
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kurumları olarak ortaya çıkmıştır ki bu sonuç liderlik konusunda kamu kurumlarını öne
çıkarmaktadır.
Nihai olarak destinasyon yönetim örgütleri, sürdürülebilir turizm amacıyla tüm
paydaşların uzun vadeli faydasına yönelik bir stratejik iş birliği anlamına gelmektedir. Bu
örgütlenmelerin oluşturulması, verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi ve özellikle
toplum katılımının sağlanması adına çeşitli politikaları benimsemek ve stratejileri
uygulamaya koymak gerekmektedir. Bahaire ve Elliott-White’ın (1999) derlediği
uygulama örnekleri desteğiyle aşağıdaki öneriler sunulabilir.

Liderliği üstlensin veya üstlenmesin merkezi hükümetin finansal ve politik
desteği tam anlamıyla ve istikrarlı bir şekilde sağlanmalıdır. Bu şekilde tüm paydaşların iş
birliğine inançları sağlanabilir.

Demokratik süreçler işletmek adına küçük ve marjinal grupların dahi
katılımının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Söz konusu grupların katılımı
konusundaki sorumluluk destinasyon yönetim örgütü liderliği tarafından üstlenilmelidir.

Mevcut ve olası sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm adımlarını
belirlemek adına belirli zaman aralıklarıyla kamuoyu yoklamaları gerçekleştirilmelidir.
Algı ve tutum anketleri gerçekleştirilmelidir.

Şeffaflık ve tarafsızlık konusunda güven sağlamak amacıyla süreç ve
uygulamaların sonuçları hakkında halkı bilgilendirici toplantılar gerçekleştirilmeli. Bu
toplantılara destinasyon dışından uzmanların da katılımının sağlanması destinasyon
yönetim örgütüne olan toplumsal güveni artırabilmektedir.

Tüm toplantılar halka açık olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra yüksek
derecede önemli karar toplantıları öncesi duyurular yapılmalı. Alınan kararlar çeşitli
araçlarla ilan edilmeli ve belirli bir süre görüş sunma/itiraz süresi tanınmalıdır.

Toplum katılımı önündeki engellerden birisi de turizm konusunda toplum
genelinin bilgi ve ilgi düzeyinin düşük olmasıdır. Toplumu bilgilendirmek ve ilgilerini
çekmek amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmeli, turizm sektörünün olumlu ve olumsuz
etkileri ve kendilerinin turizm için ne önem ifade ettiği konusunda bilinç düzeylerini
artırıcı materyaller paylaşılmalıdır.

Toplum katılımını sağlamanın en etkili yollarından birisi de sektörde yer
almalarını sağlamaktır. İstihdam ve yatırım konusunda teşvikler sunulmalıdır. Yerel
kimliği yansıtacak turistik ürünler oluşturulması da bu kapsamda önemlidir. Hediyelik el
sanatı ürünleri, yöreye özgü yemekler gibi turistik ürünler ile özellikle kadınların turizme
katılımı sağlanabilir. Ekonomik anlamda sektöre katılım gösteren ve fayda sağlayan
insanların, sahiplenme motivasyonuyla yönetim süreçlerine katılımı daha da
kolaylaşabilmektedir.
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1. GİRİŞ
Seyahat ve turizm işletmeciliğinin deyim yerindeyse dibi gördüğü son aylarda
Covid-19 kaynaklı enfeksiyon korkusu insanların seyahat etme isteklerinin önündeki bir
engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl ki, henüz virüs tehdidinin ne zaman azalacağı
ya da biteceğine dair bir bilinmezlik hâkim iken, insanlar sevdiklerine bile dokunmaktan
korkmakta, enfekte olmaktan, aile ve arkadaşlarına virüs taşımaktan çekinmektedirler.
Sonuç olarak çevresindeki herkese şüpheyle yaklaşan pek çok kişi için önümüzdeki yakın
tarihlerde seyahat etme fikri özellikle bazı destinasyonlar için uzak görünebilmektedir.
Ayrıca insanların uluslararası seyahatleri neredeyse hiç tercih etmeyeceği ve kitle turizmin
yaygın olduğu destinasyonlarda tatil yapmayacağı tüketici tercihlerine yönelik yapılan
araştırmaların da bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bir yılı aşkın süredir
izolasyon ortamının psikolojik baskısı altında kalan seyahat tutkunlarının tatil eğilimleri
araştırmaların da ortaya koyduğu üzere doğal ve kırsal alanlar üzerinde yoğunlaşırken,
turizmciler bu süreci nasıl yönetmeli ve fırsata çevirmelidir? Çalışmada Covid-19 krizinin
insanların tatil eğilimlerine etkisi kırsal turizm açısından ele alınmış olup, sürecin bu
destinasyonlar için nasıl planlanması ve yönetilmesi gerektiği hususu değerlendirilmiştir.
Elde edilen ipuçları neticesinde Türkiye kırsallarında turizmin nasıl geliştirilebileceğine
yönelik önerilerde bulunulmuştur.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Covid-19 Krizinin Dünya Turizmine Etkileri
Dünya geçtiğimiz son yirmi yılda hayvanlardan kaynaklanan Sars (2002-20039,
H1N1 (2009-2010), Mers (2012), Pheic (2014), Ebola (2014-2016), Malaria (2015), Covid-19
(2019-) gibi çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır (CFR, 2021). Ancak bu salgınlar
içinde Covid-19’un dünyaya etkisi diğerlerinden çok fazla olmuştur. Nitekim Dünya
Sağlık Örgütünün 2021 15 Mayıs verilerine göre küresel çapta 161.513.458 vaka
görülürken, toplam 3.352.109 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 11 Mayıs 2021 tarihine
kadar dünyada toplam 1.264.164.553 doz aşı uygulanmıştır (World Health Organization
(WHO), 2021). Vaka sayıları dışında Covid-19 salgınını diğerlerinden ayıran hususlardan
birisi, salgının tüm dünyada hızlı bir yayılım göstermesidir. Diğeri ise, hastalığın
yayılımını engellemek için uygulanan önleme ve kısıtlama çabalarıdır (Santos ve ark.,
2020). Salgın dönemlerinde yayılımı kontrol etmek ve engellemek için ülkeler farklı
düzeylerde de olsa birtakım kısıtlamalara gitmektedirler. Bu kısıtlamalar insanların yaşam
tarzlarını, sosyal etkileşimlerini, ekonomik yapılarını, seyahat etme alışkanlıklarını ve
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tutumlarını etkileyebilmektedir. Nitekim Covid-19’un 2020 Mart ayında bir salgın olarak
ilan edilmesinden (WHO, 2020) sonra dünyada çok çeşitli önlem çalışmaları uygulamaya
konulmuştur. Okullarda eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim, evden çalışma, esnek
çalışma, restoran, kafe, kuaför, vb. işletmelerin kapatılması, toplu organizasyonların iptali
ya da sınırlandırılması, yurt içi ve yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe
yasakları genel olarak hükümetlerce yürütülen kısıtlama çalışmalarındandır.
Dünya bu salgının etkisiyle hızlı bir değişim sürecine girmek durumunda kalmıştır.
Hastalığa yakalanan, hayatını kaybeden insanlar, kapatılan işletmeler, işini kaybeden
insanlar ve krizin ekonomik etkileri göz önüne alındığında deyim yerindeyse yaşam
tarzının tamamen değiştiği trajik bir durumla karşı karşıya kalındığı söylenebilir. Öyle ki,
bir gecede pek çok ülke uluslararası seyahatleri durdurmuş, hatta yurtiçi seyahat
kısıtlamaları getirilmiştir. Alınan bu önlemler her ne kadar vaka sayılarında bir dereceye
kadar başarı gösterse de dünyada her on kişiden dokuzu yasakların yoğun olarak
uygulandığı ülkelerde yaşadığından dolayı seyahat ve turizm sektörü durma noktasına
gelmiştir. Çünkü küresel nüfusun %90’ı kısıtlamalardan ya da virüs kapma endişesinden
dolayı evlerinde kalmışlardır (UNWTO, 2021).
Dünya Turizm Örgütü’ne göre (2021) uluslararası seyahatlerde 2020 yılı itibariyle
bir önceki yıla göre %74 oranda düşüş yaşanmıştır. Diğer bir deyişle, önceki yıla kıyasla
bir milyar daha az uluslararası seyahat yapılmış olup, genel anlamda 30 yıl önceki
seviyelere inilmiştir. İhracat gelirlerinde 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krize
oranla on bir kat daha fazla bir kaybın yaşandığı ve bu oranın 1,3 trilyon Amerikan doları
olduğu tahmin edilmektedir (UNWTO, 2021). Bir başka kaynağa göre (2021), krizin 2020
yılı için küresel anlamda ekonomik etkisi 3,8 trilyon Euro olmuştur (WTTC, 2021). Kıta ve
ülkeler bazında değerlendirildiğinde Asya ve Pasifik’te 2019’a kıyasla uluslararası
seyahatlerde %84 düşüş görülürken (yaklaşık 300 milyon daha az), bu oran Afrika ve Orta
Doğu’da %75; Avrupa’da %70 (2019’a oranla 500 milyon daha az); Amerika’da ise %69
düzeyinde olmuştur (UNWTO, 2021). Turizm istihdamı açısından bakıldığında sektörün
küresel çapta 100 milyon iş kaybıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilirken, bu kaybın 75
milyonunun G20 ülkelerinde olduğu belirtilmektedir (ET Travel World, 2021).
Dünyada aşılamanın yetersiz kalışı ve vaka sayılarının hala yüksek olmasının da bir
sonucu olarak, sektörün ne zaman iyileşeceği hususunda bir bilinmezliğin olduğu
söylenebilir. Turizm uzmanlarına yönelik bir araştırmanın sonuçları bu fikri
desteklemektedir. Ankete katılanların %50’si 2021 yılı için bir iyileşmeyi öngörürken,
diğer %50’si 2022 yılına işaret etmektedirler. Ayrıca pek çok uzman pandemi öncesi
döneme dönüşün en erken 2023’te mümkün olabileceği görüşündedirler. 2021-2024
yıllarına yönelik genişletilmiş senaryoya göre ise, uluslararası turizmin 2019 seviyelerine
dönmesi 2,5 ile 4 yılı alabilecektir. Öte yandan Covid-19 aşısının kademeli olarak
yapılmasının tüketici güveninin sağlanmasına yardımcı olacağı, seyahat kısıtlamalarını
hafifleteceği ve önümüzdeki yıl seyahatlerin normalleşmesine katkı sağlayacağı ifade
edilmektedir (UNWTO, 2021).
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1.1.2. Covid-19 Krizinin Tüketici Eğilimlerine Etkisi
Pandemiyle beraber tüketicilerin seyahat alışkanlıklarını belirleyen motivasyonların
çok ciddi bir dönüşüm sürecine girdiği ve yepyeni bir seyahat psikolojisinin oluştuğu
görülmektedir. Nitekim insanların düşünce ve duygularında çok derin etkiler bırakan bu
krizin günümüzde turistik seyahatlerin ne şartlarda ve nasıl yapılacağının belirleyicisi
olduğu söylenebilir (Kock ve ark., 2020). Tüketici talebi ve seyahat davranışı değişikliği
hususunda çalışma yapan pek çok araştırmacıya göre (Perić ve ark., 2021; Turnšek ve ark.,
2020; Wen ve ark., 2020; Zhan ve ark., 2020; Zhu ve Deng, 2020; Li ve ark., 2020) insanların
seyahat etme, tatil türü ve destinasyon tercihleri kriz dönemlerinde algıladıkları riskten
önemli ölçüde etkilenmektedir. Covid-19 krizinin turizm piyasasına etkisini belirleyen
başlangıç noktası da insanların hastalık riskini algılamalarında yatmaktadır. Yani virüs
kapma ya da yakınlarına virüs bulaştırma endişesi, kısıtlamalar bir yana insanların tatil
amaçlı seyahat etme arzularını ve davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Singh ve
ark., 2020). Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin hastalık endişesi arttıkça, seyahate
çıkma niyetlerinde ve algılarında düşüş yaşanmaktadır. Çünkü güvenliklerinin risk
altında olduğunu düşünen tüketiciler bu süreçte turizm destinasyonları hakkında
olumsuz bir algı oluşturabilmektedirler (Li ve ark., 2020; Wachyuni ve Kusumaningrum,
2020; Zhu ve Deng, 2020). Bu algıda kitle iletişim araçlarının ve medyanın payı da
azımsanamaz boyuttadır (Wachyuni ve Kusumaningrum, 2020).
Dünyada uygulanan salgını önleme çalışmaları her ne kadar vaka sayılarında
düşüşe sebep olsada, insanların sosyal hayatı ve psikolojileri üzerinde büyük etkileri
olmuştur (Singh ve ark., 2020). Yaşam ve çalışma şekillerinin tamamen değiştiği bu süreci
Galvani ve arkadaşları dönüşümsel bakış açıyla değerlendirmektedir. Araştırmacılara
göre (2020) değişen düzeylerde de olsa dünyadaki her bir birey karantina ve kısıtlama
koşullarını yaşarken aslında, aile birliğinin ve güvenliğinin, insanlarla ilişkilerin, yaşamın
anlamının sorgulamasını yapmakta ve kişisel bir dönüşümden geçmektedir. Dolayısıyla
insanların tatil tercihleri yine bu bakış açısıyla yapılmaktadır (Galvani ve ark., 2020).
Tüketici davranışlarına yönelik bir başka değerlendirmede insanların tatil yapmayı
istemedikleri, tatil destinasyonu tercih etme durumlarında ise, tenha ve hijyen
koşullarının sağlandığı yerleri tercih edebilecekleri ifade edilmektedir. Tatilin fiyatı
tüketicilerin destinasyon tercihlerinde ana kriter olarak görülmemektedir (Santos ve ark.,
2020. Bir araştırmaya göre (2021) önümüzdeki süreçte sağlık ve güvenlik hususları
tüketicilerin en çok endişe ettiği hususlar olmaya devam edecektir. Bu sebeple tüketici
sağlığının korunmasına, esnekliğe ve dijitalleşmeye vurgu yapılırken tatilcilerin
tercihlerinin yurt içi, açık hava ve doğa temelli turizm aktiviteleri ve yavaş turizme
yönelik olabileceği ifade edilmektedir. 2021 yılı için son dakika rezervasyonların
olabileceğine de vurgu yapan aynı kaynağa göre, gençlik turizmi, aile ve arkadaş ziyareti
(VFR), trenle seyahat ve eğlence amaçlı seyahatlerin 2021 yılı itibariyle artış gösterebileceği
tahmin edilmektedir (UNWTO, 2021).
Hastalık endişesi ve riskini algılama düzeyi tüketicilerin hem seyahat davranışlarını
hem de tercih ettikleri araç türünü etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalar tüketicilerin
tatile çıkma durumunda yurtiçi seyahatleri tercih edeceğine vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca
tüketicilerin kendi araçlarıyla, daha düşük bütçeyle, kısa süreli ama birden fazla olmak
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üzere doğa ile iç içe olan yerleri ve buralara özgü aktiviteleri tercih edeceklerine dikkat
çekmektedirler. (Abdullah ve ark, 2020; Santos ve ark, 2020). Bir takım araştırmacı ise
eğlence ya da iş amaçlı seyahat tercihlerde en çok özel, kiralık araç ya da karavan
kullanımının yoğunlaştığına vurgu yapmaktadır (Hannam ve ark., 2021; Chen ve ark.,
2020; MMGY Intelligence, 2020). Açıkçası kendilerini özel araçlarında daha güvende
hisseden tatil tutkunları, hava yolu, toplu taşıma ve tren gibi araçlardan ziyade özgürce
seyahat edebilecekleri araçlara yönelmektedirler. Diğer ulaşım araçlarına göre sürücüsüne
esnek ve özgür seyahat imkânı veren özel ya da kiralık araçlar, şehirlerde yaşayan
insanların çoğunlukla kırsal destinasyon tercihlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir
(Meng ve Hudson, 2016). Bu anlamda eğilimlerde pandeminin bir sonucu olarak kitleden
kırsala bir yönelimin söz konusu olduğu söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin seyahat
niyetleriyle ilgili olarak risk algılarının kırsal destinasyonlar için daha az olduğu ifade
edilmektedir (Zhu ve Deng, 2020).
Emniyet ve güvenliğin yeni normalde destinasyonlar ve turizm tüketicileri için en
önemli öncelikler olacağına dikkat çeken bir kaynağa göre ise Covid-19’dan sonraki
süreçte insanların daha bireysel ürün tercih edeceklerine dikkat çekilmektedir.
Dolayısıyla, turizmciler açısından tamamen yeni ürün geliştirme çabalarının önümüzdeki
süreçte önem kazanacağına vurgu yapılmaktadır. Aynı kaynağın Ekim 2020’de yaptığı bir
araştırma sonucunda 2021 yılı için yeni normalde vahşi doğa turizmi, eko-turizm, göçebe
turizmi, wellness turizmi, otantik turizm ve mindful turizmi olmak üzere altı tüketici
eğilimine işaret edilmektedir (Euronews.travel, 2020).

1.1.3. Covid-19 Krizinin Kırsal Destinasyonlara Etkisi
Covid-19’un dünya çapında bir salgın olarak ilan edilmesiyle beraber tüm dünya
ülkelerinde değişen oranlarda olmak üzere hastalığı önleme ve yayılımı engellemek için
çeşitli kısıtlamalar uygulanmıştır. Her ne kadar uygulamalar hastalığın kontrol altına
alınmasını büyük oranda sağlasa da uzun süre sosyallikten uzak kalan ve aynı zamanda
her şeye bir risk faktörü olarak bakan insanların dışarı çıkma isteğini baskılaması zor
görünmektedir. Nitekim, insanların dikkatleri hissettikleri risk endişesinin yanında,
seyahat acentelerin, otellerin ve hava yolu şirketlerin uzun süreli işletilememesinin de bir
sonucu olarak iç turizme ve kırsal destinasyonlara yönelmiştir (UNWTO, 2020; Zhu ve
Deng, 2020; Li ve ark., 2020; Seraphin, 2020; Silva, 2021). Dünya Turizm Örgütü’ne göre
(2020) önümüzdeki süreçte insanların tatil eğilimleri uluslararası seyahatlerden ziyade
yurtiçi destinasyonlara yönelik olacaktır. Dolayısıyla süreç iyi yönetilirse krizin olumsuz
etkileri kırsal destinasyonlar için avantaja dönüştürebilir (UNWTO, 2020).
Covid-19’un tüketicilerde oluşturduğu risk algısıyla paralel olarak tüketici talepleri
güvenlik, temizlik ve hijyen üzerinde yoğunlaşmıştır. Talepleri bu yönde değişen insanlar
kitle destinasyonlardan ziyade güvenli ve açık hava etkinliklerini yapabilecekleri doğal,
kırsal ortamlara yönelmektedirler (Zenker ve Kock, 2020; Rogerson ve Rogerson, 2021).
Şehirlere kıyasla yoğunluğu az ve doğal alanlar tüketicilerine güvenlik kaygılarından
uzakta tatil imkânı vermekte ve psikolojik rahatlama sağlamaktadır. Bu sebeple yapılan
araştırmaların da belirttiği üzere kırsal turizmin insanların en çok tercih edeceği, en
güvenli tatil türü olabileceği tahmin edilmektedir (Zhu ve Deng, 2020). Ayrıca kısıtlamalar
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kaldırıldıktan sonra bile insanların kırsal ve denize kıyı, tenha destinasyonlara giderek
daha fazla değer vereceği ve tercihlerinin bu yönde olacağı ifade edilmektedir (UNCTAD,
2020; OECD, 2020b).
Li ve arkadaşlarına göre (2020) kırsal destinasyonlar sahip oldukları doğal
çekicilikleri ile insanları psikolojik olarak rahatlatırken, salgının yarattığı stresi de
hafifletmektedir. Ayrıca bu destinasyonlarda geçirilen zaman ebeveynlerin çocuklarıyla
ilişkilerini güçlendirmeleri açısından da önemlidir. Kent müzeleri, bilim ve teknoloji
müzeleri ve diğer kapalı mekân etkinlikleri ile karşılaştırıldığında ise, kırsal
destinasyonlarda insanların fiziksel risk algısı daha düşüktür (Li ve ark., 2020). Üstelik
pandeminin bir sonucu olarak ekonomik açıdan olumsuz etkilenen pek çok insan için
kırsal turizm diğer türlere kıyasla daha ucuz, alternatif seyahat olanağı sunmaktadır
(Polukhina ve ark., 2021). Bir kaynağa göre kırsal turizme yönelen tüketici talepleri dağ
turizmi, doğa, miras, kültür, macera ve eko turizm üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca
önümüzdeki yirmi yıl içinde bu talebin hızlı bir büyüme göstereceği öngörülmektedir
(United Nations, 2020). Bir görüşe göre ise günümüzün gezginleri kalabalıktan uzak,
doğal alanlarda ve açık hava etkinliklerini yapılabileceği bir kırsal turizm türü olan kamp
turizmini artan oranlarda talep etmektedirler (Craig, 2020).

1.2. Kırsal Destinasyonlar ve Turizm
Son zamanlarda günümüz insanları bireysel, duygularına hitap eden otantik tatil
deneyimi yaşama arzusuyla yeni arayışlar içerisindedirler. Yeni destinasyonları, insanları
ve kültürleri tanıma arzusuyla giderek artan oranda kırsal destinasyonlara
yönelmektedirler. Bir tanıma göre, kırsal destinasyonlar, nüfusun çoğunlukla tarımsal
arazi ya da ormanlık bölgelerde toplandığı, ekonomisi çoğunlukla tarıma dayalı, sosyal
açıdan geleneksel ve kırsal bir kimliğe sahip, nüfus yoğunluğunun az olduğu alanlardır
(OECD, 1994). Zengin kültür mirasına sahip bu destinasyonlar doğal ve kültürel
güzellikleriyle özellikle şehir hayatının stresli yaşamından bunalan insanlar için cazip gezi
alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern insanın bu tarz destinasyonlara ilgisi özel
ilgi alanlarına yönelik turizmin ortaya çıkışını, diğer bir deyişle kırsal turizmin doğuşunu
etkilemiştir. (Đorđević ve ark., 2019). Kırsal turizm, kırsal destinasyonlarda yapılan doğa
turizmi, eko-turizm, yürüyüş, dağcılık, binicilik, macera turizmi, spor ve sağlık turizmi,
avcılık ve balıkçılık gibi çeşitli turistik aktiviteleri içine alan çok yönlü bir turizm çeşididir
(Đorđević ve ark., 2019). Tarım alanları, doğal çekicilikler, kültürel miras alanları, yerel
gelenek ve görenekler, konaklama, yeme-içme olanakları ve yerel etkinlikler bir taraftan
ziyaretçilerin tatil ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan doğal ve kültürel çekiciliklerin
korunmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir (Hakkarainen ve Seija, 2008;
Đorđević ve ark., 2019).

1.2.1. Kırsal Turizm Çeşitleri
Son yıllarda modern insanın doğaya ve köklerine yönelme isteği, doğal alanlarda
tatil yapma, kırsal alanlara seyahat etme, çeşitli etkinlik ve festivallere katılma talepleri
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yeni bir takım turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde kırsal
turizmle ilişkilendirilebilecek turizm çeşitlerinden bazıları şöyledir;

1.2.1.1. Eko-turizm
Çoğunlukla çevre bilinci yüksek ziyaretçilerin tercih ettiği eko-turizm, doğal
çevreye yönelik olumsuz etkilerin önlenmesini, yaşamsal kaynakların korunmasını ve
iyileştirilmesini destekleyen turistik faaliyetleri içermektedir (Đorđević ve ark., 2019).
İnsanların doğal ve kültürel zenginliklere sahip, nispeten bozulmamış doğal alanlara
bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda doyuma ulaşmak ya da vahşi yaşamı gözlemlemek
gibi birtakım özel nedenlerle yaptıkları çevreye duyarlı ve saygılı seyahatler olarak
tanımlanmaktadır. Bu tür seyahatlerde eğitim, rekreasyon ve sıklıkla macera içeren
aktiviteler söz konusudur (Saidmamatov ve ark., 2020). Eko-turizm amaçlı seyahatlerin
geleneksel seyahatlere kıyasla giderek daha hızlı bir büyüme eğiliminde olduğu, hatta bu
eğilimin gelecekte de devam edeceği öngörülmektedir (Saidmamatov ve ark., 2020; Poponi
ve ark., 2020).

1.2.1.2. Tarım Turizmi Ya da Çiftlik Turizmi (Agro Turizm):
Turizm ve tarım arasındaki ortak yaşamsal ilişkiyi temsil eden bir turizm çeşididir.
Tarım turizminde kırsal destinasyonların ekolojik ve sosyal açıdan korunması ve
kalkınması bir sorumluluk olarak görülmektedir (Đorđević ve ark., 2019). Tarım turizmi
ziyaretçilere ürün hasadı yapma, çiftlik hayvanlarını besleme vb. gibi çeşitli tarımsal
faaliyetlere katılma, hayvanlarla ve doğayla temas halde bulunma, üretilen sebzemeyveleri ya da pişirilen yerel yemekleri tatma olanağı verdiğinden dolayı ziyaretçilere
otantik kırsal turizm deneyimleri sunmaktadır (Ammirato ve ark., 2020). Çiftlik tatilleri,
köy tatil evleri, çadır ve karavan kampları ve at çiftlikleri gibi yerlerde konaklama ve
tarımla ilgili çeşitli aktivitelerde bulunma tarım turizmi kapsamındadır (Đorđević ve ark.,
2019). Tüketicilerin tercih nedenlerinin başında tarımsal faaliyetleri ve kırsal yaşam tarzını
deneyimlemek gelmektedir. Hatta bu kırsal turizm biçimini çiftçilerin ziyaretçileri kendi
yaşam alanlarında eğitmesi ve hoşça vakit geçirmelerini sağlaması şeklinde tanımlayanlar
vardır. Dolayısıyla çiftlik ürünleri ve çiftlik faaliyetleri bu turizm çeşidinin başrolündedir
denilebilir (Erdejı ve ark., 2013).

1.2.1.3. Kültür Turizmi
Bir turizm destinasyonunda bulunan somut ya da soyut kültürel çekiciliklere
keşfetmek, bilgi sahibi olmak, deneyimlemek ya da sadece tüketmek gibi nedenlerle
yapılan seyahatlere kültür turizmi denilmektedir (UNWTO, 2019). Çeşitli kültürel
etkinliklere katılmak, anıtları, müzeleri, galerileri ziyaret etmek amacıyla kırsal alanlara
yapılan geziler de kültür turizmi kapsamında yer almaktadır (Đorđević ve ark., 2019).
Kültürel çekicilikler bir toplumun sanatsal ve mimari özellikleri, tarihi ve kültürel
zenginlikleri, yemek kültürü, edebiyatı, müziği, halkın yaşam tarzı, değerleri, inançları ve
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gelenekleri gibi o toplumu diğerlerinden ayıran maddi, manevi, entelektüel ve duygusal
özelliklerdir (Greg Richards, 2018).
1.2.1.4. Gastronomi Turizmi
Yerel yiyecek-içecek ve mutfak kültürü destinasyonların ekonomik kalkınması ve
rekabet üstünlüğü kazanmaları açısından önemlidir. Günümüzde yerel yemeklerin hala
geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması, şehir insanının kırsala yönelik seyahatlerinin
başlıca sebeplerinden sayılmaktadır (Đorđević ve ark., 2019). Nitekim son yıllarda yerel
yiyecek ve mutfak kültürlerinin tüketicilerin ilgilerini giderek daha fazla çekmekte olması,
destinasyonlarda geleneksel ürünleri kullanma ve geliştirmeye yönelik çabaları artırmıştır
(Guruge, 2020). Dünya Turizm Örgütü’ne (2019) göre gastronomi turizmi, tüketicilerin
seyahatleri esnasında yerel yiyecekler, ilgili yerel ürünler ve çeşitli yemek temalı
etkinlikleri deneyimleme amacıyla yaptıkları bir turizm çeşidi olarak tanımlanmaktadır.
Otantik, geleneksel ya da yenilikçi mutfak deneyimlerinin yanı sıra yerel üreticileri ziyaret
etmek, yemek festivallerine ve yemek kurslarına katılmak gibi diğer ilgili faaliyetler de
gastronomi turizminin kapsam alanına girmektedir (UNWTO, 2019).

1.2.1.5. Şarap Turizmi
Gastronomi turizminin bir alt türü olan şarap turizmi tüketicilerin kırsal
destinasyonlara üzüm bağlarını, şarap imalathanelerini bizzat yerinde görmek, içecekleri
tatmak, tüketmek ya da satın almak amacıyla yaptıkları turistik seyahatler olarak
tanımlanmaktadır (UNWTO, 2019). Şarap turizmi üzümün yetiştirilme aşaması, şarap
üretimi, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri olmak üzere üç aşamalı faaliyetleri içeren
özel bir turizm çeşididir. Ziyaretçiler konaklamaları süresince üzüm bağlarını, şarap
imalathanelerini ziyaret etmekte, şarap festivallerine ve gösterilere katılmaktadırlar. Aynı
zamanda şarap tadımı yaparken içinde bulundukları doğal ortamın da tadını
çıkarmaktadırlar (Brochado ve ark., 2019).

1.2.1.6. Spor Turizmi
Son zamanlarda bireysel sportif aktivitelerin artmasıyla beraber insanların sporla
ilişkili tatil taleplerinde de artış yaşanmaktadır. Bu talep yükselişi fiziksel sağlık ve huzur
arayışına ek olarak insanların yerel ürünlere, hizmetlere ve yerel halkla yakın ilişki
kurarak otantik tatil deneyimi yaşama isteğine de bağlı olarak daha da artmaktadır.
Ayrıca COVID-19 salgını insanları doğal zenginliklere, zihinsel, fiziksel sağlık ve mutluluk
gibi konulara daha hassas bir yaklaşım sergilemeye yöneltmiştir. Nitekim salgın koşulları
insanların özellikle kırsal alanlarda yapabilecekleri bağımsız spor aktivitelerinde bir
patlamaya yol açmıştır. Doğada yürüyüş, çevre gezileri, tırmanış, oryantiring, bisiklet
turları, kayak, kanoculuk, yüzme, çeşitli top oyunları, atletizm, sörf, balık tutma, satranç,
araba yarışı, bilardo, bowling, golf ve at yarışı gibi etkinlikler insanların fiziksel, zihinsel,
motorlu taşıtlarla, koordinasyon temelli ve hayvanlarla yapabilecekleri spor etkinliklerine
örnek gösterilebilir. Genel olarak ifade etmek gerekirse spor turizmi insanların
profesyonel ya da eğlence amaçlı spor etkinliklerine katılmak amacıyla doğada bireysel ya
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da grup halde yaptıkları seyahatle ilişkili tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır
(Herbold ve ark., 2020).

1.2.1.7. Macera Turizmi
Belirli coğrafi özelliklere ve doğal/kültürel zenginliklere sahip destinasyonlarda
insanların fiziksel aktivite, kültürel değişim, etkileşim ve doğayla bütünleşme gibi
nedenlerle yaptığı turistik faaliyetler macera turizmi olarak nitelendirilmektedir. Fiziksel
ve zihinsel çabayı gerektiren macera turizmi etkinlikleri katılımcıları için gerçekte ya da
algısal olarak risk içerebilir. Genellikle, dağcılık, doğa yürüyüşü, bungee jumping, kaya
tırmanışı, rafting, kanoculuk, kanyon sporu, dağ bisikletçiliği ve tüplü dalış gibi dış
mekanlarda yapılan faaliyetler macera turizmi aktivitelerinden bazılarıdır (UNWTO,
2019). Doğada çeşitli aktiviteler eşliğinde yapılan yolculuklar olarak görülen macera
etkinliklerine katılımcıları iten sebepler; bilinmeyen yerleri keşfetmek, yeni insanlar ve
yaşam şekillerini tanımak ya da eğlenmek sayılabilir. Her ne kadar macera turizminin
çoğunlukla risk içerdiği düşünülse de aktivitelerin hepsinin riskli ya da yüksek riskli
olduğu söylenemez. Bu noktadan hareketle araştırmacılar macera turizmi etkinliklerini
yumuşak (düşük riskli) ve sert (yüksek riskli) olmak üzere iki kategoride ele
almaktadırlar. Özel yetenek ve beceri gerektirmeyen düşük riskli macera etkinlikleri,
genellikle deneyimli ve yetenekli rehberler tarafından yürütülmektedir. Bu tür
etkinliklerde macera severlerin amacı günlük yaşamın rutininden kaçmak, yeni
deneyimler kazanmak ve kendini keşfetmektir. Öte yandan yüksek risk taşıyan sert
macera etkinliklerinde katılımcılarda yoğun fiziksel güç ve çaba ön koşuldur denilebilir.
Kaya tırmanışı, kayak yarışları ve scuba diving bu zorlu macera etkinliklerinden
bazılarıdır (Bui ve Kiatkawsin, 2020).

1.2.1.8. Kamp Turizmi
Köken olarak kamp kelimesi, orduların arazilerde çadır ve portatif kulübelerde
geçici süreliğine kalışı olarak yorumlanmaktadır. Ancak tarım işçileri, göçebeler,
çingeneler, kaşifler ve mülteciler gibi çeşitli grupların kısa süreli konaklamaları şeklinde
zamanla kademeli değişime uğramıştır. Terimi rekreasyon ve turizm açısından
değerlendiren bir grup araştırmacıya göre (2013), kampçılık insanların doğal ortamlarda
kurdukları çadırlarında kısa süreli kalarak düşük maliyetli tatil yapmaları olarak
tanımlanmaktadır (Akt.; Rogerson ve Rogerson, 2020). Günümüzde kamp turizmi bilinen
yapısından öte gelişerek tüketicilerine ev konforunu yaşayabilecekleri çadır, karavan,
kabin ya da prefabrik konaklama gibi çeşitli imkanların sunulduğu bir niş turizmi haline
gelmiştir (Brooker ve Joppe, 2013; Rogerson ve Rogerson, 2021). Konfordan ödün
veremeyenlerin son yıllarda tercih ettiği bir başka kamp türü ise glamping denilen lüks
çadırlarla yapılmaktadır. Genel olarak tüketiciler sıra dışı doğal, sessiz ve izole alanlara
özgürce ulaşabilmek, benzer özelliklerdeki bireylerle etkileşimde bulunmak, çeşitli
bireysel aktivitelerde bulunmak gibi nedenlerle kampçılık turizmini tercih etmektedirler
(Rogerson ve Rogerson, 2020).
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İklim şartlarına oldukça duyarlı bir turizm çeşidi olan kamp turizminde konaklama
yelpazesi geniştir. Diğer konaklama türlerinden farklı olarak tatilciler kendi çadırlarını ya
da karavanlarını getirebildikleri gibi, gittikleri yerlerde kiralama yoluna da gidebilirler.
Dolayısıyla herkes kendisine uygun bir kamp tarzını ya da konforunu bulabilmektedir
(Sommer, 2020). Kampçıların tatil sıklığı, destinasyon tercihleri ve hizmet talepleri yaş,
medeni durum, çocuk sahibi olma ya da emeklilik gibi durumlara bağlı olarak
değişebilmektedir. Örneğin çocuklu aileler kamp yeri tercih ederken daha çok etkinlik ve
alt yapı açısından imkanların fazla olduğu yerleri tercih etmektedir (CBRE, 2020). Son
yıllarda popülerliği giderek artan kampçılık turizminin ulusal ve uluslararası anlamda
ekonomik katkısı giderek artmaktadır (Rogerson ve Rogerson, 2020). Ayrıca Covid-19
salgınıyla beraber tatilcilerin bulaş riski açısından en güvenli tatil çeşidi olarak gördüğü
kampçılık turizminin günümüzde geldiği son nokta, tatilcilerin kendi ya da kiralık
araçlarıyla tatil noktasına ulaşabildikleri “drive turizm”olarak kabul edilebilir. (Rogerson
ve Rogerson, 2021).

1.2.1.9. Dağcılık Turizmi
İnsanla doğa arasındaki güçlü ilişki dağ turizmin ilgi çekmesinin ana nedeni olarak
kabul edilebilir. Nitekim dağlık alanlar kıyı bölgelerden sonra en çok ziyaret edilen turist
destinasyonlar olarak kabul edilmektedir (Rio-Rama ve ark., 2018). Çok eski tarihlerde
özellikle dini amaçlarla kullanıldığı çeşitli kaynaklarca da ifade edilen (Aulet ve Duda,
2020; Rio-Rama ve ark., 2018; Sati, 2015; Tala ve Padurean, 2008) dağlık alanlar
günümüzde gerekli altyapı ve erişim kolaylıklarının da sağlanmasıyla doğa tutkunlarının
uğrak yerleri halini almıştır (Rio-Rama ve ark., 2018). Her türlü turiste hitap etme
özelliğine sahip bu turizm çeşidi, spor meraklıları için dağcılık, tırmanma, kayak, kaya
tırmanışı gibi çeşitli eğlence ve spor olanağı sunarken, diğer ziyaretçileri için çeşitli
endemik bitki türlerini keşfetme, doğanın güzelliğinin tadına varma ya da kültürel
çekicilikleri tanıma fırsatı sunmaktadır (Debarbieux ve ark., 2014). Dağcılık turizmi;
peyzaj, topografya, iklim, biyo-çeşitlilik ve yerel toplum gibi bir takım doğal ve kültürel
özelliklere sahip dağlık ve tepelik, sınırlı coğrafik alanlarda gerçekleşen bir turizm
çeşididir (UNWTO, 2019).

1.2.1.10. Av Turizmi
Çoğunlukla spor, doğa ya da kırsal turizm ile ilişkilendirilen av turizmi, yaban
hayatta bulunan çeşitli hayvan türlerinin belirli bir denetim altında avcıların kullanımına
sunulmasını içeren alternatif bir turizm çeşididir. İnsanların av tutkusunun sonucu olarak
ulusal ve uluslararası seyahat nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Avcılar
seyahatleri süresince konaklama, rehber, ulaşım araçları, restoranlar gibi çeşitli araç ve
hizmetlere gereksinim duymaktadırlar (Delgado ve ark., 2020). Genellikle güçlü ekolojik
bilince sahip avcı turistler doğayı, sporu ve vahşi yaşamı seven, aynı zamanda yüksek
gelir grubuna mensup, motivasyonu üst düzeyde bireylerden oluşmaktadır. Bu sebeple
günümüzde rekreasyonel bir etkinlik olarak görülen avcılık turizmi özellikle kırsal
destinasyonların kalkınması açısından önemli bir role sahiptir (Milojica ve ark., 2014).
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1.2.1.11. Yayla Turizmi
Köken olarak Türk kültürüne özgü bir terim olan yaylalar geçimini hayvancılıkla
sağlayan çiftçilerin yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için gittiği ve bir süre
konakladıkları yüksek rakımlı, serin ve otluk yerler olarak tanımlanmaktadır. Ancak
zamanla yaylalar insanların yaz mevsimini geçirmek amacıyla geçici süreliğine, aileleriyle
beraber yaşadıkları şehir ya da köylerden taşınarak yaz süresince konakladıkları yerler
halini almıştır. Günümüzde ise klasik yaylacılığın yanında insanlar, temiz ve sağlıklı
ortamda zaman geçirmek, dinlenmek, eğlenmek ve serinlemek amacıyla yaylaları tercih
etmektedir (Dönmez ve Topaloğlu, 2018). Kırsal destinasyonların kalkınması açısından
önemli bir yere sahip olan yaylacılık faaliyetleri alternatif bir turizm çeşidi olarak son
zamanlarda doğaseverlerin tercihleri arasında yer almaktadır. Kavramsal açıdan yaylacılık
turizmi kentsel nüfusun şehir yaşamından ya da sıcak havadan kaçarak çeşitli doğal, tarihi
ve kültürel özelliklere sahip, rakımı yüksek yerlerde kısa süreli yaptıkları turizm faaliyeti
olarak tanımlanmaktadır (Kozak ve ark., 2014).

1.3. İlgili Araştırmalar
OECD tarafından birkaç ülkede gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırmaya göre
seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla beraber insanların kendi ülkeleri içinde yaşam
alanlarına uzak, turizmin gelişmediği kırsal ve doğal alanları ziyaret etmeyi tercih
edeceklerine dikkat çekilmektedir (OECD, 2020a). Bir başka araştırmada kısıtlamalar
tamamen kaldırıldıktan sonra bile insanların tercihlerinin çoğunlukla kırsal ve denize kıyı
destinasyonlara yönelik olacağı ifade edilmektedir (UNCTAD, 2020) Benzer şekilde
Avrupa Birliği’nin yaptırdığı bir çalışmada insanların kalabalık yerlerden ve büyük
şehirlerden uzakta yoğunluğu az yerleri daha güvenli buldukları ve buralarda açık hava
etkinlikleri yapmayı tercih ettikleri belirtilmektedir (Marques ve ark., 2020). Smith’e göre
(2021), önümüzdeki yakın gelecekte insanlar kalabalık yerleri ziyaret etmekten ve gruplar
halinde bulunmaktan kaçınacaklardır. Araştırmacıya göre turizm tüketicilerinin bu eğilimi
şehir içi ziyaretçi yoğunluğunun azaltılması ve düzenlenebilecek çeşitli turlar vasıtasıyla
şehir
turizminin
kapsamının
genişletilmesi
açısından
bir
fırsat
olarak
değerlendirilmektedir (akt.; Rogerson ve Rogerson, 2021).
Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü bir araştırmaya göre önümüzdeki yirmi yıl içinde
dağ turizmi, doğa, kültürel miras, kültür ve macera turizminde hızlı bir büyümenin
yaşanacağı öngörülmektedir (United Nations, 2020). Şehir turizminin kriz dönemlerinden
çok etkilendiğine vurgu yapan Li ve arkadaşları (2020) Covid-19’un şehir ve kırsal turizme
etkilerini araştırmış ve insanların kırsal destinasyonlara yöneldiği sonucuna ulaşmıştır.
Birleşik Krallıkta tüketici taleplerine yönelik büyük ölçekli bir anket çalışmasına göre
(2021) insanların hem yaz hem de kış tatili için ilk tercihlerinin kırsal ve köy ortamı olacağı
sonucuna ulaşılmıştır. Yaz tatili için geleneksel sahiller katılımcıların ikinci tercihleri
olmuştur. Aynı araştırmada kapalı alan çekicilikleri tercih edilmezken insanların en fazla
tercih ettikleri konaklama şeklinin karavan parklar ve kamp alanları olduğu ortaya
çıkmıştır (Visit Britain, 2021). Zenker ve Kock (2020), tüketici eğilimlerine yönelik
yaptıkları bir araştırmada pandemiyle beraber kitlesel destinasyonlardan kaçma ve
yoğunluğu az kırsal destinasyonlara yönelme eğiliminin oluştuğunu ifade etmektedirler.
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Çin’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise kırsal turizmin Çinli insanların
dinlenme ve ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirme açısından en fazla tercih edilen turizm
türü olduğu belirtilmektedir (Zhu ve Deng, 2020).
Tüketicilerin kitleden kaçma eğilimini destekleyen bir başka çalışmada, insanların
açık hava etkinliklerini yapılabileceği bir kırsal turizm türü olan kamp turizmini artan
oranlarda talep etmekte olduğu belirtilmektedir (Craig, 2020). Kamp turizmiyle ilgili
olarak tatilcilerin kendi ya da kiralık araçlarıyla tatil noktasına ulaşabildikleri “drive
turizm” popülerliği ve ekonomik etkisi giderek artan kamp turizminin günümüzde
geldiği son nokta olarak kabul edilmektedir (Rogerson ve Rogerson, 2021). Polonya’da
yapılan bir araştırmada ise pandeminin bir sonucu olarak tarım turizminin giderek daha
da ilgi çekmekte oluşuna dikkat çekilmektedir (Wojcieszak-Zbierska ve ark., 2020).
Türkiye’de yapılan bir çalışmada tüketici taleplerinin çoğunlukla açık hava etkinlikleri ve
eko turlar olabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Jafari ve ark., 2020). Seraphin ve Dosquet ise
pandemiyle beraber dağ turizmin ve ikincil konut turizmin yaygın bir şekilde tercih
edildiğine ve bu eğilimin devam edeceğine dikkat çekmektedirler.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Dünya 2020 yılının başlarından itibaren tarihinde hiç görülmemiş büyüklükte bir
salgın krizi ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Yaşanan diğer salgınlardan farklı
olarak tüm dünya ülkelerini ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan etkileyen bu
salgının yayılımını önleme faaliyetlerinin etkilediği en önemli sektörlerden birisi
turizmdir. Salgının turizm sektörüne bıraktığı en dikkate değer sonucun ise insanların
psikolojileri ve turistik faaliyetlere bakış açısındaki değişim olduğu pek çok araştırmanın
desteklediği bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır (Singh ve ark., 2020; Kock ve ark.,
2020). Turizm faaliyetlerinin hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağına dikkat çeken
araştırmalar (OECD, 2020b; Global Journey Consulting, 2020; United Nations, 2020),
insanların hastalık riskini nasıl algıladıkları hususunun, önümüzdeki süreçte turizmin
belirleyicisi olduğuna dikkat çekmektedir (Perić ve ark., 2021; Turnšek ve ark., 2020; Wen
ve ark., 2020; Zhan ve ark., 2020; Zhu ve Deng, 2020; Li ve ark., 2020). Diğer bir deyişle
insanların seyahat etme, tatil türü ve destinasyon tercihleri kriz dönemlerinde algıladıkları
riskten önemli ölçüde etkilenmektedir.
Bu kitap bölümünde Covid-19 pandemisinin insanların psikolojileri ve seyahat
alışkanlıklarına etkisi kırsal destinasyonlar açısından ele alınmıştır. Salgınla beraber
insanların tatil anlayışlarının adeta bir dönüşüm sürecine girdiği bu süreçte hastalık
riskinin nasıl algılandığı hususu bakış açının ve tatil alışkanlıklarının değişmesinin en
önemli nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim tüketicilerin pandemi süreci ve
sonrasında tatil eğilimlerinin nasıl olacağı üzerine yapılan araştırmalar insanların kitle
destinasyonları tercih etmeyerek kırsal destinasyonlara yöneldikleri hususuna işaret
etmektedir. Daha önce turistik anlamda dikkat çekmeyen pek çok destinasyon için bir
fırsat olarak değerlendirilebilecek bu eğilimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği
öngörülebilir. Şüphesiz Covid-19 salgını insanların kırsal destinasyonlara ilgilerini hiç
olmadığı kadar artırmıştır. Ancak bu ilginin oluşmasına etki eden diğer nedenleri ve
eğilimleri görmezden gelemeyiz. Günümüzün değişen tüketici yapısının diğer hangi
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faktörlerden etkilendiği ve nasıl bir tüketim davranışı sergilediğinin bilinmesi kriz
sonrasının nasıl planlanması gerektiğine ışık tutacaktır. Bu hususlar şöyle özetlenebilir;

Şehir nüfusunun aşırı kalabalıklaşması, iş ve yaşam şartlarının zorlukları
insanların kalabalıktan kaçma ve tatil ihtiyacı fikrini baskılamaktadır. Bu sebeple özellikle
şehirli insanlar kendilerine özel zaman ayırmanın bir gereklilik olduğunu giderek artan
oranlarda hissetmekte ve sonuç olarak tatil ve seyahate daha fazla harcama
yapmaktadırlar.

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak ortalama yaşam süresinin
artması potansiyel bir tüketici profilinin oluştuğu anlamına gelmektedir.

Şehir yaşamının ve iş koşullarının bir sonucu olarak günümüz insanının
harcanabilir gelir seviyesinin arttığı, ancak zamanının azaldığı söylenebilir.

Günümüz tüketicileri tatil deneyimlerinde tatmin olmadıkları bir ürün ya da
hizmete ikinci bir şans verme eğiliminde değildirler (Dwyer ve ark., 2008).

Salgınla beraber turizm tüketicilerinin ihtiyaçları ve öncelikleri salgın öncesi
döneme göre farklılaşmıştır.

Güvenlik konuları insanların
gösterdikleri konu haline gelmiştir.

son

zamanlarda

en

fazla

hassasiyet


Mobil cihazların ve sosyal ağların kullanımı turizmin son yıllarda dönüşüm
yaşamasında çok fazla etkili olmuştur.

Sosyal ve çevresel konularda daha bilinçli oluşları tüketicilerin daha bireysel
ve anlamlı tatil deneyimi arayışını artırmaktadır. Daha açık bir ifadeyle turizme seyirci
olarak değil katılımcı olarak dahil olmayı tercih eden günümüz insanı zihinlerde kalacak
otantik deneyim arzusundadırlar.

Tüketiciler tatil fikrine sıradanlıktan öte, eğitim ve kültürel katkı açısından
bakmaktadırlar.

Gittikleri tatil destinasyonlarında yerel yaşama dair ne varsa keşfetme,
öğrenme, günlük yaşama katılma, yeni yaşantılar deneyimleme isteğindedirler.

Kısacası kişisel beceri ve kültürel anlamda kendilerini geliştirme arzusunu
taşıyan yeni tüketici yapısının tatil ve seyahate bakışı bir dönüşüm içindedir.
Tüketicilerin destinasyon tercihlerinin neler olduğu, karar verme sürecinde hangi
faktörlerden etkilendiği ve ne tür beklentilerinin olduğu hususlarının bilinmesi
destinasyonların turizm planlarının yapılabilmesi ve yönetilmesi için önemli ve gereklidir.
Bu noktadan hareketle Covid-19 krizinin dünya turizmine, tüketici eğilimlerine ve kırsal
destinasyonlara etkisine ilişkin literatür kaynaklarından oluşturulan bilgiler neticesinde
Türkiye kırsallarında turizmin nasıl geliştirilebileceğine yönelik şu bilgilendirmeler ve
öneriler verilebilir;

Tüketicilerin Covid-19’la beraber tatil anlayışları tamamen bir dönüşüme
girmiş ve insanlar kitle tatil fikrinden uzaklaşarak doğayla iç içe, yoğunluğu az ve güvenli
kırsal destinasyonlara yönelmişlerdir. Bu eğilimin kırsal destinasyonların gelişimi için bir
fırsat olduğu dikkate alınmalıdır.
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Kırsal destinasyon turizm taleplerinin önümüzdeki yıllarda da devam
edeceği öngörülmektedir.

Dağcılık turizmi, doğa, kültür, miras, macera, eko turizmi gibi türlerin
önümüzdeki yıllarda hızlı bir gelişim göstereceği tahmin edilmektedir.

Günümüz kentli tüketiciler çoğunlukla iş yoğunluklarından dolayı tatil
tercihlerinde daha kısa ancak birden fazla tatil yapma eğilimindedirler.

Tüketiciler hastalık risk algısına paralel olarak çoğunlukla özel ya da kiralık
araç kullanarak seyahat etme eğilimindedirler. Giderek artan bu eğilimin potansiyel bir
büyüme göstereceği dikkate alınarak ulaşım altyapısı, yol güvenliği, trafik sıkışıklığı, gezi
rotaları, yönlendirici levhaların konulması vb. konularda gerekli planlamaların yapılması
ve uygulanması önemlidir.

Kırsal destinasyonlarda yerel yönetimlerin çekiciliklerin
dönüştürülebileceği hususunda farkındalıklarının artırılması gereklidir.

bir

fırsata


Yerel yönetimlerin tüketicilerin güvenli bir şekilde çeşitli açık hava
etkinlikleri yapabileceği dağ, sahil, orman, botanik bahçeler, yürüme, manzara izleme ve
bisiklet yolları gibi temassız alanları belirlemeleri ve ziyaretçilere duyurmaları yararlı
olacaktır.

Turizm işletmelerinin müşterilerine sosyal mesafe, hijyen ve temizlik
kuralları doğrultusunda hizmetler sunmaları önemlidir. Bu kapsamda beklentiler
doğrultusunda bireysel ya da daha küçük gruplara hitap eden temassız deneyimler
sunmaları önerilebilir.

Tüketicilerin sağlıklarını tehlikeye sokacak herhangi bir riskin olmadığı ve
her türlü önlemlerin alındığı hususunda ikna edilmeleri gereklidir.

Milli parklar ve kültürel miras alanları gibi alanlarda oluşabilecek ziyaretçi
yoğunluğuna karşı önlemler alınmalıdır.

Şehirlerde yaşayan insanların civarda bulunan kırsal destinasyonlara seyahat
etmeleri yönünde teşvik edilmeleri sağlanabilir. Çiftlik turları, dağ yürüyüşleri, kamp
gezileri, gastronomi gezileri gibi çeşitli etkinlik turları düzenlenebilir.

Tüketicilerin demografik özelliklerine yönelik araştırmaların yapılması,
seyahat ve tatil alışkanlıklarına yönelik turistik ürün sunulması açısından önemlidir.

Destinasyonlarda turizmin gelişigüzel ve plansız büyümesi kontrol edilmesi
güç negatif etkiler doğurabilir. Örneğin aşırı kalabalık ziyaretçi destinasyonların sahip
olduğu doğal, tarihi, kültürel, yerel halk kültürü vb. çekiciliklerin tahrip olmasına sebep
olabilir.

Destinasyonlarda turizmin başarısı sadece ziyaretçi sayısının fazlalığıyla
ölçülmemeli, destinasyonun gelişimine ve yerel ekonomiye ne kadar katkı sağladığı
hususu dikkate alınmalıdır.

Destinasyonların seyahat ve tatil deneyimlerinin kalitesini artırmada akıllı
teknolojilerin payı büyüktür. Dolayısıyla destinasyonların mümkün olduğunca bireysel
işletmelerin ötesine geçen bir dijitalleşme anlayışıyla akıllı teknolojilerle entegre olması
rekabet gücünü artıracaktır.
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1. GİRİŞ
Doğuda Kastamonu ili Tosya ilçesi, kuzeyde Kastamonu il merkezi, İhsangazi ve
Araç ilçeleri, batıda Bayramören ve Kurşunlu ilçeleri, güneyde ise Korgun ve Yapraklı
ilçeleriyle komşu olan Ilgaz ilçesi, Kastamonu-Ankara D-765 karayolu ile Orta ve Doğu
Karadeniz Bölümleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illeri İstanbul’a bağlayan E-80
karayollarının kesişme noktasında bulunmaktadır. İlçenin yüz ölçümü 784 km²’dir (Ilgaz
Kaymakamlığı, 2019). İlçe sınırları içindeki dağlar; kuzey ve güneyde, kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda uzanarak ilçeyi çevrelerken, doğu ve batı sınırında birbirlerine
yaklaşırlar. Bu dağlardan Ilgaz Dağları, Devrez Çayı vadisinin kuzeyinde yükselir.
Kuzeye bakan ve ilçe sınırları içinde kalan yamaçlar ise daha eğimlidir. Hacıhasan Dağı,
ilçenin doğu kısmında, Gökçay vadisinden hemen sonra başlar ve Tosya ilçesiyle olan
sınır, bu dağın doruklarından geçer. Kuzeyden Yuva Çayı ve Deringöz Deresi’nin
kollarından Kısır Deresi, güneyden Devrez Çayı, doğudan Deringöz Deresi ve batıdan
Gökçay tarafından kuşatılan Hacıhasan Dağı’nın en yüksek kesimleri 2000m.ye yaklaşır.
Dağın güneyde Devrez Çayına bakan yamaçları hafif eğimli ve dalgalıdır. Hacıhasan
Dağı, Ilgaz Dağları’yla aynı jeolojik dönemde oluşmuştur. İlçenin güneyindeki sınırlarını
belirleyen yükseltiler İn Dağları’nı oluşturmakta olup bu dağlar, Köroğlu Dağları’nın
uzantılarıdır. Ilgaz Dağları’na oranla fazla yüksek olmayan bu dağlar (ortalama 1500 m.)
Devrez vadisinden eğimli bir yamaçla ayrılır (Ilgaz Kaymakamlığı, 2021). Ilgaz Dağları’nın
1000-2000 m arası sarı çam, kara çam ve göknar ağaçları ile kaplıdır. 2000 m’den yüksek
olan yerlerde ise soğuğa dayanıklı bitki türleri vardır. 2000 metrenin altında ise step
bitkileri, çalılık ve meşelikler yer alır. Çamlar sık ve gürdür. İlçenin güneyinde bulunan
Köroğlu Dağları’nda ise seyrek çamlıklara, meşeliklere rastlanır. Devrez vadisinde ise
sulanabilir alanlarda kavak, elma, söğüt, kavak ağaçları önemli bir yer tutar (Çakırsipahi,
2002: 64-65; Ilgaz Belediyesi, 2021).
Karadeniz ardı iklim bölgesi kuşağında olan Ilgaz’ın iklimi, Karadeniz Bölgesi ile İç
Anadolu Bölgesi arasında geçiş özelliği gösterir. Yağışlar, haziran ayı başından eylül
ayının ortalarına kadar yetersizdir. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ise bölge yeterli
miktarda yağış alır. Yağışlar kış mevsiminde kar, ilkbahar ve sonbaharda ise yağmur
şeklindedir (Çakırsipahi, 2002: 64-65). İlçe ekonomisinde ormancılık, tarım ve hayvancılık
önemlidir. İlçede toprak yapısı dördüncü jeolojik zamanda son şeklini almıştır. Arazinin
%14’ünü tarım alanları, %41’ini orman, %23’ünü çayır-mera ve %22’sini kullanılmayan
alanlar oluşturmaktadır (Ilgaz Belediyesi, 2021). İlçenin ekonomisinde, geçmişteki kadar
önemli olmasa bile yaylacılık faaliyetleri günümüzde de varlığını sürdürmektedir (Güner
ve Ertürk, 2005: 143). Yaylalarda ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir.
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Belen Yaylası, Danışment Yaylası, Hotin Yaylası, Kıkpınar Yaylası, Mülayim Yaylası,
Osman Gölü Yaylası, Saraycık Yaylası, Serçeler Yaylası, Tepelice yaylası, Yenipazar
Yaylası, eşsiz doğası ve geleneksel kültür yapısı ile ilçenin dikkat çeken yaylalarını
oluşturmaktadır.
Yaylacılık, Türkiye’de oldukça eski dönemlerden beri sürdürülen bir faaliyettir.
Eskiden beri devam ettirilen hayvancılık, hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve bahçe
tarımı gibi faaliyetlerin yanında yaylalarda turizm ve rekreasyon amaçlı faaliyetler de
yapılmaktadır (Sezer, 2016: 135). Yayla turizmi, günümüzde büyük şehirlerde yaşayan
insanların şehrin gürültüsü ve kirliliğinden kaçıp doğal güzelliklere sahip olan sessiz
alanları tercih etmelerinin doğal bir sonucu olarak gelişim gösteren bir turizm türüdür
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 56). Bu araştırmada yüksek yayla turizmi potansiyeli
bulunan Ilgaz ilçesi yaylalarının mevcut durumu ve turizme kazandırılması konusunda
söz sahibi kişilerin değerlendirmelerine odaklanılmıştır. Sahada konu ile ilgili daha önce
benzer bir araştırma yürütülmemesi nedeniyle araştırma, literatüre önemli bir katkı
sunacaktır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Yayla ve Yayla Turizmi
Değişik anlamlara gelen yayla sözcüğü hem fiziki hem de beşerî coğrafya terimidir.
Fiziki coğrafya terimi olarak yayla (plâto), akarsularla derin bir şekilde yarılmış, yüksek
veya yüksekçe düzlüklerdir (İzbırak, 1992; 339’dan akt.; Sarı, 2013: 243). Beşerî coğrafya
terimi olarak yayla, daha değişik anlamlar ifade etmektedir (Sarı, 2013: 243; Doğanay ve
Coşkun, 2013: 3). Alagöz’e göre (1941) yayla, Eski Türkçe’de yaz mevsimi manasına gelen
“yay” kökü ile hayvanları açıkta ve dağınık olarak otlatmak manasını da ifade eden
“yaymak” sözcüğünden türemiştir (akt.; Güner ve Ertürk, 2005: 144). Tunçdilek’e göre
(1964: 16) yayla; “Yılın belirli bir süresi içinde hayvan otlatmak, ziraat yapmak ve geçimin
sağlanmasında menfaat temin eden her türlü işte çalışmak, hatta dinlenmek için çıkılan
veya gidilen, köyün hayat sahasının dışında kalan, çok defa köyün müşterek mülkü olan,
köyden ayrı ve çok zaman pek uzak olmakla beraber sosyo-ekonomik bağlarla tamamen
köye bağlı bir mahal veya köyün esas geçim sahasına ekli ikinci bir bölümüdür.” (Aktaran
Somuncu, 2015: 818).
Emiroğlu (1977: 17) göre yayla, “Yerleşme coğrafyası terimi olarak çoğu kez geçici
bir yerleşme yerini anlatır. Yaylalar yaz mevsiminde en sıcak aylarda çıkılan ve geçici
olarak yerleşik hale getirilen mahallerdir. Yaylalar genellikle geçici bir yerleşme yeri
olmaları yanında, insanların bir süre ekonomik faaliyette bulundukları mahallerdir.
Yaylalar, göçebelerin, yarı göçebelerin, yaylacı ve yarı yaylacıların geçim alanları
olmalarından başka, kasaba ve kent halkının da çeşitli yönlerden ilgilendikleri alanlardır.”
(Aktaran Somuncu, 2015: 818). Yaylalar rakımlarına göre şu üç gruba ayrılmaktadır
(Tosun ve Altın, 1981’dan akt.; Daşcı ve Çomaklı, 2006: 276).

Alçak Yaylalar: 900-1200 m yükseklikte tarla ziraatı yapılan alanlarla sınırları
olan yaylalardır. Ortalama otlatma periyodu, 140-160 gün olup ülkemizin Ege, Akdeniz ve
Marmara Bölgeleri’ndeki yaylalar bu tip yaylalara örnektir.
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Orta Yaylalar: 1200-1600 m yükseklikte tarla ziraatı yapılan arazi sınırının
üstünde, orman sınırındaki yaylalardır. Otlatma periyodu, 100-140 gün arasındadır. İç
Anadolu Bölgesi yaylaları bu tip yaylalara örnektir.

Yüksek Yaylalar: 1600 m’den daha yüksekte, orman sınırının üstündeki
yaylalardır. Otlatma periyodu, 60-80 gün sürer. Doğu Anadolu Bölgesi yaylaları yüksek
yaylalardır.
Anadolu kültüründe yaylalar, yaşamın önemli bir parçası olarak yer alır.
Anadolu’da yaylaların kullanım biçiminde yaşam tarzına bağlı çeşitli bölgesel farklılıklar
görülmektedir. Bu farklılıklar şunlardır (Erdoğan, 2003: 121):

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ve bugün göçer
durumda olan aşiretler, hayvanlarını otlatmak için yaylalara göç ederek yaylaklar
kiralamaktadırlar.

Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ve
hayvancılıkla uğraşanlar, hem hayvanlarını otlatmak ve hayvanlarının kışın yiyecekleri
otları toplamak için hem de yaz koşullarına göre daha serin ve uygun koşullarda yaşamak
için yaylalara çıkmaktadırlar.

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaşayanlar; sıcak havadan, sivrisinek ve benzeri
haşerelerden kurtulmak, doğa ile baş başa olmak ve sağlıklı bir yaşam için yaylayı tercih
etmektedirler.
Bu geleneksel kullanımın yanı sıra yaylalar; etkinlikleri, kültürü ve bozulmamış
doğası ile turizm sermayesinin ilgisini çekmiş ve sonuç olarak bir turizm türü olarak
“yayla turizmi” ortaya çıkmıştır (Erdoğan, 2003: 121). Yayla turizmi, doğayla iç içe
yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa
süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir (Kozak,
2007: 195). Yayla turizmi, geleneksel turizmden farklı özelliklere sahip, daha spesifik
motiflerle harekete geçirilen bir turizm türüdür. Dağ, kış, doğa, yeşil, orman, mağara,
akarsu, doğal beslenme, farklı iklim, gürültü ve diğer kirliliklerden uzak olma, spor,
yürüyüş, rafting, kayak, yüzme, çim kayağı, golf, festivaller, avlanma gibi turistik ürün
bileşenleri, yayla turizmini cazip kılan faktörlerdir (Haberal, 2015: 176).
Turizm Bakanlığı, 1980’li yılların sonundan itibaren turizm arzını çeşitlendirme,
değişik pazarlara yönelme, sezonu uzatarak turizmi ülke sathına yaygınlaştırma
ilkelerinden hareketle başta Doğu Karadeniz Bölümü yaylaları olmak üzere, yaylaları
(çeşitli tür ve fonksiyonlarıyla) Türk turizmine kazandırmayı amaçlamıştır. Yapılan
araştırmalar sonucunda doğal dokunun, doğal kaynakların ve yaylalar ile kültürel
değerlerin titizlikle korunması ön koşuluyla turizm hareketlerinin, yayla turizm tesisleri
yatırımlarının teşvik edilmesi hedeflenmiştir. (Bekdemir ve Özdemir, 2002: 10; Sezer, 2015:
92). Bu kapsamda Tablo 1’de görüldüğü gibi büyük bir kısmı Doğu Karadeniz
Bölümü’nde olmak üzere yayla temalı 22 tane Turizm Merkezi, 2 tane Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021).
Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de yayla odaklı turizm gelişimi
yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur olarak değerlendirildiği, kalış
süresinin uzatılması hedefiyle Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin belirlendiği, bir
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planlama stratejisi benimsemektedir ve yayla turizm merkezlerinin seçiminde doğal
değerlere yönelik potansiyelin zengin olması, sivil mimari karakterinin olması, kent
merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması, yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın
olması, aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi, diğer turizm çeşitleri ile
entegrasyonunun sağlanabilir olması genel kriterlerini dikkate almaktadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığının yayla turizminde hedefleri ise kırsal kesimde yaşayanların da turizm
gelirlerinden pay almasının sağlanması, turizm yatırımcısı için ekonomik açıdan uygun ve
cazip yayla turizm merkezlerinin oluşturulması, yayla turizminin sürdürülebilirliği için
ürün çeşitliliğinin sağlanması, yayla turizmine yönlendirilecek turist profilinin
belirlenmesidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021).

Tablo 1. Yayla Temalı Turizm Merkezleri ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgeleri
Sıra
No

Turizm Merkezi / Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi Adı

1

Antalya İbradı Maşata Yaylası TM

2

Artvin Kaçkar TM

İl

İlçe

Resmî
Gazete
Tarihi

Bakanlar
Kurulu/Cumhurbaşkanlığı
Kararı Tarihi

ANTALYA

İbradı

11.01.1998

06.01.1998

ARTVİN-RİZEERZURUM

Yusufeli,
Çamlıhemşin,
İspir

20.05.1991

07.02.1991

3

Gaziantep Islahiye Huzurlu Yaylası TM

GAZİANTEP

Islahiye

17.02.1995

15.12.1994

4

Giresun Bulancak Adatepe Yayla TM

GİRESUN

Bulancak

08.01.2020

07.01.2020*

5

Giresun Bulancak Bektaş Yaylası TM

GİRESUN

Giresun,
Bulancak, Dereli

05.03.1990

18.01.1990

6

Giresun Güce Yayla TM

GİRESUN

Güce

08.01.2020

07.01.2020*

7

Giresun Kümbet Yaylası TM

GİRESUN

Dereli

20.05.1991

07.02.1991

8

Giresun Yavuzkemal Yaylası TM

GİRESUN

Giresun, Dereli

20.09.1991

13.08.1991

9

Ordu Akkuş Argın Yaylası TM

ORDU

Akkuş

20.09.1991

13.08.1991

10

Ordu Aybastı Perşembe Yaylası TM

ORDU

Aybastı, Korgan

20.09.1991

13.08.1991

11

Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe TM

ORDU

Aybastı

08.12.2006

20.11.2006

12

Ordu Çambaşı Yaylası TM

ORDU

Kabadüz

20.05.1991

07.02.1991

13

Ordu Mesudiye Keyfalan Yaylası TM

ORDU

Mesudiye

17.02.1995

15.12.1994

14

Ordu Mesudiye Yeşilce-Topçam Yaylaları
TM

ORDU

Mesudiye

11.01.1998

06.01.1998

15

Rize Anzer KTKGB

RİZE

İkizdere

20.05.1991

07.02.1991

RİZE

Çamlıhemşin

09.04.1987

18.03.1987

SİNOP

Ayancık

20.09.1991

13.08.1991

16

Rize Çamlıhemşin Ayder Kaplıcası KTKGB

17

Sinop Ayancık Akgöl TM

18

Sinop Kozfındık Bozarmut Yaylası TM

SİNOP

Gerze

20.09.1991

13.08.1991

19

Sinop Türkeli Kurugöl TM

SİNOP

Türkeli

20.09.1991

13.08.1991

20

Tokat Akbelen Yaylası TM

TOKAT

Tokat

20.01.2013

17.12.2012

05.03.1990

18.01.1990

21

Trabzon Akçaabat Karadağ TM

TRABZON

Akçaabat,
Çarşıbaşı,
Vakfıkebir,
Düzköy

22

Trabzon Giresun Sis Dağı TM

TRABZON

Şalpazarı

05.06.2011

26.04.2011

23

Trabzon Maçka Şolma TM

TRABZON

Maçka, Akçaabat

20.05.1991

07.02.1991

24

Trabzon Tonya Armutlu Gümüşhane
Kürtün Erikbeli TM

TRABZONGÜMÜŞHANE

Tonya, Kürtün

05.03.1990

18.01.1990

* Cumhurbaşkanı Kararı
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2021).
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1.2. İlgili Araştırmalar
Somuncu (1994) Rize’deki Ayder Yaylası üzerine yaptığı araştırmada gerek
konumu gerekse çekicilikleri ile yaylanın gelecekte Türkiye’nin önemli turizm
merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunu, ancak mevcut olanakları en iyi biçimde
değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için
yatırım yapılması gerektiğini belirtmiştir. Koca (1995) Mersin Gözne’de yayla turizmi
üzerine yaptığı araştırmada yayla turizminin hayvancılık amaçlı yaylacılık faaliyetindeki
fonksiyon değişmesi ile ortaya çıktığını ve kıyı bölgesindeki nüfus artışı ile hızla
geliştiğini, bu hızlı gelişmeyle de kasabada su sıkıntısı, sabah ve akşam saatlerinde trafik
sıkışıklığı, çevre kirliliği, arsa ve konut fiyatlarının hızla artması gibi sorunların ortaya
çıktığını belirtmiş, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmiştir.
Zaman (2001a) geleneksel yayla şenliklerinin Doğu Karadeniz Bölümü yayla
turizminin geliştirilmesindeki rolü üzerine yaptığı araştırmada yayla turizmine canlılık ve
daha fazla ilgi çekebilmek için geleneksel yayla şenliklerinin katkı sağlayacağını, ancak
yaylaların turizm açısından değerlendirilmesinde planlanmış ve uygulanabilirliği olan ve
bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını da dikkate alan projelerin hazırlanması
gerektiğini belirtmiştir. Zaman (2001b) Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı, Kuntçam,
Acısu ve Kemaliye köyleri halkı tarafından geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin
sürdürüldüğü Hıdırnebi yaylasında kurulan Hıdırnebi Yayla Kent 1 üzerine yürüttüğü
araştırmada Trabzon İl Özel İdaresi taraflıdan ilin turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve
yayla turizmini geliştirmek amacıyla 1999 yılında yayla tatil köyü olarak faaliyete
geçirildiğini, doğal ve beşeri çekicilikleri ile Türkiye’nin alternatif yayla turizm
merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunu, etkin bir tanıtımla buna ulaşmanın
mümkün olduğunu belirtmiştir. Bekdemir ve Özdemir (2002) Giresun ili sınırları
içerisinde yer alan Bektaş Yaylası üzerine yaptıkları araştırmada yaylanın gelişimine ve
katkısına odaklanmış, yaylanın sorunlarını ortaya koyarak bu sorunlara çözüm önerileri
getirmiştir.
Açıksöz ve arkadaşları (2004) yaptıkları araştırmada Bartın kentinde bulunan Ardıç,
Gezen, Uluyayla ve Zoni yaylalarının sahip oldukları doğal ve kültürel kaynakları yerinde
gözlemler ve Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği kullanılarak belirlemişler, SWOT
analizinden yararlanmışlardır. Araştırma sonucunda yaylalar için en uygun etkinliklerin
kamping-çadırlı kamp, klimatizm, dağ bisikleti, mağaracılık (Uluyayla için), golf
(Uluyayla için), at ile gezinti, dağcılık, trekking, kayak, kuş gözlemciliği ve doğada serbest
yürüyüş olduğunu tespit etmişlerdir. Güner ve Ertürk (2005, Fethiye’de bulunan yaylalar
ve yaylacılık üzerine yaptıkları araştırmada orman kuşağındaki yayla yerleşmelerinin
konutlarının kalıcı konutlardan ve çadırlardan oluştuğunu, alpin çayırlar katında yer alan
yaylaların konutlarının tamamen çadırlardan oluştuğunu, ortalama 2000 metrenin altında
bulunan yaylalarda tarım ve hayvancılığın, daha yüksekte bulunan yaylalarda ise sadece
hayvancılığın yapıldığını, önceleri tamamen kırsal ekonominin bir parçası olarak
sürdürülen yaylacılığın, son 30 yıl içerisinde yöre insanının yaşam tarzlarının ve
standartlarının değişmesiyle günümüzde daha çok rekreasyonel amaçlarla yapılan bir
faaliyet haline geldiğini, buna bağlı olarak da yöredeki bazı yayla yerleşmelerinin giderek
sayfiye yerleşmesine dönüştüklerini, yazın bunaltıcı sıcağından kaçma isteğinin geçmişte
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olduğu gibi günümüzde de yöre yaylacılığını teşvik eden temel faktör olma özelliğini
koruduğunu ifade etmişlerdir.
Daşçı ve Çomaklı (2006) yaptıkları araştırmada Türkiye’de tarım ve turizm
açısından çok önemli bir potansiyel oluşturan yayla alanlarıyla ilgili detaylı araştırmalar
yapılması gerektiğini, yaylacılık faaliyetlerinin gelenekselliğini bozmadan, modern
teknoloji imkânlarının doğaya ve yaşam mekânlarına zarar vermeden sürdürülmesinin bu
alanların gizemliliğinin kalıcı olmasına yardımcı olacağını belirtmişlerdir. Kozak (2007)
Türkiye’nin önde gelen yaylalarından birisi olan Perşembe Yaylası üzerine yaptığı
araştırmada yörenin en büyük sorununun çevre kirlenmesi olduğunu, kirlenmeyi ve
bozulmayı önleyici önlemler alınmaz ise Perşembe Yaylası’nın kısa zamanda konut ve otel
yapıları ile tahrip edileceğini belirtmiştir. Zaman ve arkadaşları (2007) Giresun iline bağlı
Dereli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kümbet Yaylası üzerine yaptığı araştırmada
yaylanın Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki diğer yaylaların genelinde olduğu gibi
hayvancılık faaliyetinin ortaya çıkardığı bir geçici yerleşme olduğunu, son 15-20 yıl
içerisinde turizm faaliyeti açısından değerlendirilmeye çalışılan yayla yerleşmeleri
arasında yer aldığını ifade etmişlerdir.
Tapur (2008) Karaman ili Sarıveliler ilçesi sınırları içinde yer alan Barcın Yaylası
üzerine yaptığı araştırmada yaylaya nüfus hareketliliğinin nisan ayından itibaren
başladığını, temmuz ayında en yüksek seviyeye ulaştığını, eylül ayı başından itibaren
tekrar azalmaya başladığını, yaylada çok basit çoban kulübelerinden modern konutlara
kadar konut tiplerinin mevcut olduğunu ve konutların tek katlı ve birbirine bitişik bir iki
odalı evler şeklinde olduğunu, yaylada ekonomik faaliyetin temelde hayvancılık
olduğunu ancak bunun yanında tarım, arıcılık, halı ve kilim dokumacılığının da
yapıldığını, yaylada yaşayanların, Cuma günleri Taşkent ve Sarıveliler’de kurulan
pazarlarda, Perşembe günleri de Sarıveliler-Taşkent karayolu üzerinde kurulan Yörük
pazarına gelerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etmiştir. Tapur (2009) Mersin ili
Anamur ilçesi sınırları içerisinde bulunan Abanoz Yaylası üzerine yaptığı araştırmada
yaylanın fonksiyonunun hayvancılığa dayalı olmaktan dinlenme ve rekreasyon amaçlı bir
yapıya dönüşmesinin bazı değişiklikleri ve sorunları da beraberinde getirdiğini ifade
etmiştir. Yaylanın köy muhtarlığınca idare edilmesinin hizmeti karşılamada yer yer
yetersiz kalmasının bu sorunların başında geldiğinin ifade edildiği araştırmada geleneksel
dokumacılık ve göçebe yaylacılık kültürünün terk edildiği, nüfus artışının düzensiz
yerleşme, yayla doğasına uygun olmayan betonarme konutlar, içme suyu yetersizliği ve
çevre kirliliği gibi sorunları beraberinde getirdiği, yaylada tarihi, doğal, kültürel
değerlerin korunduğu bir yayla planının hazırlanmasının gerektiği ve bu planlamada da
öncelikle yaylanın turizm bölgesi ilan edilmesinin gerektiği, yayla yerleşme ve konut
alanlarının doğal güzellikleri bozmayacak şekilde düzenlenmesiyle de yaylanın daha
düzenli, daha iyi yaşam koşullarına uygun doğal bir dinlenme ve rekreasyon alanı olacağı
belirtilmiştir.
Çavuş ve Altaş (2010) Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Kayabaşı
Yaylası’nda yaptıkları araştırmada Kayabaşı Yayla Kent’in, Zigana Tatil Köyü ve
Hıdırnebi Yayla Kent yatırımlarından sonra turizm potansiyelinin yüksek olması
nedeniyle Trabzon’da bu potansiyeli değerlendirmeye yönelik İl Özel İdaresi tarafından
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yapılan üçüncü yatırım olduğunu, planlı bir yatırım olmakla birlikte sahanın bazı önemli
sorunlarının olduğunu belirtmişler ve bu sorunlara yönelik çeşitli öneriler
geliştirmişlerdir. Doğanay (2011) Gümüşhane ilinin merkez ilçesine bağlı Taşköprü
Yaylası’nda yaptığı araştırmada yaylada rekreatif yaylacılığın hızla geliştiğini, çevre
yaylalarda ise geleneksel yaylacılığın önemini kaybettiğini, hayvancılık ekonomisinden
uzaklaşıldığını, sahada yoğunlaşan turizm baskısının gerek doğal gerekse kültürel ortam
üzerindeki olumsuz etkilerinin açık bir şekilde görüldüğünü, nitekim yerel ortam
özelliklerini yansıtmayan denetimsiz yapılaşmanın Taşköprü Yaylası’nın en zayıf yönü
olduğunu ifade etmiştir.
Pirselimoğlu ve Demirel (2012) bozulmamış bir arazi içerisinde yer alan Çalköy
Yaylası yerleşiminin önemli bir rekreasyon ve doğa turizmi potansiyeline sahip olduğunu
ifade ettikleri araştırmalarında bölgenin doğal ve kültürel değerlerine ve bunların olası
faydalarına odaklanmışlar, ziyaretçiler, yerel halk, yerel yöneticiler ve kamu
yetkililerinden oluşan dört farklı grupla görüşmeler yapmışlar, Çalköy Yayla’sının
sıkıntılarının olduğunu saptamışlar, Çalköy’ün turizm faaliyetlerinde ise artış
yaşanacağını belirtmişlerdir. Popescu ve arkadaşları (2013) Romanya’nın Buzau ilçesinde
ekoturizmi geliştirmek için bir araştırma yürütmüşler, bu bağlamda Meledic Carst
Yaylası’nın iyileştirilmesi için gereken maliyetleri hesaplamaya çalışmışlardır. Efe ve
arkadaşları (2014) Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde yaylacılık faaliyetlerinin ekoturizm
açısından önemi ve değeri üzerine yürüttükleri araştırmada ilçe sınırları içerisinde yer
alan sekiz köyün bünyesinde barındırdığı 15 yaylanın sahip olduğu doğal, arkeolojik,
tarihi, kültürel kaynak değerleri itibariyle ekoturizm açısından önem ve değer arz ettiğini,
ancak yaylaların bugüne kadar arzu edilen seviyede değerlendirilmediğini belirtmişler,
yaylaların ekoturizm açısından değerlendirilebilmesi için çeşitli öneriler geliştirmişlerdir.
Kızılırmak ve arkadaşları (2015) Doğu Karadeniz Bölümü’nde yürüttükleri
araştırmada alternatif konaklama tesislerinden biri olabilecek yayla evlerinin turizm
amaçlı kullanılabilirliği üzerinde durmuşlar ve araştırma sonucunda yaylaların zamanla
işlevini kaybettiğini, hayvancılık ve tarımdan turizm hareketlerine doğru bir eğilim
gösterdiğini, gelişen turizm hareketlerine bağlı olarak da birçok yaylada çevreyle
uyumsuz ve estetik açıdan uygunsuz yapılar inşa edildiğini saptamışlardır. Sezer (2015)
Giresun ili Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası’nın turizm potansiyelinin ortaya
konulması amacıyla yürüttüğü araştırmada gerekli turistik altyapı, konaklama ve erişim
olanaklarının geliştirilmesi, etkili tanıtımlar ve hepsinden önemlisi koruma-kullanma
dengesinin gözetildiği uzun vadeli sürdürülebilir planlamalarla yayla turizminde
markalaşma yolunda önemli aşamalar kat edebileceğini ifade etmiştir. Sezer (2016) yayla
turizmi bakımından adını duyurmaya başlayan Paşakonağı Yaylası’nın coğrafi
özelliklerinin incelenmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması amacıyla yürüttüğü
araştırmada yaylanın her geçen gün daha fazla ilgi görmekte ve giderek artan sayıda
ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını, turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
yaylanın gerekli olanaklar sağlandığında ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla
planlandığında Giresun ilinde en dikkati çekici yaylalardan birisi olacağını ifade etmiştir.
Mısırlı ve Dağıstan (2017) Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası üzerine yürüttükleri
araştırmada yaylaya çıkış zamanı, yaylaya çıkış sebebi, yaylada yapılan diğer işler ve
üretilen ürünler, yaylada kalış süresi, yayladaki evlerin yapısı, yaylanın turizme açılması,
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yaylada sunulabilecek hizmetler, belli başlı sorunlar, yaylanın tarihçesi, yaylada
mandacılığın sona ermesi, yaylanın bulunduğu köy ile ilgili bilgi sunmuşlar, yaylanın
turizm açısından gelişimine yönelik çeşitli öneriler getirmişlerdir.
Dönmez ve Topaloğlu (2018) Muğla Menteşe’de yer alan ve diğer yaylalara göre
kendine özgü coğrafi ve kültürel yapısı ile farklı bir yapıya sahip olan Karabağlar
Yaylası’nı SWOT analizi tekniğiyle analiz etmişlerdir. Araştırmada SWOT analizi ışığında
Karabağlar Yaylası'nın yayla turizmi açısından değerlendirilmesine yönelik önerilerde
bulunulmuş, tüm bu önerilerin gerçekleşmesinin ancak yerel yönetim, girişimciler ve yerel
halkın iş birliği ve desteği ile mümkün olabileceği, gerçekleştirilen faaliyetlerin doğal,
mimari, tarihi ve kültürel dokuyu bozmadan yapılmasının büyük önem taşıdığı ifade
edilmiştir. Mısırlı (2018) Çankırı ili Ilgaz ilçesinde yer alan Kırkpınar Yaylası'nda yaşayan
yöre halkının yaylanın turizme açılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla
kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 11 kişi üzerinde bir anket çalışması yapmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcılardan beşinin yaylalarının turizme açılmasını istedikleri,
bunun için de gerekli desteği verecekleri, devlet kredisi ve teşvik verilirse bunlardan
yararlanmak istedikleri, evlerinin yanına konaklamak için ilave yerler hazırlayabilecekleri;
altısının zarar göreceğini düşündükleri için turizme açılmasına sıcak bakmadıkları, devlet
kredileri ve teşviklerinden yararlanmak istemedikleri, evlerini turizme açmak
istemedikleri ortaya çıkmıştır. Akpınar Külekçi ve arkadaşları (2020) Erzurum’un Oltu ve
Olur ilçelerinin yayla turizmi potansiyelinin coğrafi bilgi sistemiyle belirlenmesi amacıyla
bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmada coğrafi bilgi sistemi yardımıyla her iki ilçedeki
yayla yerleşimleri ve yol bağlantıları belirlenerek 90 yıl önce tulum çalınıp horon çekilerek
sürdürülen yaylacılık faaliyetlerinin kaybolmaya yüz tutmasının altında yatan sebepler,
bölgedeki yaylaların kullanım durumu, turizm potansiyelleri, yaylaların mevcut
kullanımına yönelik karşılaşılan sorunlar ortaya konmuş ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirilmiştir.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Ilgaz ilçesi yaylalarının mevcut durumu ve turizme
kazandırılması konusunda söz sahibi kişilerin görüşlerini tespit etmektir.

2.2. Araştırmanın Alan Seçim Süreci
Bozulmamış doğaya ve zengin flora ve faunaya sahip yaylaları ile Ilgaz ilçesi, yayla
turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeline karşın ilçenin şimdiye
kadar yayla turizmi açısından yeterince gelişim göstermemesi araştırmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır.
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2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme; yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç biçimde tasarlanmaktadır. Bu
araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. “Yarı yapılandırılmış
görüşmede araştırmacı, görüşülene yönelteceği belli başlı soruları hazırlar ve bu soruları
sorar. Ancak görüşme sırasında görüşme sırasında yeni sorular sorma gereğini de
hissederse onları da görüşülen kişiye yöneltir” (Mil, 2007: 8). Sözlü iletişim yoluyla veri
toplama yöntemi olan “görüşme, çoğu zaman yüz yüze yapılıyor olsa da telefon ve
televizyonlu telefon gibi anında ses ve görüntü ileticileri ile de yapılabilmektedir.”.
Görüşme, katılanların sayısına göre bireysel ve grupça olmak üzere iki sınıfta
incelenmektedir (Karasar, 2019: 210-211). Bu araştırmada katılımcıların bir tanesi ile cep
telefonu aracılığıyla, yedisi ile yüz yüze olmak üzere 02.06.2021-05-06.2021 tarihleri
arasında bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin süresi, yaklaşık olarak 20 ile
40 dakika arasındadır. Görüşmenin gidişatına göre ilave sorular sorulmakla birlikte
araştırmanın temel soruları şunlardır: (1) İlçenizde bulunan yaylaların mevcut durumundan
bahsedebilir misiniz? ve (2) İlçenizde bulunan yaylaların turizme kazandırılması konusundaki
düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini Ilgaz ilçesinin yaylaları konusunda söz sahibi olan kişiler,
örneklemini ise ilçe kaymakamı (Osman Uğurlu), Çatak köyü muhtarı (Davut Taşalan),
İkikavak köyü muhtarı (Cemil Yaman), Kese köyü muhtarı (İbrahim Yavuz), Mülayim
köyü muhtarı (Nevzat Usta), Saraycık köyü muhtarı (Arif Bağcı), Serçeler köyü muhtarı
(Mevlüt Bahçeci) ve Yuvasaray köyü muhtarı (Mustafa Çürük) oluşturmaktadır.
2.5. Araştırmanın Analizleri
Araştırma verilerinin analizinde betimleyici analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu
yaklaşıma göre elde edilen veriler, araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre
düzenlenebileceği gibi görüşme süreçlerinde kullanılan sorular veya boyutlar dikkate
alınarak da sunulabilir. Görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak
amacıyla doğrudan alıntılara oldukça sık yer verilir. Bu tür analizde amaç, elde edilen
bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 224). Yedi kişi ile yüz yüze yapılan görüşmenin altısı, katılımcılardan izin
alındıktan sonra ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazına kaydedilen
araştırma verileri daha sonra çözümlenerek metin haline dönüştürülmüştür. Bir kişi ile
yüz yüze yapılan görüşme verileri ve telefon görüşmesinden elde edilen görüşme verileri
ise yazıya aktarılarak sağlanmıştır. Araştırma verileri, katılımcıların gerçek isimleri
gizlenmeden ve görüşme soruları dikkate alınarak sunulmuştur.
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3. BULGULAR
3.1. İlçenizde bulunan yaylaların mevcut durumundan bahsedebilir misiniz?

Ilgaz Kaymakamı: Ilgaz ilçesi, jeopolitik konumu itibariyle önemli yol
güzergâhlarında bulunmasının yanı sıra önemli bir tabiat varlığına sahip bir ilçedir. Bu
varlıklar doğa turizmi, dağ turizmi ve yayla turizmi olarak öne çıkmaktadır. Mevcut
haliyle kayak merkezlerimizde yürütülen özenli çalışmalar ile doğa ve kayağı
bütünleştirerek 4 mevsim 12 ay sürdürülebilir turizm kaynağı oluşturmak ana
hedeflerimizdendir. Doğa turizmi içerisinde de ilçemizde Kırkpınar, Mülayim, Serçeler,
Saraycık, Çatak (Osman Gölü) Yaylaları gibi önemli tabiat varlıkları bulunmaktadır.
Ancak günümüz koşullarına uygun olmayan altyapı düzenlemeleri sebebiyle gereken
popülerliğe ulaşamamaktadır. Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce bu alanlara
ulaşmada ve varlığının gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu
bakir yaylalarımızın sadece bağlı olduğu köyün kullanım alanı olmaktan çıkararak tüm
doğaseverlere gösterebilmek amacıyla hiç durmadan çalışmaktayız.

Çatak Köyü Muhtarı: Tepelice Yaylası ve Osman Gölü Yaylası, dikkat çeken
iki yaylamız. 1970’li yıllara kadar Tepelice Yaylası’nda tamamı ahşap olan evler vardı. Şu
an ise yaylada hiçbir ev yok. Devlet Su İşleri (DSİ), yakın bir zamanda Osman Gölü’nde
bir çalışma yürüttü ve şimdi yaylanın olduğu yerde Kırkpınar’daki gibi bir göl var.
Yollarımız stabilize. Yaylalarımız, ağırlıklı olarak hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır.

Şekil 1. Tepelice Yaylası
Kaynak: Safran, (2020).

İkikavak Köyü Muhtarı: Köyümüzün yaylası, Osman Gölü’dür. Bu yayla,
birçok yerin sınırları içerisinde olan bir yayla. Ilgaz’a yaylanın uzaklığı 32 km. Yaylaya
İkikavak köyünden, Tepelice Yaylası’nın olduğu kısımdan, Kayı’dan ve Dumlupınar’dan
da gelinir. Kayı’nın, Dumlupınar’ın yolu çok dik. Yollar taş ve mıcırlı. Tekerler zarar
görüyor. En azından belli bir yere kadar asfalt olsa güzel olur. Yaylada ev yok. Eskiden
beridir de yok. Küçükbaş hayvan eskiden vardı, şimdi ise çok az. Şimdi öküz ve dana var.
Köy; 70 hane, 7-8 kişi hayvancılık yapıyoruz. Tarım ise yok. Yayla, hayvan otlatma ve
piknik yapma amaçlı kullanılıyor. DSİ, bir çalışma yaptı. Yaylayı eskiden otlar basmıştı.
Şimdi temizlendi. Çalışma sonrası Kırkpınar yaylasındaki gibi bir su var. Osman
Gölü’nün hemen yakınında buz gibi akan bir çeşmemiz var. Yolumuz düzeltilirse
piknikçiler, ziyaretçiler buraya rahat bir şekilde çıkabilir. Piknikçiler namaz kılacak bir yer
bulamıyor. Tuvalet yok.
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Şekil 2. Osman Gölü Yaylası
Kaynak: Yaman, (2021).

Kese Köyü Muhtarı: Bizim köyün yaylası, Kırkpınar Yaylası’dır. İki yolu var.
Kıymıktan giden yol güzel. Bir de Bozan tarafı var. Şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20
km. Yaylamızda hayvancılıktan başka hiçbir şey yapılmıyor. Yaylada 32 yayla evi var,
evlerin bazıları tek kat, bazıları iki kat üzerine. Betonarme olanları da var, eski çatma
olanları da var. Evlere mayıs ayının başında çıkılır, ekim ayının 15’inde falan inilir.
Yaylada içme suyu bol. Yaylada bir tane gölümüz var. Gölde gümüş balığı, alabalık, sazan
balıkları var. Yaylaya daha çok Kastamonu’dan gelenler oluyor.

Şekil 3. Kırkpınar Yaylası
Kaynak: Dağdeviren, (2017).

Mülayim Köyü Muhtarı: Köyün yaylası, Mülayim Yaylası’dır. Yolu stabilize,
ulaşımı kolaydır. Suyu gürdür. İçme suyu 10 numara. Ancak yayla eski yayla değil.
Çocukluğumuzda, gençliğimizde çok hayvan vardı. 3000-4000 küçükbaş, 6000-7000
büyükbaş. 80 çift öküz vardı. Keçi-koyu melemesi, akşam olduğu zaman o çan sesleri,
büyükbaşların böğürmesi... Bunlar yok artık. Yaylada 50 tane ev var. Nisan ayının ortasıMayıs ayının başında yaylaya çıkar, kasım ayının sonunda köye döneriz. İlkbahar ve
sonbaharda dağcılar gelir buralara. Hayvan besleyen 7-8 kişi var. Diğerleri yaylayı yazlık
amaçlı kullanıyor. Patates, soğan, fasulye, arpa, buğday, korunga ekiliyor. Bunun yanında
insanlar artık ekmek bile pek yapmıyor, genelde Ilgaz’dan alıp gidiyorlar.
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Şekil 4. Mülayim Yaylası
Kaynak: Usta, (2021).

Saraycık Köyü Muhtarı: Bizim köyün yaylası, Saraycık Yaylası’dır. Yaylanın
ulaşım durumu güzel. Yolları stabilizedir. Yaylamız; Kadınçayırı tarafından çıkılırsa 25
km, köyün içinden çıkılırsa 20 km’dir. Yaylada su sıkıntımız bulunmuyor. Yayla evi
sayımız yedi. Bunlardan üçü otantikliğini koruyor. Yaylada ekip biçme (buğday, yulaf
ekiliyor.), daha çok hayvancılık yapılıyor. Hem büyükbaş (Manda da var.) hem de
küçükbaş hayvan var. Yaylaya 5. ayda çıkılır, hemen hemen 9. aya kadar orada kalınır.
Hemen hemen şu an beş aile var orada. Yaklaşık 25-30 kişi. Yaylaya yazın piknik yapmak,
gezmek için Ilgaz’dan gelenler olur. İstanbul, Ankara İzmir gibi farklı yerlerden bölgeyi
bilenler de gelir. Yaylamız çok güzel (En güzel dönem hangisi sizce? - İlave soru). Bence 6-7-8.
aylar yaylanın en güzel dönemleri.

Şekil 5. Saraycık Yaylası
Kaynak: Youtube, (2021).

Serçeler Köyü Muhtarı: Köyümüzün yaylası, Serçeler Yaylası’dır. Yaylaya
ulaşımı sağlayan dört tane yol var. Bir tanesi 25 km uzaklıkta, yolu düzgün. Köyden çıkan
bir yol var. Fazla dik. Her araç çıkamaz. Çıksa da lastikleri zarar görebilir. Danışman
köyünden çıkan bir başka yolumuz daha var. Orman içi oldukça güzel. Fakat Danışman
köyü ile orman yolu arasındaki bölüm biraz sıkıntılı. Çoğu kişi de bilmiyor orayı. Bozan
köyü içinden ayrılan, Kese köyü yaylasından direkt çıkan bir yol daha var. Hem dik hem
virajlı. Bozuk bir yol. Buraya Ilgaz’lı olup bilenler gelir. Yaylada 12 evimiz var. Çoğu iki
kat, altı ahır olarak kullanılıyor. Mayıs ayının başlarında gidilir, kar yağana kadar kalınır.
Bazıları temmuz ayı sonu-ağustos başında gelip 10-15 gün kalırlar. Yaylada su sıkıntımız
yok. İçme suyu durumumuz da iyi. Manda dışında her türlü büyükbaş hayvan var.
Küçükbaş hayvanımız da var. Kurbanlık dana ile düve, anaç koyun ağırlıklı. Arpa,
buğday, mısır, fiğ-Macar fiği, yulaf, yonca, korunga yetiştiriyoruz.
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Şekil 6. Serçeler Yaylası
Kaynak: Bahçeci, (2021).

Yuvasaray Köyü Muhtarı: İki tane yaylamaz var. Hotin ve Yenipazar olmak
üzere. Yaylalar, yaklaşık olarak Ilgaz’a 19 km. Aşağı yukarı her birinde 20 tane ev var.
Genel olarak evler, ahşap. Nisan ayının 20’si-Mayıs ayının 10’u civarında çıkılır, Kasım
ayının 30’una kadar durulur. Yaylalarda hayvan otlatır, ot biçeriz. Süt ineği, danakurbanlık besleyenler var. Küçükbaş hayvanımız yok. Yenipazar Yaylası’nda buğday,
korunga, yulaf ekiyoruz. Sulama olayı yok. Hotin yaylasında ise ekim yapmıyoruz. İlkin
Hotin yaylasına çıkıyoruz. 2,5-3 ay duruyoruz orada. Ondan sonra Yenipazar yaylasına
geçiyoruz. Bizim buralara bilen kişiler gelir. Diğerleri pek gelmez. Diğer yaylalarda bir-iki
kişi tereyağı, yoğurt, peynir yapıp satarken bizim burada bu daha fazla. Dışarıya satacak
kadar var. Şu anda yaylada 12 kişi bulunuyor. Yenipazar Yaylası’nda içme suyu sıkıntısı
yok. Hotin Yaylası’nda ise biraz sıkıntı var. Özel İdare kanalıyla seneye inşallah Hotin
Yaylası’ndaki bu sıkıntıyı aşacağız.

Şekil 7. Hotin Yaylası
Kaynak: Çürük, (2021).

Şekil 8. Yenipazar Yaylası
Kaynak: Duman, (2020).
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3.2. İlçenizde bulunan yaylaların
düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

turizme

kazandırılması

konusundaki


Ilgaz Kaymakamı: Yayla varlıklarımızın geliştirilmesi amacıyla Köylere
Hizmet Götürme Birliği eliyle gerekli çalışmalara devam etmekteyiz. Bu alanların
tamamen turizme açılmasından ziyade kolay ulaşılabilirliğini sağlarken bakir güzelliğini
korumak istemekteyiz. Bu kapsamda yaylalarımızın görünürlük ve tanınırlığının
artırılarak birincil ihtiyaçlarının (temizlik, tuvalet gibi) karşılanabildiği alanlara
dönüştürmenin (ilk etap çalışmalarının) yeterli olacağı kanaatindeyiz. Aksi takdirde bu
alanların doğrudan turizm merkezi haline getirilmesi, betonlaştırılması doğal güzelliği
ortadan kaldıracaktır. Nitekim ülkemizde bunun birçok örneği bulunmaktadır. Doğal
güzelliği bozmadan, kolay ulaşılabilir ve birincil ihtiyaçların karşılanması, önemli bir
gelişim çalışması olacaktır.

Çatak Köyü Muhtarı: Yaylaların turizme açılmasını isterim. Temizliğe dikkat
edilir, düzgün bir şekilde yapılırsa Doğu Karadeniz’deki gibi burası da değerlendirilebilir.
Eskisine benzer ahşaptan evler yapılabilir. Yayla yolları, asfaltlanabilir. Çok farklı
meyveler yetişiyor burada. Turşuluk, bayramo, argın, fıslıfındık, karamuk, geyik elması
gibi. Yaban mersini, üç çeşit böğürtlen vardır burada. Bunlardan reçel, marmelat yapılır.
Kışın kullanmak için bunlar kurutulur. Süt ve süt ürünleri dâhil turizme açılırsa halk
elindekini değerlendirir, gelir elde eder.

İkikavak Köyü Muhtarı: Turizme açılırsa güzel olur (Halk nasıl bakar sizce? İlave soru). Halk da olumlu bakacaktır. Üç veya dört tane bungalov olabilir. Her sene güz
ayında Ankara-İstanbul’dan gelenlerimiz oluyor. Kamp kuruyorlar. Kamp-karavan
olabilir. Yaylalar böylece daha ilgi görür. Daha çok ziyaretçi buralara çekebiliriz. Bizim
burası Kese Köyü yaylası gibi olmaz. Oradaki yayla evlerinin hepsi dolu. Karavanda
örneğin bir gece yatarlar, tekrar dönerler. Köy ile yayla arasında bir mesafe var. Bu da
olumlu. Bir de faaliyetler, kontrol altında olacağı için güzel olur. Göl, biraz daha ıslah
edilip daha da büyütülebilir. Buna müsait. Mescit, tuvalet yapılmalı. Turizme
kazandırılırsa sütümüzü, peynirimizi, yağımızı değerlendiririz. Turizme kazandırılır da
bir hareketlilik olursa güzel şeyler çıkar. Şimdi senede bir çuval un bitirmiyoruz. Ama
belki de harcadığımız 15 çuval un. Irgatlık bittiği dönemde hanımlar bir araya gelir,
hamur keser. Kışa hazırlanırlar. Turizme kazandırılır da bir hareketlilik olsa bir çuval
değil, 5 çuval kesilir. Şimdi kendimize yetecek kadar reçel, marmelat yapıyoruz. Turizme
açılırsa daha çok yapılır.

Kese Köyü Muhtarı: Biz turizme açılmasını kesinlikle istemiyoruz. Daha önce
yaylaya çöp konteynırı koyduk. 8-10 tane. Tuvalet yaptık. Bekçi kulübesi yaptık. Giriş
ücretini vermemek için kavga ettiler. İnsanlar, pisliği çöp bidonuna atmıyor. Gidiyor
kenarına atıyor. O pislikten hayvanlarımız ölüyor. Bu nedenle biz sıcak bakmıyoruz. Daha
önce otel yapılmıştı. Aktif hale gelmedi; ama pislik, fuhuş yeri oldu. Otelin içinde ateş
yaktılar, kazan dairesinin borularını söktüler (Prosedüre uygun olsa da mı istemezdiniz? İlave soru). İstemezdik. Gölün kenarına çoluğuyla çocuğuyla diziliyorlar. Eline de oltalarını
alıyorlar. Hayvan yanaşıp da su içemiyor. Gelenlerinde bazıları hayvandan korkuyor. Bu
huzursuz ediyor bizi. Gelip içki içiyorlar. Geleneksel hayatımızın bozulacağını,
ormanların da zarar göreceğini düşünüyorum. Tuvalet yaptık. Pis bıraktılar. Girişte bir
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kontrol yeri olsa çok güzel olur. Yabancı burada duramaz. Buradan bir bekçi olması lazım.
Çöpleri her hafta alırlarsa konabilir.

Mülayim Köy Muhtarı: 2007’de mera olarak yazılmış. Bu nedenle bir şey
yapamıyoruz. Ama devlet el atarsa olur. Turizm gelsin. İnsanlar sütünü, yoğurdunu,
hayvanını vb. satar. Eşle, çoluk çocukla gelinip kafa dinlenecek bir yer. Köylüler, yayla
evlerini pansiyon olarak vermezler. Anadan babadan kalmış evler. Dışarıdan gelip çadır
kurmak isteyenlere müsaade ediyoruz. Ama gelenler pisliğini etrafa atıp çekip gidiyor.
Rahatsız oluyoruz. Bir insan evini nasıl kullanırsa piknik yaptığı yeri de aynı şekilde
kullanır.

Saraycık Köyü Muhtarı: Turizme açılmasını isterim. Ama halkımız şu an
buna sıcak bakmaz. Tarımsal, özellikle de hayvancılık boyutunu düşünürler. Yaylada
hayvanlarımız besleniyor. Biz hayvancılığımızı nerede, nasıl yapacağız? Yapılaşma olur,
hayvancılığımız etkilenir derler. Çevresel olarak olumsuz etkileniriz düşüncesi olur. Diğer
taraftan baraj yapılması gündemde. Baraj yapılırsa fuhuşun artacağı, alkol tüketiminin
olacağını düşünenler var. Hele ki yayla turizme açılırsa… (Tüm yetki sizde olsaydı neler
yapardınız? - İlave soru). Yaylayı turizme açardım. 8-10 tane Kadınçayırında bulunan kütük
evlerden yapardım. Köyüme bir gelir gelecekse ben bunu yapardım. Yaylamızın yapısına
uygun evler yapardım. Biz destek istiyoruz. Nasıl kalkınabilir, nasıl kalkındırabiliriz, nasıl
insanları kaynaştırabiliriz düşüncesindeyim. İletişim önemli. Halkı bilinçlendirirsek bunu
yapabiliriz. Yaylayı turizme açarsak köyümüze şöyle gelir olacak, siz de burada iş-aş
sahibi olacaksınız der ve onlarla bu konuda iletişimi sağlarsak daha farklı olacağını
düşünüyorum. Burası cennet gibi. Burada şu an dinamik insanımız yok. Genç kalmadı.
Hep göç vermişiz. Turizme açılırsa dışarıda olan insanımız memleketimde çalışayım diye
buralara gelir. Yani turizm olursa istihdam noktasında ciddi katkıları olur. Her insanımız
güllük gülistanlık içerisinde değil. Böyle bir imkân olursa en azından bir asgari ücret alır,
vatanımda, babamın evinde durur, iyi bir şekilde geçinirim diyecektir. Reklamımıztanıtımımız yok. Aktif olmamız lazım. Mesela yaylada şimdiye kadar bir etkinlik olmadı.
Güzel bir festival olabilir.

Serçeler Köyü Muhtarı: Hayvancılığımızı yapabildiğimiz, yapılaşma düzgün
olduğu, doğaya/çevreye zarar verilmediği sürece, aileleri rahatsız edecek kişiler gelmediği
ve aile olan kişiler geldiği sürece turizm olabilir. Tabi insanların konaklayacağı evler
lazım. Yaylamız mera alanında bulunduğu için hiçbir şekilde ev yapımına izin verilmiyor.
İlk önce bunun çözülmesi gerekir. Karavanlar-konteynırlar konulabilir. Sanırım onlara
müsaade ediliyor. Müsaade edilip de bungalov evler yapılmış olsa görevli kişiler kontrol
eder, çöpleri atarlar. Suyumuz mevcut. Kalorifer sistemi çekilir, yapılan bungolovlara.
Burada kuşburnu, böğürtlen, ahududu, dağ çileği, orkide, ahlat, yemişen, keklik elması,
alıç, mantar çeşitlerine rastlamak mümkün. Süt ve süt ürünleri, yumurtamız var. Bunlar
değerlendirilebilir.

Yuvasaray Köyü Muhtarı: Yaylalarımız, turizme açılırsa gerek bizim için
gerek gelecek vatandaş için iyi olur. Halk da olumlu bakar. Turizme açılırsa gelir
kaynağımız artar. Ürünlerin sunulması konusunda adım atılabilir. Köyümüzde sarı kılçık
pirinci ekiyoruz. Turizme kazandırılırsa bunun satışını yaparız. Biz yetiştiriyoruz,
Tosyalılar kazanıyor. Bizim burada bir çeltik fabrikası olsa daha iyi olur. Süt ve süt
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ürünlerini satarız. Evler, restore edilirse güzel olur. Yıkılan evlerin yerine eskiye uygun
evler yapılabilir. Reklam önemli.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırmada Ilgaz ilçesi yaylalarının mevcut durumu ve turizme kazandırılması
konusunda söz sahibi kişilerin görüşleri tespit edilmeye çalışılmış, bu kapsamda yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak İlçe Kaymakamı, Çatak, İkikavak, Kese,
Mülayim, Saraycık, Serçeler ve Yuvasaray köyü muhtarlarından oluşan 8 katılımcıdan veri
elde edilmiştir. Araştırmada katılımcılara yaylaların mevcut durumu ve turizme
kazandırılmasına ilişkin temel olarak iki soru yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda
Kırkpınar ve Osman Gölü Yaylası’nın bulunduğu alanda iki gölün mevcut olduğu, Hotin
Yaylası dışında hiçbir yaylada su sıkıntısının olmadığı, bu sıkıntının ise özel idarenin
desteğiyle gelecek yıl aşılacağı, yaylalardan sadece Osman Gölü ve Tepelice Yaylası’nda
ev bulunmadığı, tüm yaylalarda hayvancılık yapıldığı; Mülayim, Saraycık, Serçeler,
Yenipazar yaylalarında ekim yapıldığı, yayla yollarının toprak ve kimilerinin iyi,
kimilerinin ise sorunlu olduğu, eksiklerin giderilmesi için çalışmaların yürütüldüğü
bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan araştırma sonucunda beş muhtarın yaylalarının
turizme açılmasına sıcak baktığı, bir muhtarın yaylanın şartlı olarak turizme açılabileceği
görüşünde olduğu, bir muhtarın ise turizme açılmasına sıcak bakmadığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Ilgaz Kaymakamı, yaylaların doğrudan turizm merkezi haline
dönüştürülmesinden öte doğal güzelliği korunan, kolay ulaşılabilir, temizlik, tuvalet gibi
temel ihtiyaçların giderildiği bir yapıya kavuşmasının önemli bir gelişim çalışması
olacağını belirtmiştir. Çatak köyü muhtarının yaylaları turizme kazandırılırsa ürünlerini
satarak gelir elde edilebilecekleri, ahşaptan evler yapılabileceği, yollar asfaltlanırsa güzel
olacağı düşüncesinde olduğu; İkikavak köyü muhtarının yaylaları turizme kazandırılırsa
ürünlerini değerlendirebilecekleri, göllerinin daha da büyütülebileceği, mescit ve tuvalet
yapılmasının gerektiği, yaylada bungalov, kamp-karavan olabileceği görüşünde olduğu
ortaya çıkmıştır. Kese köyü muhtarı, daha önce yaylaya çöp konteynırı konmasına, tuvalet
yapılmasına, yaylada bekçi bulundurulmasına karşın birçok olumsuzluk yaşadıklarını
belirtmiş, yaylanın turizme kazandırılmasının hayvancılık, geleneksel hayat ve ormanlar
üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını ifade etmiştir. Mülayim köyü muhtarı, yaylaya
gelen kişilerin yaylayı kirli bıraktığını, yaylalarının turizme kazandırılmasıyla ürünlerini
satabileceklerini ifade etmiştir. Diğer taraftan Saraycık köyü muhtarı, halkın yaylalarının
turizme açılmasına ekonomik, çevresel ve sosyokültürel olumsuz etkileri olabileceği
düşüncesiyle
sıcak
bakmayacağını,
tanıtımın
yetersiz
olduğunu,
halkın
bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu, kütük evler-yaylaya uygun evler yapılabileceğini,
yaylada bir festival gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir. Mera alanı olduğu için yaylada
yapılaşmanın mümkün olmadığını belirten Serçeler köyü muhtarı, yaylaya karavanlarkonteynırlar konulabileceğini, müsaade edildiği taktirde bungalov evler yapılabileceğini,
turizmle birlikte ürünlerini de değerlendirebileceklerini belirtmiştir. Yuvasaray köyü
muhtarı, yaylalarının turizme kazandırılmasıyla ürünlerini satıp gelir elde
edebileceklerini, evlerin restore edilmesi veya yıkılan evlerin yerine eski yapıya uygun
nitelikte evler yapılabileceğini belirtmiş, reklamın önemi üzerinde durmuştur.
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Yaylaların toprak yollarının iyileştirilmesi ve belli bir noktaya kadar asfaltlanması
ile yaylalarda tuvalet, çöp, mescit noktalarının oluşturulması önem arz etmektedir.
Yapılan araştırmalar (Örneğin; Koca, 1995; Kozak, 2007; Tapur 2009; Doğanay,2011;
Kızılırmak vd. 2015), yaylaların turizm amaçlı kullanımının ardından birçok sorunla karşı
karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. Ilgaz yaylaları, doğal yapısı bozulmayan ve
geleneksel yaşamın sürdürdüğü ender alanlar içerisinde yer almaktadır. Daşçı ve
Çomaklı’nın (2006) da ifade ettiği gibi yaylalarda gerçekleştiren faaliyetlerin gelenekselliği
bozmadan, doğaya ve yaşam alanlarına zarar vermeden sürdürülmesinin bu alanların
gizemliliğinin kalıcı olmasına yardımcı olacağı açıktır.
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1. GİRİŞ
Dünya turizm endüstrisi özellikle II. Dünya savaşından sonra hızla gelişmiş, daha
geniş halk kitlelerine ve uzak mesafelere yayılmıştır (Bilgiçli ve Altınkaynak, 2016). Tüm
dünyada turizm hareketliliği kapsamında seyahat eden insan sayısı 2019 yılında 1,5
milyara ulaşmış ve bu seyahatlerin yarısı Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa bölgesine
yapılmıştır. Önemli bir turistik destinasyon olan Türkiye’yi 2019 yılında 44,7 milyon
yabancı turist ziyaret etmiş ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarla birlikte bu sayı 51,9
milyona ulaşmıştır. Uluslararası turizm hareketliliği artış göstermekte ve bununla birlikte
tüm dünyada seyahat eden insan sayısı artmaktadır. Örneğin; 2010 ve 2018 yılları arasında
uluslararası turizm hareketliliğine katılan insan sayısı yılda ortalama %5 oranında
artmıştır (Erol, 2020). Dünyada turizm sektörü lokomotif konumundadır (Kavacık, 2012).
Son yıllarda turizm endüstrisi istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Yeniliklerin dahil olduğu
yoğun çeşitlendirme süreçlerinin bir sonucu olarak turizm endüstrisi küreselleşmekte ve
rekabetçi hale gelmekte ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerinden birisi
olmaktadır. Sektörün kesintisiz büyüme hızı, sosyo-ekonomik süreçlerde önemli bir
yatırım alanı haline gelmesine neden olmaktadır (Bekjanov, 2020).
Günümüzde turizmin sektör olarak sahip olduğu ekonomik büyüklük ve gelişme
hızı ülkelerin ekonomilerinin kalkınmasındaki önemini de artırmaktadır. Turist sayılarının
artmasına bağlı olarak turizmden sağlanan gelirin artması, yeni turizm destinasyonlarının
ortaya çıkmasına sebep olmakta ve destinasyonlar arasında daha fazla ziyaretçi
çekebilmek için yoğun rekabet yaşanmaktadır (Çerçi, 2013). Dünyada gelişmekte olan ve
gelişmiş ülkeler turizmin genel ekonomik gelişmişlik konusunda etkili olduğunun farkına
varmışlardır. Aynı zamanda ülkelerin çoğu sahip olunan turizm bölgeleri, kentleri, köyleri
ve yöreleri olarak dengeli gelişim anlamında turizm sektörünün önemi ve gerekliliği
konusunda hemfikirdirler (Ünal, 2018). Turizm sektöründeki paydaşlar turistleri kendi
turistik yerlerine çekebilmek için çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Dünyanın dört bir
yanındaki destinasyonlar, büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunacak olan
turistlerin ve daha büyük yatırımcıların sayısını artırmak için kıyasıya rekabet
etmektedirler (Taufik ve Prabovo, 2020). Destinasyonların sahip olduğu doğal ve kültürel
kaynaklar, tüketicilerin tatil tercihlerini etkileyen en önemli etkenler arasındadır.
Günümüzde hizmet ve sanayi sektörü büyürken aynı zamanda doğal ve kültürel
kaynaklara olan turizm talebi de artmaktadır. İnsanlar dinlenmenin yanı sıra eğlenmek
amacıyla çalışma saatlerinin dışında boş zamanlarını geçirmek için doğal ortamların
bulunduğu yerleri tercih etmektedirler (Tuna, 2018).
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1.1. İlgili Alanyazın
Alanyazında ikinci konutlar ile ilgili birçok farklı tanım bulunmaktadır. Kavram;
başka bir yerde ikamet ederek çalışırken, kullanıcılarının kiralayarak veya satın alarak
yılın belirli zaman dilimlerinde boş zaman geçirme amaçlı olarak kullanılan, doğal
çekiciliği yüksek olan bölgelerde (göl, kaplıca, akarsu, deniz kıyısı vb.) yapılmış, turizm
sektörü ile bütünleşmiş aynı zamanda emlak yatırımı özelliği gösteren sabit mülk (Manisa
ve Görgülü, 2008), yazlık evler, villa, rekreasyonel evler, tatil konutları, kır evleri, kabinler,
cottage, çiftlik evi, vb. şekillerde isimlendirilmektedirler. Bunun dışında; stuga, crib,
chalets, dacha, huts, baches, şeklinde İngilizce dışında farklı dillerde ikinci konut anlamına
gelen kelimelerle kullanılan isimlendirmelerde hesaba katıldığında ikinci konutlarla ilgili
terminolojinin oldukça çeşitli olduğu anlaşılmaktadır (Okuyucu ve Somuncu, 2016).
Kozak ve Teoman (2018) uluslararası turizm hareketlerinin kitlesel olarak
gelişmesiyle birlikte, Türkiye’de 1980’lerden sonra ikinci konutlara olan talebin hızla
arttığını, Okuyucu ve Somuncu (2016) 1980’li yıllardan itibaren turizm bilincinin ve
farkındalığının oluşmaya başlaması ile birlikte iç turizm hareketlerinden olan müstakil,
devre-mülk gibi ikinci konutların sayılarında önemli artışların başladığını, öncelikle Ege
ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere Karadeniz sahilleri dâhil bütün sahillerde
oluştuğunu belirtmişlerdir. Yazgan (2018), çalışmasında ikinci konut edinme nedenlerinin,
ailelere yaz dönemi tatil yapma olanağı sağlamak, emeklilikten sonra oturmak, paralarını
yatırım için değerlendirmek, sonraki yıllarda yatırımın değer kazanacağı beklentisi ile
gayrimenkule yatırım yapmak, sosyal psikoloji açısından kendisini rahat hissetmek, ucuz
tatil olanağına sahip olmak, sakinlik ve temiz hava olduğunu belirtmektedir. Cengizoğlu
ve Özyılmaz, (2016) ikinci konutları boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla uzun bir
zaman dönemi için kiralanan (1-2 ay) veya satın alınan aslında kullanıcısının sürekli
ikametinin başka bir yerde olduğu ve zaman zaman içinde yaşadığı konut olarak
açıklamaktadır.
Fotoğraf 1. Kuzey Sakarya (Karasu-Kocaali) İkinci Konutlar

Kaynak: Küçük ve Kılıç, (2018).
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Harita 1. Türkiye Kıyı Alanlarındaki İkinci Konut Destinasyonları

Kaynak: Somuncu ve Okuyucu, (2016).
Küçük ve Kılıç (2018) ikinci konutların hafta sonları, boş zamanlarda ve tatil
günlerinde kullanılan eşyalı ve eşyasız olarak turistik konaklamalar için de
kiralanabildiklerini belirtmektedir. Manisa ve Görgülü (2008)’e göre Türkiye’de ikinci
konutların bulunduğu bölgelerin deniz, kum ve güneş turizminin yoğun olarak
gerçekleştiği bölgelerde olması nedeniyle kullanıcılar zamanlarının büyük kısmını
konutlarının dışında geçirmektedirler. Destinasyon konulu alan yazın taramalarında
“Destinasyon” kavram olarak Fransızca kökenli bir sözcükten gelmekte, literatüre
bakıldığında birden çok tanımının olduğu görülmektedir. TDK, destinasyon kelimesini
Türkçe büyük sözlükte “varılacak yer” olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2015).
Destinasyon kavramının turizm literatüründe “Turizm Mahalli”, “Turizm Bölgesi”, “Turizm
Alanı” veya “Turizm Merkezi” olarak da kullanıldığı görülmektedir (Tuna, 2018).
Kavacık (2012), destinasyonu, turizm arzına konu kaynakların, faaliyetlerin ve
diğer ürünlerin bütünleşik bir sunumunun sağlanmasında temel unsur, Ünal (2018)
turistik destinasyonları çok sayıda ürünün ve hizmetin bir araya gelerek oluşturduğu
karmaşık ve çok bileşenli yapılar olarak belirtmektedir. Karabıyık ve İnci (2012)
destinasyonları tüketicilere bütünleşik deneyimler sunan turizm ürünlerinin karması
olarak tanımlarken, ülke, ada veya şehir gibi iyi tanımlanmış bir coğrafi bölge olarak kabul
etmektedir. Yıldırgan ve arkadaşları (2015) destinasyonun, turistlerin seyahat etme
istekleri, seyahat programlamaları, ziyaret etme amaçları, geçmiş yaşam biçimleri, eğitim
düzeyleri, kültürleri, yaş grupları gibi faktörlere dayanan algıyla ilgili bir kavram olarak
turizm çekicilikleri, turizm işletmeleri, yerel halk ve yerel yönetimin bütününden oluşan
karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir.
Genç ve ark. (2014) göre destinasyon; “gidilecek yer”, “sahip olduğu turizm
kaynakları ile turistleri kendisine çeken ve yoğun olarak turist talebine ev sahipliği yapan, pek çok
kurum ve kuruluşun birlikte sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm hareketlerinin birleşerek
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oluşturduğu karmaşık bir ürün” olarak açıklanmaktadır. Uçkun ve arkadaşları (2016)
“turistlerin hizmetine sunulabilen doğal güzellikleri, kendine has özellikleri ve çekicilikleri olan
alan”; “turizm amaçlı seyahat edenlere çok yönlü turizm ürününü sunabilen coğrafi alan ve bölge”;
“ziyaret edilen yer”; “çeşitli turistik değerlere ve özelliklere sahip olan, turistin ihtiyaç duyabileceği
turistik ürünlerin tamamını veya bir kısmını sunan coğrafi bir mekân” olarak tanımlamaktadır.
Ağcakaya ve Şahbaz (2019)’a göre yüksek veya olumlu imaja sahip destinasyonlar,
turistlerin tercihinde ön plana çıkarak tercih edilmektedir. Karabıyık ve İnci (2012)
günümüzde destinasyonların pazarlama açısından önemli bir ürün haline geldiğini,
rekabet avantajının, ilgili destinasyonun ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir
etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Çerçi (2013), destinasyonu yasalar ve politikalar
çerçevesinde turizm açısından planlamaların yapılabildiği, pazarlanabilen ve
ziyaretçilerinin eşsiz/özgün olarak kabul ettiği coğrafi bölgeler olarak tanımlamaktadır.
Tanrısevdi ve ark. (2021), destinasyonların geleneksel olarak planlama yapılmadan
kendiliğinden büyüdüğü yönünde tespitlerde bulunmaktadır. Köchling (2020),
çalışmasında turistlerin varış noktalarına ilişkin zihinsel ve duygusal algıların turistlerin
seyahat kararlarında önemli bir rol oynadığını tespit etmektedir. Ataman’a (2018) göre
destinasyonlar fiziksel özellikler, kültürel miras, doğa bakımından turistleri cezbederek,
satın aldığı mal ve hizmetlerin bölge hakkında oluşan imajını etkilediğini belirtmektedir.

1.1.1. İkinci Konutların Olumlu-Olumsuz Etkileri
Turizm türlerinden olan ikinci konut turizmi destinasyonlarda sosyo-kültürel,
ekonomik ve çevresel değişimlere olumlu veya olumsuz katkıda bulunmaktadır. Turizm
hareketleri destinasyonlar arası ekonomik etkileşime neden olurken, ikinci konut
sahiplerinin alışveriş hareketliliği tüketici davranışlarını kaçınılmaz olarak etkilemektedir.
Türkiye’de ikinci konut turizminin gelişmiş olduğu bölgeler incelendiğinde genellikle
metropol kentlerin yakın çevrelerinde oluştukları görülmektedir. İkinci konut turizmi,
geliştiği bölgelerde birçok farklı yerel kesime fayda sağlarken altyapı gelişimi açısından
önemli etkiler oluşturmaktadır. İkinci konut turizminin geliştiği bölgelerde maliyetlerin
artışı, arazilerin, konutların ve tüketim mallarındaki fiyatların bölgesel enflasyon etkisi ile
yükselmesi olumsuz ekonomik etkilerden sayılabilir.
İkinci konutları konu alan çalışmalar incelendiğinde, ekonomiyi canlandırması,
istihdamı, yerel paydaşların gelirlerini, yerel kamu kurumlarının gelirlerini, emlak
piyasasında fiyatları artırması olumlu etkiler olarak vurgulanmaktadır. Kozak ve Teoman
(2011), ikincil konutların gelişmesinin olumlu görülebilecek yönlerinden birisi, ucuz,
ekonomik fiyatlarla, uygun tatil yapma olanağı arayanlar için doğru bir seçim olduğunu,
ülkemiz toplum yaşam biçiminde komşuluk ilişkileri gibi konular önemli olduğundan
tatile çıkmak isteyenlerin sahip oldukları ikinci konutlar sayesinde tatil döneminde de bu
tür ilişkileri devam ettirme şansına sahip olmalarını olumlu bulmaktadır. İkinci
konutlardan elde edilen vergi gelirlerinin ve yaratılan istihdam olanaklarının bölge
ekonomisine olumlu katkı yapmaları olumlu yön olarak değerlendirilmektedir.
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Şekil 1. İkinci Konutların Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Kaynak: Stettler ve Danielli, (2008).
İrtem ve Karaman (2004) ikinci konutlardan kaynaklanan iç turizm hareketinin
ağırlıkta olduğu yaz döneminde aşırı kullanımların deniz kirliliğini artırması, altyapının
yetersiz kalması, manzaranın zarar görmesi, içme suyu kalitesinin düşmesi vb. gibi
sorunlar ortaya çıkardığını tespit etmişlerdir. Kıyı alanlarında oluşan yoğun yapılaşmanın
kıyı kaynakları ve ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturması kaçınılmazdır. Dere
yataklarına, deniz kenarlarına yapılan çok katlı bloklar şeklinde ikinci konutlar kıyı
ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Kıyı alanlarında taşkın yatağı sınırları içerisine
yapılan ikinci konutlar, taşkın yatağı kesitini daraltmakta ve taşkının sebep olduğu
zararları artırmaktadır.

1.2. İlgili Araştırmalar
İkinci konut ve destinasyon konulu daha önce yapılmış araştırmalar ve
bulgularının özetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yapılan çalışmalar eski tarihten
başlayarak kronolojik bir sıralamaya göre hazırlanmıştır.
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Tablo 1. İkinci Konut ve Destinasyon Konulu Araştırmalar
Araştırmacı/lar-Yıllar

Manisa
2008

ve

Görgülü,

Kozak
2011

ve

Teoman,

Bulgu Özetleri
İkinci konutların çevresel verilerinin ve mimari oluşumlarının tespiti, konut sahiplerinin
konutlarını turizme açma istekleri ve biçimlerinin saptanması amacıyla araç olarak anket,
mülakat ve tespit yöntemlerinin kullanılarak ikinci konutların turizm sektöründe
değerlendirilmesine ilişkin nasıl bir model kurgulanması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
İkinci konut sahiplerinin, konutlarının turizme açılması ile ilgili önerilen işletme
modellerine yönelik görüş ve öneriler ortaya koyularak beş alternatif işletme modelinin
ikinci konutların turizm sektörüne kazandırılmasında kullanılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.

Güzel, 2011

Gelir seviyelerinde oluşan artış ile yurtdışını tercih eden yerli turistlerin iç turizme
yönlendirilmesi için iç bölgelerde alternatif turizm olanaklarının sunulması amaçlanmıştır.

Karabıyık ve İnci, 2012

Turizm destinasyonlarında yaşayan insanlar, bölgeye gelen ziyaretçiler ve yerel
girişimcilerin memnuniyetleri sağlanarak, sosyo-kültürel ve çevresel maliyetler ile
ekonomik faydalar arasındaki sürdürülebilir denge kurabilen pazarlama stratejileri ile
başarılı bir destinasyon konumlandırmasının yaratılabileceğinin mümkün olduğu sonucu
çıkarılmıştır.

Kavacık, Zafer ve İnal,
2012

Bu çalışmada destinasyon pazarlamasında önemli bir araç olan destinasyon markasının
oluşturulması konusu incelenmiştir.

Çerçi, 2013

Destinasyon marka imajının (bütüncül imajı) bileşenlerinin belirlenerek, destinasyonun
yeniden ziyaret edilmesi niyeti ile destinasyonun başkalarına tavsiye edilmesi niyeti ile
ilgili belirlenen ziyaretçi davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Genç,
Atay
Eryaman, 2014

ve

İkinci konutların gelişmesi, dağılışı ve kullanımını etkileyen faktörlerin bulunduğu,
yaylalardan başlayarak kıyılara, kıyılardan başlayarak iç kesimlere kadar dağılışlarını
gösteren ikinci konutlar, yeni mekânlar ve coğrafi görünümler oluşturmaktadır.

Emekli, 2014

Uçkun, Konakay
Ergen, 2016

ve

Okuyucu ve Somuncu,
2016
Cengizoğlu
Özyılmaz, 2016

Ataman, 2018

Küçük ve
Kılıç, 2018

Tüm katılımcıları bir araya getirerek destinasyon yönetim örgütünün kurulması, merkezi
yönetimlerin oluşturulacak örgüte liderlik yapma ve finansal kaynak sağlama konusunda
öncülük yapması gerektiği konusu katılımcılar arasında öne çıkan bir görüş olmuştur.

ve

Çalışmada ekonomik, sosyal, kültürel açılardan çeşitli alanlarda ve yerlerde oluşan
destinasyon imajındaki farklılıkların ve etkileşimlerin akademik bilgi olarak kullanıcılarına
sunulması amaçlanmıştır.
İkincil konutların maliklerinin, konut edinme amacı ve seyahat etme motivasyonu altında
oluşan boyutları tanımlamak amaçlanmıştır. İkincil konutların satın alınmasında en fazla
“deniz, iklim ve doğa kaynaklı çekicilikler” gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir.
İkinci konutların tasarımı aşamasında, kentsel ve sosyal sebeplerle birincil konut olarak
kullanılabilme potansiyeli olan alanlarda esnek ve sürdürülebilir tasarım bağlamında
değerlendirilmesi gereken ölçütleri belirlemekte, tasarımı yönlendiren bir yol haritası
oluşturmayı amaçlamaktadır.
Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaşmasından dolayı birçok sektör gibi turizm de
etkilenmiştir. Turizm kaynaklarının korunması, etkin kullanılması ve turist deneyiminin
geliştirilebilmesi amacıyla akıllı destinasyon gelişimleri önemli hale gelmiştir. Akıllı şehir
gelişimi ve akıllı turizm uygulamaları, akıllı destinasyonların oluşumu incelenmiştir.
Karasu destinasyonunda ikinci konutların gelişmesi ve yoğunlaşmasında; doğal
güzelliklerinin yanında, büyük şehirler olan İstanbul, Kocaeli ve Ankara’ya yakın olması
da etkili olmuştur.

Yazgan, 2018

Kentlerin yaşamında ayrılmaz bir parça olan ikinci konutlar, mekanların sosyo-kültürel
yapılarını farklılaştırarak ekonomik yapıların yeniden şekillenmesini sağlayarak, bir
yönüyle de yerleşim alanlarının büyüme yönünü belirledikleri çalışmada tespit edilmiştir.

Tuna, 2018

Tuna çalışmasında destinasyon kavramını, turistiklerin satın alma karar sürecini detaylı bir
şekilde anlatmıştır. Araştırmada destinasyon seçiminde etkili olan faktörlerin neler
olduğunu belirlemeye yönelik uygulamalara yer verilmiştir.
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Türkiye’de iç ve dış turizm açısından en fazla turist çeken altıncı destinasyon olan
Kapadokya bölgesine gelen turistlerin ziyaret öncesi beklentileri ve ziyaret sonrası
değerlendirmeleri alınarak memnuniyet düzeyleri ve Kapadokya’yı tekrar ziyaret etme
niyetlerinin olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ünal, 2018

İkinci konutlarını paylaşmak isteyen katılımcıların; yeni insanları ve yeni kültürleri
tanımak, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinmek gibi motivasyonları varken, İzmir ve
Urla’yı tanıtmak istekleri bulunmaktadır. Konutlarını paylaşmak isteği göstermeyen
katılımcılar temel gerekçe olarak evlerinin paylaşımına soğuk bakan bir düşünceleri vardır.

Zoğal ve
Emekli, 2018

Ağcakaya ve Şahbaz,
2019

Köchling, 2020
Tavfik
2020

ve

Prabowo,

Erol, 2020

Bekjanov, 2020

Destinasyonlarda imaj sadakat arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, destinasyon
sadakatinin, turistlerin yaş grupları, gelir düzeyleri ve ziyaret sayıları gibi bağımsız
demografik değişkenler açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit
edilmiştir.
İnternet kullanıcılarının seyahat öncesi alışılmadık turistik yerleri nasıl deneyimlediklerini
araştırarak, destinasyon pazarlama kuruluşlarının turistleri çekmek için seyahat öncesi
olumlu çevrimiçi destinasyon deneyimleri sağlamaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Turizm sektöründeki paydaşlar tarafından turistleri turistik destinasyonlara çekmek için
çeşitli stratejiler kararlaştırılmıştır. Turist destinasyonuna geri dönüş ziyaretlerinde turist
davranışını analiz ederek turizm endüstrisinde bir model geliştirmek amaçlanmıştır.
Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin profilinin belirlenmesi, gecelemeleri, kalış
süreleri, konaklama işletmesi tercihleri, ziyaret dönemleri ve gelinen ülke ve bölge yönelik
değişkenler incelenmiştir.
Hiva akıllı turist destinasyonunu organize etmek için bir algoritma geliştirildi ve akıllı
turist destinasyonu konseptinin uygulanmasıyla gelecekte turizm destinasyonunun rekabet
gücünün artırılması planlandı.

Tanrısevdi, Özdoğan,
Acar ve Kılıçdere, 2021

Planlama çalışmaları destinasyonların rekabet gücü ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile
eylemleri açısından önemlidir. Destinasyonlar arasında yaşanan belirgin sorunların ortaya
çıkarılması ve bu sorunların çözümüne yönelik eylem planlarının hazırlanmasının
mümkün olabileceği sonucu çıkarılmıştır.

Udurawana
ve
Wanninayake, 2021

Deneyimsel pazarlamanın destinasyon sadakati üzerinde sadece destinasyon imajı ve
memnuniyetinin aracılık etkisiyle anlamlı bir pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya
koymuştur.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
İç turizm hareketlerinin tercih ettiği destinasyonlarda ikinci konutların ekonomik
etkileri, coğrafi dağılışları, olumlu veya olumsuz etkileri konusunda birçok çalışma
mevcuttur. Çalışmada Kuzey Sakarya bölgesi olarak adlandırılan Sakarya ilinin kuzey
ilçeleri olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde ikinci konutların gelişimi, tercih edilme
nedenleri, olumlu olumsuz etkileri ve kullanımları konusunda sahiplerinin görüşlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2.2. Araştırma Alanı
Kuzey Sakarya bölgesi Sakarya ilinin kuzeyinde Karadeniz kıyısında yer alan iç
turizm hareketlerinde kıyı turizmi kapsamında tercih edilen Karasu ve Kocaali
ilçelerinden oluşmaktadır. Bu ilçeler; Karasu, Sakarya ilinin Karadeniz kıyısında yer alan
turistik çekiciliği olan bir destinasyondur. Karasu, iki bölge ikliminin aynı anda
görüldüğü, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri ile Türkiye’nin önemli turizm
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merkezlerinden biridir. Türkiye’nin metropolitan şehirlerinden İstanbul ile Sakarya ve
Kocaeli’ne olan yakınlığı ile dikkat çeken Karasu'da, Karadeniz iklimini, sakinliğini,
huzurlu ortamını, eşsiz maviliğini ve yeşilliğini bulabilir, özel ve farklı bir tatil deneyimi
yaşanabilir. Karasu içinde minerallerin bol olduğu 20 km uzunluğa sahip kumu, zengin
coğrafi özellikleri, kıyısı, dağları, tarihi, kültürü, mutfağı ve misafirperver insanları ile 457
km²’lik alana sahip 64.124 nüfuslu bir destinasyondur. İkinci konut sahiplerinin tercihiyle
yaz aylarında ilçe nüfusu 700-800 bin civarına çıkmaktadır. Karasu, il merkezi olan
Sakarya’ya 60 km, İstanbul’a 190 km, Ankara’ya ise 348 km mesafede uzaklıktadır
(karasu.bel.tr).

Tablo 2. Kuzey Sakarya Bölgesi İlçelerinin Önemli Şehirlere Uzaklıkları (km)
İlçeler

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Ankara

Bursa

Karasu

190

104

60

348

233

Kocaali

209

114

71

300

250

Kaynak: Google Maps, (2021).
Kocaali ilçesi Sakarya’nın kuzeyinde Karadeniz sahiline kıyısı olan 40,000’e ulaşan
nüfusuyla büyük bir ilçedir. Kocaali’nin doğusunda Akçakoca (Düzce) güneyinde Hendek
batısında Karasu ilçeleri bulunmaktadır. Kum plajının uzunluğu 14 km olup genişliği yer
yer 500 metreyi bulmaktadır. İklimi tipik Karadeniz iklimidir. 315 km2 yüzölçümü ile
Melen çayı ve Maden deresi gibi önemli akarsulara sahiptir. Kocaali Sakarya il merkezine
71 km uzaklıktadır (www.kocaali.bel.tr). Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönemden
1954 yılına kadar Karasu’ya bağlı bir köy olan Kocaali, bu tarihte bucak, 1987 yılında ilçe
olur. 1956 yılında belediye teşkilatı kurulur (www. sakarya.gov.tr, 2021).

Şekil 3: Kuzey Sakarya (Karasu ve Kocaali) İlçe Haritaları
Kaynak: www.karasu.bel.tr, (2021); kocaali.bel.tr, (2021).
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Şekil 4. Sakarya İlçeleri Haritası
Kaynak: www.wikipedia.org, (2021).

2.3. Araştırma Yöntemi
Görüşmelerin uygulanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak
on dört konut sahibiyle görüşülerek elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmada nitel
yöntem tercih edilmesinin nedeni bulunan sonuçların evrene genelleme amacının
olmamasından kaynaklanmaktadır. Kuzey Sakarya bölgesinde yapılan araştırmada nitel
veri toplama yöntemi kapsamında Karasu ilçesinde bulunan kırk ve Kocaali ilçesinde
bulunan otuz altı mahalle içerisinden sahil bölgelerinde yazlıkları bulunan toplam on dört
katılımcı seçilmiştir. Çalışma ilçeler arasında eşit görüşme olanağı sağlama açısından yedi
katılımcı Karasu’dan yedi katılımcı Kocaali’den seçilerek 1 Şubat-30 Mayıs 2021 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye katılan ikinci konut sahiplerinin demografik
özellikleri aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Sayı
1

Cinsiyet

Yaş

Erkek

41

Eğitim

İkametgâh
(Sürekli Oturulan Yer)

İkinci
Konutun Yeri

Ön

Kocaeli

Karasu

Ön

İstanbul

Karasu

lisans
2

Kadın

35
lisans

3

Erkek

44

Lisans

İstanbul

Karasu

4

Kadın

56

Lise

Sakarya

Kocaali

5

Kadın

51

Ortaokul

İstanbul

Karasu

6

Kadın

45

İlkokul

İstanbul

Kocaali

7

Erkek

48

Lise

İstanbul

Kocaali

8

Erkek

58

Ön

Sakarya

Kocaali

lisans
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9

Erkek

65

Lise

Kocaeli

Karasu

10

Kadın

61

İlkokul

İstanbul

Karasu

11

Erkek

63

Lise

İstanbul

Karasu

12

Erkek

66

Ön

Ankara

Kocaali

lisans
13

Kadın

57

Lisans

Düzce

Kocaali

14

Kadın

59

Lisans

Kocaeli

Kocaali

İkinci konut sahiplerinin konuyla ilgili düşüncelerini ve görüşlerini öğrenmek
amacıyla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yönteminde yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmede kullanılmak üzere hazırlanan
sorular şöyledir;

Kuzey Sakarya Bölgesinde ikinci konut alma isteğinizde bölgenin bulunduğu
konum ve coğrafya ile ilgili sebepler nelerdir?

nelerdir?

Kuzey Sakarya Bölgesinde ikinci konut alma isteğinizde ekonomik sebepler



Sürekli oturduğunuz konutunuz nerededir?



İkinci konutunuzu yılın ne kadar süresinde kullanıyorsunuz?



Covid-19 ikinci konut kullanma sürenizi etkiledi mi?


İkinci konutların Kuzey Sakarya’ya olumlu ya da olumsuz etkileri
konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Araştırma bizzat yazarın kendisi tarafından yapılmıştır. Araştırmanın yansız bir
şekilde değerlendirilmesi amacıyla görüşmelerde esnek davranılmış, ayrıntılı ve
derinlemesine bilgi toplamak amacıyla yönlendirme yapmadan sorular sorularak doğal
bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın güvenilirliği açısından kaç kişiyle, nerede
ve ne zaman yapıldığı gibi konular detaylı bir şekilde açıklanarak analiz ile ilgili süreç
tamamlanmıştır.

3. BULGULAR
Katılımcılar tercih nedeni olarak ucuz olması, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya olan
yakınlık ile denize kıyısının bulunmasını göstermişlerdir. İkinci konut sahipleri Kuzey
Sakarya bölgesine ekonomik olarak olumlu katkılarının bulunduğunu belirtmelerine
karşılık, oluşan kalabalık ortamların ve yoğun yapılaşmanın çevreye olumsuz etkilerinin
bulunduğunu ifade etmişlerdir. İkinci konutların kullanımı konusunda katılımcılar yaz
aylarında çoğunlukla olmak üzere yılda bir veya iki ay konutlarını kullandıkları, bazı
konut sahiplerinin covid-19 süreciyle kullanım sürelerinin 3-4 aya çıktığı belirtilmiştir.
Görüşme yapılan katılımcıların görüşlerinin aktarılması esnasında K1, K2, K3, K4, ……,
K14, gibi numaralandırma sistemi kullanılmıştır. Katılımcılara sorulan ilk soru, Kuzey
Sakarya bölgesinde ikinci konut alma isteğinizde bölgenin bulunduğu konum ve coğrafya
konusu ile ilgilidir. On dört katılımcının yedisi Kuzey Sakarya bölgesinin doğal
güzelliklerinin satın almalarında önemli fakat ilk sırada olmadığını vurgulamışlardır.
Katılımcılardan tamamı ikinci konutların fiyatlarının Türkiye’nin diğer destinasyonlarına
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göre uygun olmasının satın almalarında etken olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların
tamamı Karasu ve Kocaali’nin büyük şehirlere yakın olmasının ikinci konut satın
almalarında etkili olduğunu vurgulamıştır. İlk sorudan çıkarılacak sonuca göre ikinci
konut sahiplerinin Kuzey Sakarya tercihlerinde ilk iki sırayı ekonomik olma vurgusu ve
sürekli oturulan ikametlere yakın olması almaktadır. Son tercih sıralamasında ise doğal
güzellikler gelmektedir. Görüşme örnekleri;
(K1) “Türkiye’nin diğer yazlık ev bölgelerini araştırdım. Fiyatlar çok yüksek olduğu için
önceliğimi Karasu’dan yana kullandım. Daha önce konut alan akrabalarımızda olumlu görüşler
verdiler. Ayrıca ben Kocaeli’nde oturuyorum. Çok kısa sürede gidiş geliş yapma imkânı beni
etkiledi. Türkiye’nin bütün her yeri doğal olarak güzel. Burasıda güzel bir doğaya sahip. İkinci
konutumu yılda 2-3 ay kullanıyorum. Covid-19 ikinci konut kullanma süremi etkilemedi çünkü işe
gitmem gerektiği için ailemde benim yanımda kalmak durumunda. Yazlık evlerin bulunduğu
bölgeye ilk satın alma sürecinde ve daha sonra sahiplerinin tüketimleri açısından olumlu katkı
sağladığını düşünüyorum. Olumsuz olarak kalabalık olması çok yoğun binaların bulunması
diyebilirim. Teşekkürler.”
(K2) “İnternette 6 ay araştırdım. Yorumlara baktım. Fiyat kıyaslaması yaptım. İstanbul
Anadolu yakasında oturuyorum. İstanbul’da işe gitme süremden daha kısa sürede Karasu’ya
geliyorum. Fiyat olarak ve ödeme koşulları bakımından çok uygun geldi. Karasu’dan ikinci konut
aldım. Birçok akrabamızın ikici konutunun olması toplum içinde prestij sağlama açısından beni
satın almaya motive etti. Kızımın burada üniversiteyi kazanması da etkili oldu. Doğası, denizi,
kumu, kısada olsa güneşi bize yetiyor. İkinci konutumu yılda sadece 1 ay iznimde kullanabiliyorum.
Covd-19 sürecinde evden çıkamadık. İşim nedeniyle sürekli oturduğum yerde olmak
durumundayım. Esnafım. İkinci konutlar Karasu’ya ekonomik getiri sağlıyor. Olumsuzluk
oluşturmuyor bence.”
(K3) “Burası emekliler içinde ideal bir yer. Biz tüm yıl oturuyoruz. Yazın çocuklarımızda
yanımıza geliyor. Yakın olması sebebiyle hafta sonları çocuklar gelip hafta başında okullarında
olabiliyorlar. Emekli ikramiyemi ve biraz birikmişimi buraya yatırdım. Karasu’da ikinci konut
almamda ekonomi önceliğim oldu. Covid-19 sürecinde burada izole bir durumda olmamız işimize
geldi. Ekonomik olarak Karasu’ya tüm maaşımızı yatırıyoruz. Tabi olumlu katkı sağlıyoruz.
Olumsuzluk yazın trafik, kalabalık ve güvenlik sorunu oluşturması bence.
(K4) “Ben aslen Karadenizliyim. Sakarya’da oturuyorum. Karasu bölgesinde ikinci
konutların çok yoğun olması ve kalabalık beni Kocaali bölgesine yönlendirdi. Burada evimde
hissediyorum. Bir saat içinde sürekli ikametimde olabiliyorum. Sorun yok. Kocaali bölgesi ikinci
konut fiyatları Karasu’ya göre uygun olduğu için burayı tercih ettim. Yılın sadece 1-2 ayı
kullanıyorum. Fakat hafta sonları da geldiğimiz oluyor. Covid-19 sürecinde hafta sonu yasaklarında
gelip kaldığımız zamanlar oldu. Biz Sakarya’nın çocuğuyuz. Ekonomik olarak ikinci konut almam
da etkili oldu.
(K5) ”İstanbul’da sürekli oturuyorum. Karasu’dan ekonomik fiyatı ucuz bulduğum için
hafta sonu düzenlenen tanıtım gezisi sayesinde ikinci konut aldım. Burası bana ucuz geldi. Başka
bir yerden bu fiyata ev alamazdım. İyi ki almışım şimdi almaya kalksam alamam. Yılda 3-4 ay bu
evi kullanıyoruz. Covid-19 sürecinde kalma süremiz değişmedi. Buranın doğası özellikle kumu
romatizmalarıma çok iyi geliyor. Oğlum üniversiteyi Karasu’da okuyor. Yakınlığı bizi cezbetti. Biz
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ikinci konut sahiplerini esnafın yolunacak kaz gibi görmesi bence olumsuz bir durum. Fiyatlar
yazın çok yükseliyor bence.”
(K6) ”Önceleri Çınarcık’tan yazlık alacaktım. Fakat fiyat hesaplamalarım umduğum gibi
gitmedi. Pahalı geldi. Buraya hafta sonu tanıtım gezisine geldik. İstanbul’a yakın olması fiyatında
uygun olması bizi satın almaya itti. Yılda 4-5 ayımızı burada geçirebiliyoruz. Covid-19 ikinci
konut kullanma süremizi arttırdı. Burada daha fazla kalmak için bize sebep oldu, iyi oldu diye
düşünüyorum. Olumsuzluk olarak ilk geldiğimiz yıllara göre çok kalabalık olması, trafik, kavga
ortamları beni yoruyor. Olumlu katkımız çoktur bence.”
(K7) ”Bizim 6 yıldır Kocaali’de ikinci konutumuz var. İstanbul’dan trafik açısından gelmesi
en kolay yer. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı için daha rahat ve hızlı geliriz. Burası fiyat
olarak çok uygun geldi bize. Tüm Karadeniz gibi burasıda güzel bir doğaya sahip. Yılda sadece 3 ay
kullanıyoruz. Covid-19 salgını bizim burayı almakla ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı ortaya
koydu. Kocaali’ye yıllık olarak iyi bir gelir bırakıyoruz. Olumsuz bir etkimizin olduğunu
düşünmüyorum.”
(K8) ”Sakarya Hendek’te oturuyorum. İki yıl önce Kocaali’den ev almaya karar verdik. Bir
tanıdığımız vasıtasıyla uygun fiyatlı bu evi bulduk. Çevremizde yazlığı olanların anlatımları bizi
etkiledi. Bizde almaya karar verdik. Covid-19 olunca iyide geldi. Ara sıra buraya kaçıyoruz. Yılda
3-4 ay kullandığımızı sanıyorum. Ekonomik olarak çok fazla bir katkım olduğunu sanmıyorum.
Tüm ihtiyaçlarımı alıp geliyorum. Buradan sadece gazete ve ekmek alıyorum. Olumsuzluk
görmüyorum. Çok kalabalık olunca doğa etkileniyordur sanırım. Düşünmedim.”
(K9) ”Karasu’ya bir hafta sonu gezmeye geldik. O esnada öylesine gezerken bu evi beğendik.
Fiyatı da uygun geldi. Kocaeli'ne yakın olunca aldık işte. Güzel bir yer deniz var, güneş, kum yeter
daha ne olsun. Bize yetiyor. Yılda 1-2 ay kalıyoruz. Covid-19 sürecinde ara sıra kaldığımız oldu. Bu
bölgeye yaz süresince iyi bir katkı sağlıyoruz.”
(K10) ”İstanbul’da oturuyoruz. Karasu’dan ucuz olduğu için ikinci konut aldık. Sakin bir
yer olması bizi cezbetti. İstanbul’un kalabalığından sonra burası bize ilaç gibi geldi. Denize yakın
olması tabi birde İstanbul’ yakın olması bizi etkiledi. Hastanelerden çok uzak bir yerde yaş itibarıyla
konut almak istemedik. Covid-19 süreci bizim kalma süremizde etkili olmadı. İkinci konutlar bence
bulundukları bölgeye ekonomik olarak çok fayda sağlar.”
(K11) ”İstanbul’a yakın olduğundan kış aylarında sık sık geliyoruz. Ama genellikle yaz
aylarında geliyoruz. Karasu’yu ucuz olduğu için tercih ettik. Bir yerde deniz varsa bence güzeldir.
Kefken ve Kerpe bölgelerine göre fiyatı oldukça uygun. Bence burası kışın sakinliğiyle daha güzel
oluyor. Eşimin emekli olmasını bekliyoruz. İkinci konutların ilk satın alma sürecinde yapılan
harcamalar, emlak vergisi ödemeleri ve diğer evsel giderler bu bölgeye oldukça fazla gelir bırakıyor.
Emekli olunca tamamen buraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Yazın çok kalabalık ama kışın burası bize
ait gibi oluyor bence. Acelem var bu kadar soru yeter bence. İyi günler.”
(K12) ”Ankara’da oturuyoruz. Aslında Ankaralıların çoğu Akçakoca’dan ikinci konut
sahibidir. Bizde Akçakoca’ya konut bakmaya geldik. Yakın olduğu için Kocaali’ye bakın dediler.
Geldik, ucuz, daha doğal, daha sakin bulduk ve aldık. 2 yıldır Kocaali’de yazlığımız var. Her fırsatta
yaz-kış geliyoruz. Yılın 3-4 ayı kullandığımızı söyleyebilirim. Ankara’ya göre bu bölge çok yeşillik
ve doğası çok güzel. Burayı seviyoruz. Kocaali ekonomik olarak büyükşehirlere göre bize daha
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hesaplı geliyor. Covid-19 süreci kalış süremizi etkilemedi. Ekonomik olarak yazlıklarda kalanların
ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı harcamalar bu bölge ekonomisini geliştiriyor.”

X
X
X

7
8
9
10
11
12
13
14
Toplam

X
X
X
X
X
X
X
X
14

X
X
X
X
X
X
X
X
14

2-3 ay
1 ay
1 yıl
1-2 ay
3-4 ay
4-5 ay

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

3 ay
3-4 ay
1-2 ay

X
X
X

X
X

3-4 ay
3 ay

X

7

Olumsuz
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Doğal Güzellik

X
X
X
X
X
X

Olumlu
Etkiler

Büyükşehirlere
Yakınlık

X
X
X
X
X
X
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(Ekonomiklik)
Ucuzluk

1
2
3
4
5
6

Kullanım
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Katılımcı
Sayısı

Tablo 4. Katılımcıların İkinci Konut Değerlendirmeleri
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X
X
X
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X
X
8
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(K13) ”Düzce’de oturuyorum. Kocaali’den dört yıl önce ikinci ev aldım. Burası
Akçakoca’daki yazlık fiyatlarına kıyasla daha uygun geldi bize. Ayrıca Düzce’den ulaşım olarak çok
yakın olunca kısa sürede ulaşabiliyoruz. Yılın en az üç ayı buradayız. Akçakoca Kocaali arası yol
yapım çalışmaları devam ediyor. Çok az bir kısım kaldı. O kısımda biterse Kocaali’ye daha hızlı ve
rahat geliriz. Covid-19 salgını bu evin gelecekte daha çok kullanılabileceğini bize gösterdi. Şu an
oturduğumuz sitenin yarısı şu an oturuyor. Bir kısmı kışın gelip gidiyor bizim gibi. Bir kısmı
sadece yazın geliyor. Olumsuzluk olarak ikinci konutların en önemli etkisi nüfus artışıdır.
Kalabalık doğaya da zarar veriyor tabi ki. Şu anda bu bölgeye yoğun bir talep var. Talep çok olunca
konut fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Buda iyi bir yatırım yaptığımızı gösteriyor bence.”
(K14) ”Kocaeli’nde oturuyoruz. Kocaali’yi tercih etmemizin sebebi uygun fiyatlı olması.
Doğası, sessizliği, sakinliği diğer etkenler oldu bizim için. Beş yıl oldu ikinci konutumuzu aldık.
Yılın her dönemi en küçük fırsatta geliyoruz. Özellikle Kuzey Marmara otoyolu açılınca hem yolu
görmek hem de geliş süremizin ne kadar kısaldığını görmek için geçen hafta sonu geldik. Daha
önceki gelişlerimize göre kırk dakika zaman artı ulaşım konforu sağladık. Burada evi aldıktan sonra
kızım burada iki yıllık ön lisans eğitimine başladı. Burada ikinci konutumuzun olması üniversite
tercihinde etkili oldu. Ayrıca sürekli ikametimize yakın olması diğer bir etki oldu. Buraya çok
alıştık. Her fırsatta gelmek için neden buluyoruz. Buraya sadece tüketmek için gelenler doğaya
zarar veriyorlar bence, sürekli oturan bizler doğayı korumaya çalışıyoruz. Olumsuz etki
yaratmayacak tedbirler konusunda hassas olmaya çalışıyoruz.”
İkinci konut sahibi on dört katılımcının tamamı satın alma motivasyonunda Kuzey
Sakarya bölgesinin ekonomik olarak uygun olduğunu, büyükşehirlere ve özellikle sürekli
ikametlerine yakın olmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yedi katılımcı ikinci konut
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satın almada doğal güzelliklerin etkili olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların beşi 2-3 ay
veya 3-4 ay ikinci konutlarını kullandıklarını belirtmiştir. Diğer üç katılımcı ikinci
konutları kullanma süresi konusunda bilgi vermemişlerdir. İkinci konut sahiplerinden beş
katılımcı covid-19 sürecinde yazlıklarında kalma sürelerinin olumlu etkilendiği yönünde
beyanda bulunmuşlardır. Katılımcıların ikinci konutların ekonomik etkileri konusunda
sekiz katılımcının olumlu etkisi olduğu, beş katılımcının ise olumsuz etkisi olduğu
yönünde bilgi verdikleri görülmektedir. Bir katılımcı bu konuda fikir belirtmemiştir.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu çalışma, Kuzey Sakarya (Karasu-Kocaali) ölçeğinde kent yaşamından
uzaklaşmak, stres atmak, tatil yapmak amacıyla satın alınan ikinci konutların tercih
nedenlerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi
büyükşehirlerin hinterlandını oluşturan Kuzey Sakarya bölgesinde kıyı alanlarının
kullanımına yönelik talep artışı, kentsel büyüme ve yoğun yapılaşma baskısı
oluşturmaktadır. İkinci konut destinasyonlarında oluşan destinasyon yaşam eğrisi
oluşumuna göre talep sahipleri korunaklı kalan, doğal güzellikleri bozulmayan alanlara
yönelmektedir. Ülkeler açısından iç turizmde oluşan gelişme dış turizmin gelişmesine de
destek olmaktadır. Bu sebeple, iç turizmde gelişmemiş bir ülkenin uzun dönemde dış
turizmde de hedeflerine ulaşamayacağı sonucuna varılabilir (Güzel, 2011). Turizm
endüstrisinde hareketin boyutu sadece uluslararası değil ulusal hareketliliği de
kapsamaktadır. Dünyada bazı ülkelerin iç turizm hareketlilikleri ülke nüfusları ve gelir
durumlarına bağlı olarak oldukça büyük boyutta olmakta, iç turizm hareketlerindeki
artışta uluslararası turizm hareketleri gibi sürekli artış eğilimi göstermektedir. Turizm
endüstrisinin oluşturduğu ekonomik etkiye ihtiyaç duyan ülkeler için dış turizm kadar iç
turizm hareketliliği de önemlidir. Turizm destinasyonu olan ülkelerin turizm hareketliliği
değişkenleri konusunda bilgi sahibi olması, planlama ve politikalar belirlemesi
ekonomileri açısından önemlidir. Kuzey Sakarya Bölgesinde (Karasu-Kocaali) ikinci konut
sahibi olma isteği gösterenlerin taleplerinde üç önemli etken ön plana çıkmaktadır. Bu
etkenler; Ekonomi (ucuzluk) büyük şehirlere olan yakınlık ve doğal güzelliklerdir. İkinci
konut sahipleri için kuzey Sakarya bölgesinden ikinci konut satın alma kararında en fazla
etkili faktör ekonomik olarak uygun olmasıdır. Etkili faktör sıralamasında büyük şehirlere
olan yakınlık ekonomik olma faktörü ile aynı sırada gelirken, son olarak etki
sıralamasında doğal güzellikler gelmektedir. Karasu ve Kocaali’de ikinci konut
sahiplerinin ekonomik olarak bölgeye canlılık getirdiği ve olumlu katkı sağladığı
görülmektedir. Özellikle Kuzey Marmara otoyolunun bitmesinin Kocaeli ve İstanbul gibi
büyükşehirlerden bölgeye ulaşımı kolaylaştırması ile ikinci konutların kullanım
sürelerinin uzayabileceği hatta birinci konut olarak kullanılabileceği tahminini
güçlendirmektedir.
Satın almanın gerçekleşmesinden sonra ikinci konut sahiplerinin satın alma ve
sahiplik kararlarının sürdürülebilir olmasında, bölgenin doğal güzelliklerinin bozulmadan
varlıklarını sürdürüyor olması, rekreasyonel faaliyetler olarak restoran, kafe, plaj
işletmeleri vb. gibi yatırımlarında var olması önemlidir. Bu ortamın sağlanması için Kuzey
Sakarya bölgesinde bulunan insan yapısı çekicilik unsurlarının oluşturulması, bölgenin
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tanıtımının yapılması daha sonraki süreçte ilk satın alma kararında ikinci konut
sahiplerini etkileyebilecek faktörlerdir. Araştırmada ikinci konut sahiplerinin ortak görüşü
doğal ortamın yoğun kullanımının kaçınılmaz olarak olumsuz etkilerinin olacağı
şeklindedir. Kuzey Sakarya bölgesi büyük şehirlere yakın ikinci konut sahiplerinin aileleri
ile bir araya gelmelerinde uygun zaman ve ortam oluşturmaktadır. İkinci konut sahipleri
ile yapılan görüşmelerde bu durumu destekleyecek görüşme sonuçları elde edilmiştir.
Ailelerin ikinci konutlarda bir araya gelmeleri ekonomik olarak daha uygun tatil yapma
ortamı oluşturduğundan tercih ve motivasyon faktörü olarak etkili olmaktadır. İkinci
konut sahiplerinin tüm bu faktörler ile ilgili görüşlerine karşı ikinci konutların kontrolsüz
bir şekilde aşırı büyümesi konusunda çekincelerinin bulunduğunu belirttikleri
gözlemlenmiştir. Katılımcıların görüşlerine göre ikinci konutlar iç turizm açısından
kullanım süresi olarak eğitim kurumlarının açılma ve kapanma durumlarına göre 2-3 ay
daha yoğun kullanılmaktadır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Sakarya’da ikinci
konutlar kıyı alanlarında yoğunlaşmıştır. Çoğunlukla yaz ayları olmak üzere
kullanılabilen ikinci konutlar emlak yatırımı açısından yoğun bir talep ile
karşılaşmaktadır.
İkinci konutların yoğunlaştığı Kuzey Sakarya yaz aylarında daha yoğun yaşamın
olduğu, yılın diğer zamanlarında daha sakin ve nüfus yoğunluğunun az olduğu bir
yerleşim alanı olmaktadır. Buna rağmen gerek ülke yönetimleri gerekse yerel yönetimler
açısından ekonomik olarak gelişiminin desteklenmesi ile Kuzey Sakarya bölgesinde de
ikinci konutların yapılaşması hızla artmıştır. Araştırmadan çıkarılacak sonuca göre ikinci
konut ve iç turizm arasında güçlü bir ilişki bulunmakta, ikinci konut tercihlerinde
bireylerin fiyat, ulaşım kolaylığı ve doğal çekicilik unsurlarına önem verdiği
anlaşılmaktadır. Belirlenen bu tespitleri desteklemek amacıyla Türkiye’nin diğer ikinci
konut destinasyonlarında yapılacak araştırmalar ile kıyaslamalar yapılarak, bu alanda
yapılacak yeni çalışmalarda araştırmacılara katkı sağlanabilir.
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1. GİRİŞ
Dünyada turizm faaliyetlerine katılım noktasında, her geçen gün yeni trendlerin,
yeni ilgi alanlarının, farklı tercihlerin ve kişisel beklentilerin dikkat çekici hale geldiği
bilinmektedir. Geçmişi 70’li yıllara dayanmakla birlikte, Türkiye’de de son 15 yıldır
kullanılan bir kavram olarak ‘’ev turizmi,’’ özel bir konaklama tercihi olmasının yanında,
salgın hastalık döneminde yeni bir turizm akımı haline gelmiştir. Ev turizmi, kendi tatil
planlarını kendileri düzenlemek isteyen turistlere kısa süreli konut kiralanması şeklinde
tanımlanabilir (Gökdeniz, 2014). Ev turizmi kapsamında kiralamaya konu edilen konutlar
genellikle ikinci konut vasfı taşıyan yani sahibinin asıl ikametgâhı dışında olup, yılın
büyük bir bölümünde kullanmadığı ev kastedilmektedir. Yabancı literatürde de genellikle
ikinci konut ‘’second home’’ kavramıyla ifade edilen bu tür evler, iş ve tatil amaçlı
seyahatlerde kısa süreli kiralama yoluyla kullanılan, villa, müstakil daire, apart, bungalov
gibi konutlardan oluşmaktadır. Bir başka tanıma göre ev turizmi, turistik amaçlı ve eşya
ile donatılmış yerli ve yabancı misafirlere kiralanan ve onlara kendi evlerindeymiş hissi
veren, bulunduğu destinasyona ekonomik katkı sağlayan, o çevrenin kültürünü tanıma
amaçlı ulaşım, transfer, yeme içme, eğlence, günlük tur ve rehberlik hizmetlerini de
barındıran bir seyahat türüdür (www.tursab.org.tr, 2021). İkinci konutlarla gelişim
gösteren ev turizmi, gelişmiş birçok ülkede boş zaman değerlendirmenin ayrılmaz bir
parçası haline gelmiş, modern toplumlarda gittikçe popülerleşen, daha basit bir yaşam
formu arayan ve peyzaj özellikleri ile modern kent insanını kendine çeken bir fenomen
olmaya başlamıştır (Pitkaenen, 2008). Avrupa’da 42 milyon kişinin ev turizmine talep
gösterdiği ve bu kapsamda 2,4 milyon evin pazarlandığı dikkate alınırsa, bu turizm
akımının dünya turizm trendlerinin önemli bir parçası olacağını ön görmek yanlış
olmayacaktır.
Kısa süreli konut kiralama faaliyetleri, olumlu ve olumsuz taraflarıyla
tartışılmaya devam etmektedir. Airbnb başta olmak üzere pek çok platform dijital ortam
üzerinden tüm dünyada ağlarını genişletmeyi sürdürmektedir.
Ev paylaşım
platformlarının savunucuları, kısa süreli kiralamaların şehirlerde turizmi ademi
merkeziyetçi hale getirirken sakinlere ek bir gelir kaynağı sağladığını savunuyorlar.
Ekonomik açıdan bakıldığında, ev paylaşım platformları, ürünlerin tam olarak
kullanılmadığı pazarlarda bir verimlilik artışı olarak görülebilir (Barron ve ark., 2020). Ev
paylaşım platformlarını eleştirenler ise, yerleşim bölgelerindeki kısa süreli kiralık
birimlerin, sakinler için gürültü veya medeni olmayan davranışlar açısından olumsuz bir
dışsallık oluşturabileceğini ve uzun süreli sakinlerin yerlerinden edilmesine neden
olabileceğini vurgulamaktadır (Lopez ve ark., 2020). İkinci konutların kiralama yoluyla
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işletilmesi, otel işletmecileri ile ev sahiplerini karşı karşıya getirebilmektedir. Farklı turist
profiline sahip olmalarına rağmen otelciler ev sahibi/işletmecileri haksız kazanç
sağlamakla suçlarken, ev sahibi/işletmeciler ise alternatif bir konaklama arzı ürettiklerini
iddia etmektedirler (Üzümcü ve Özmen, 2018). Sapanca, sahip olduğu doğal güzellikler ve
büyük şehirlere olan coğrafi yakınlığı nedeniyle uzun yıllardır günübirlik ya da hafta sonu
tatillerinin önemli bir turizm merkezidir. Son yıllarda ilçeye yapılan turizm yatırımları ile
yerli turistlerin dışında Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin de tercihi olmaktadır.
Gelişen bir destinasyon adayı olarak Sapanca, ekonomik ve sosyal gelişimini turizm ve
eğitim sektörlerine bağlayan ve geniş kitlelerce tanınırlığı her geçen gün artan bir ilçedir
(Yıldırgan ve ark., 2015).

Şekil 1. Sapanca’da Gezilecek Yerler
Kaynak: gezipgordum.com, (2021).
Sapanca’da faaliyet gösteren 3 adet 5 yıldız otel ile diğer küçük işletmelerin yatak
kapasitesi yaklaşık 5 bin civarındadır. Bu kapasiteye kiraya verilen ikinci konut ve
bungalovlar da eklenirse yatak arzının çok daha yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Sapanca
turizmi adına kazanç olarak değerlendirilebilecek bu durumun önlem alınmazsa olumsuz
sonuçları olacağı açıktır. Bu bölümde ev turizmi, ağırlıklı olarak günlük haftalık sürelerle
konut kiralama faaliyetleri üzerinden ele alınacak olup, konu, Sapanca destinasyonundaki
kısa süreli konut kiralamalarının ilçe turizmi üzerindeki etki ve katkıları üzerinden
değerlendirilecektir.

1.2. İlgili Alanyazın
Ev turizmi kavramı, yabancı literatürde, ‘’second homes’’, ‘’secondary homes’’,
‘’vacation homes’’, ‘’holyday house’’, ‘’summer holyday house’’ gibi kavramlarla
tanımlanan bir turizm çeşidini ifade etmektedir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, ev
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turizmini, ikinci konutlar üzerinde gerçekleşen seyahatler olarak da okumak mümkündür.
Alanyazın incelendiğinde, bu turizm faaliyetlerine yönelik yapılmış çalışmaların çok
büyük bir çoğunluğunun ikinci konutlar üzerinden ele alındığı görülmektedir. İkinci
konut, kişilerin asıl ve sürekli ikamet ettikleri konutlarının dışında, genellikle atıl
durumda olan ya da yılın kısa bir döneminde kullanılan, dayalı döşeli, doğal güzelliklere
sahip yerlerde, göze hoş gelen peyzaja sahip evler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda alan
yazında birçok araştırmacı tarafından yapılmış tanımlamaya rastlamak mümkündür.
Manisa (2007) ye göre ikinci konutlar, daimî ikametgahın dışında sahip olunan, yılın belli
dönemlerinde rekreasyon amaçlı kullanılan doğal ya da kültürel anlamda birtakım
çekiciliklere sahip ve turistik kullanıma uygun mülklerdir. Hoogendoorn ve Visser (2004)
ise ikinci konutları ticari amaçlı tatil konutları şeklinde kullanılan, yatırım ve kullanıma
dönük olarak satın alınmış ve çoğunlukla kiraya verilen ve bir şirket aracılığı ile işletilen
evler olarak tanımlamıştır.
Yerli literatürde ikinci konutlar genellikle konumlarına ya da işlevlerine göre;
yazlık ev, bağ evi, dağ evi, yayla evi, köy evi vb. şekillerde adlandırılmaktadır (Zoğal ve
Emekli, 2020). İkinci konutlara dair çeşitli tanımlamalar olmakla birlikte, odak nokta,
ikinci konutların rekreatif amaçlı olarak kısa ve uzun süreli boş zamanlarda kullanılmak
üzere inşa edilmiş konutlar olmalarıdır (Özgüç, 1977). Bunun yanında ikinci konutların
diğer ortak özellikleri olarak, asıl ikamet edilen konutun dışında olmaları, kısa süreli
olarak sahipleri ya da kiracıları tarafından boş zaman değerlendirme, tatil ya da iş amaçlı
kullanılmalarını da eklemek mümkündür. İkinci konutlara dair en önemli unsurlardan
biri de bu konutların kullanım süreleri, konaklama dönemleri ve kullanım niteliğidir
(Mizan, 1994). İkinci konutlarda bireylerin sahiplenme durumlarından çok, kullanım
amacı önemlidir (Ilgar, 2018). Bu bağlamda birçok ikinci konut sahibi, konutunu belli
sürelerde kendisinin kullanması halinde klasik turist davranışından çok yarı yerleşik
nüfus özelliği gösterebilir. İkinci konut sahipleri her ne kadar yerel halka göre konutun
yıllık bakımı, elektrik, su harcamaları, kişisel tatil harcamaları vb. gibi konularda daha
fazla harcama yapsalar da (Ünlüönen ve Çimen, 2011), bu konutlarda kısa süreli kiracı
pozisyonunda konaklayan ve turistik davranışları daha belirgin olan turistlerden
ayrışmaktadırlar. Sahibi olduğu ikinci konutta yılın belli dönemini geçiren aileler
kendilerini bir ölçüde o destinasyonun yerel halkından görmeye başlarlar. Bu yüzden
turist kimliğinden çok ev sahibi davranışları ağır basar. Oysa bu konutlarda kısa süreli
konaklama yapan ve sürekli yenilenen kiracıların turistik satın alma davranışları, turistik
beklentileri, sınırlı zamanı daha etkin kullanma isteği ön planda olmaktadır. Bu yüzden
ikinci konutların kullanım amacı, süresi ve kimler tarafından kullanıldığı, meydana
getirdiği turistik etkiler bakımından ayrıca incelenmelidir.
Bir turistin turistik bir destinasyona yönelik gerçekleştirdiği seyahat ve bu seyahat
esnasında sergilediği davranışlar, katıldığı aktiviteler, satın alma davranışları,
destinasyondan beklentileri ne ise, ikinci konutları kullanan kişilerde de aynı şeyleri
görmek mümkündür (Ceylan ve Somuncu, 2020). Bu açıdan bakıldığında ikinci konutlar,
konaklamanın farklı bir türünü oluşturmaktadır (Mc Intyre, 2006). İkinci konutların nitelik
ve konumlandırma biçimine göre birçok çeşidi vardır. Tablo 1’de ikinci konut tipleri
görülmektedir.
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Tablo 1. İkinci Konut Tipleri
Konut Tipi

Konut Yapısı

Bina/Araç Türü

Evler/Apartmanlar

Müstakil Konut, İkincil Köy Evi, Apartman Daireleri

Kamping

Römork/Yarı Hareketli Ev, Rekreatif Araç, Çadır/Glamping Çadır,

Sabit
Yarı Sabit

Karavan, Tiny House
Hareketli

Tekneler

Yelkenli Tekne

Kaynak: Hall ve Müller, (2004).
İkinci konutların kısa süreli (günlük, haftalık) kiralamalarında tamamen bu amaçla
inşa edilmiş yarı sabit bina ya da araçlar, bungalov tipi yapılar ön plana çıkmaktadır. Bu
tür konutların kısa süreli olarak kiralanmasının şehirlerin turistik gelişimleri, ekonomik
yapıları, sosyo-kültürel yapıları ve doğal yapıları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
birçok araştırmacı ya da şehir planlamacıları tarafından tartışılmaktadır. Kısa süreli konut
kiralama, ekonomik faaliyetleri teşvik ederek yerel işletmelere ve bölge sakinlerine fayda
sağlamakla birlikte, diğer yandan belli yerlerde kümeleşen bu tür konutlar, gürültü,
kalabalık, kirlilik gibi etkileriyle birlikte uzun dönemde yerel halkın birbirleri ile olan
sosyal bağlarının da zayıflamasına neden olmaktadır (Valentin, 2021). Bu tür bir kiralama
modeli ev sahiplerine daha fazla gelir elde etme imkânı tanımasının yanında aynı
zamanda onlara konutları üzerindeki tasarruf hakkı konusunda da esneklik tanımaktadır.
Bu esnekliği istendiği anda kiralamadan vazgeçmek, konutu satmak, ya da bu piyasadan
tamamen çıkmak şeklinde açıklamak mümkündür. Aynı zamanda konutun haftalık
bakımıyla ilgilenebilmek gibi bir avantajı da vardır (Gant, 2020). Kısa süreli konut
kiralamada süre kıstası ile ilgili net bir tanımlama olmamakla birlikte, 30 günden daha
kısa süreli kiramalar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Paylaşım veya erişim
ekonomisinin bir parçası olan KSKK (kısa süreli konut kiralama), insanların geleneksel
olarak sahip olunan mal ve hizmetleri paylaşmayı tercih ettiği bir olgunun temsilcisidir
(DiNatale ve ark., 2018). Son yıllarda sıkça seyahat eden bireylerin sürekli iş değiştirmeleri
sonucunda çalıştıkları yerlere yakın mesafede hayatlarını sürdürme isteği, kiralama
tercihini artıran faktörler olarak değerlendirilebilir (Kiracı ve Akdemir, 2020). Bu tarz yarı
zorunlu tercihler nedeniyle konut kiralamalar aylık, 3-6 aylık hatta yıllık süreleri
kapsayabilmektedir. Ancak turistik ve rekreatif amaçlı seyahatler için kiralanan konutlar
daha kısa süreli sözleşmeleri kapsayıp, katılımcıların ev sahipleri, yerel halk, çevre esnafı
ve turistik işletmeler ile ilişkisi turizm normları içinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan
bakıldığında KSKK eylemleri kendine özgü yeni bir konaklama ve seyahat motifleri
barındırmaktadır.
Günümüzde birçok dijital platform bu ihtiyaca cevap verecek hizmet sunmaktadır.
Airbnb, Home Away, Vrbo, Nestpick, Vrbo, Trovit, Zingat, Flatfy, Sahibinden,
Hemenkiralık bunlardan sadece bir kaçıdır. Dünyada ve Türkiye’de bunlara her geçen
gün yenileri eklenmektedir. Bunun dışında yerel ve ulusal acentalar, emlak büroları hatta
mahalle ve köy muhtarlıkları bile ev sahipleri ile kiracıların buluşmasına aracılık
edebilmektedir. Bu platformların kullanılması hem ev sahipleri açısından hem de kiracılar
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açısından elbette bir güven sorununu da beraberinde getirmektedir. Ev sahibi evini kısa
süreli de olsa kime emanet ettiğinden emin olmamakla birlikte elde edeceği kazanç ağır
basmaktadır. Ancak yasal düzenlemedeki boşluklar olası sorunların ortaya çıkması
halinde risklerin hem ev sahibi hem de kiracı açısından halen devam ettiğini
göstermektedir.

1.3. İlgili Araştırmalar
İkinci konutların turizme kazandırılması konusunda yapılmış birçok çalışmaya alan
yazında rastlamak mümkündür. Ancak burada bu çalışmanın asıl konusu olan kısa süreli
konut kiralama (KSKK) ile ilgili yapılmış araştırmalar üzerinde durulacaktır. Yerli yazına
bakıldığında yok denecek kadar az çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Demir
(2015) kısa süreli konut kiralama faaliyetlerinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi
konusunu ele aldığı çalışmasında, kayıt dışı ve ruhsatsız işlemlerin de bir sonucu olarak
piyasada büyük vergi kaybı oluştuğu, yasal düzenlemenin henüz bu sorunları çözmede
yetersiz kaldığını savunmuştur. Gül ve arkadaşları (2018) ise paylaşım ekonomisinin
turizme etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, başta Aibnb gibi platformlar üzerinden
yapılan kısa süreli konut kiralamalarının yerel halktan çok turistler tarafından ilgi
gördüğünü, özellikle konaklama tesislerine alternatif oluşturmasından dolayı turizm
sektörünü etkilediğini belirtmişlerdir.
Zoğal ve Emekli (2020) ise Covid-19 salgını döneminde ikinci konutların anlam ve
işlevlerinin değiştiğini, Başta Airbnb olmak üzere birçok dijital platformda ikinci
konutların salgından kaçış ve izole tatil amaçlı kısa süreli kiralamalara verildiğini dile
getirmişlerdir. Kılıç ve arkadaşları (2020) Covid-19 sonrası turistik tüketim tutumunu
araştırdıkları çalışmada, turistlerin yeni normalde tatil alışkanlıklarını değiştirdiklerini,
özellikle yerli turistlerin karavan, yat, günlük ev kiralama gibi konaklama araçlarını tercih
ettiklerini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaların dışında birçok araştırmacı özellikle Covid19 salgını sonucu villa, müstakil ev, bungalov, türü konutlara kısa süreli kiralamaların
arttığını vurgulamakta, buna gerekçe olarak da yakın mesafeli, güvenli, izole tatil tercihini
öne sürmektedirler.
Yabancı yazında ise kısa süreli konut kiralama (KSKK) konusunu araştıran
oldukça fazla çalışma görülmektedir. Short rental housing şeklinde ifade edilen bu
faaliyetler, birçok ülkedeki araştırmacılar tarafından özellikle kendi ülkelerindeki
destinasyonlar üzerindeki etkileri bağlamında araştırılmıştır. Schaefer ve Braun (2016) kısa
süreli konut kiralamalarında turistleri gayrı meşru kullanımları sonucu Berlin’de konut
piyasalarının olumsuz etkilendiği ve konutların hisse değerlerinin düştüğünü sonucuna
ulaşmışlardır. Nieuwland ve Melik (2018), DiNatale ve Lewis (2018), Katsinas (2021) kısa
süreli konut kiralamaların şehirler, yerel halk ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri
üzerinde durmuşlardır.
Koster ve arkadaşları (2018) kısa süreli konut kiralamalarında Airbnb tarzı
platformların etkisini yarı deneysel bir model ile inceledikleri çalışmalarında Los Angeles
County’deki 88 şehirden 18’inin çeşitli yönetmeliklerle kısa vadeli kiralamaları büyük
ölçüde kısıtladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Aguilera ve arkadaşları (2019) ise kısa süreli
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konut kiralamaların şehirlerde meydana getirdiği tartışmalar sonucunda alınan
düzenleme kararlarını, Barselona, Paris ve Milano üzerinden karşılaştırarak çıkarları
çalışan farklı sektörlerin faaliyetleri üzerinden tartışmışlardır. Hübscher ve arkadaşları
(2020) Airbnb’nin turistik olmayan bir şehir üzerindeki etkilerini araştırmışlar, bu tür
platformların ülke çapında yeni turizm pazarları açabildiğini belirtmişlerdir. Urquiaga ve
arkadaşları (2020) ise kısa süreli konut kiralama akımının Madrid üzerindeki etkilerini
araştırdıkları çalışmada, KSKK faaliyetlerinin Madrid’i gittikçe kuşatan ve küresel
eğilimlerin de bir sonucu olarak onu ulus ötesi bir şehir haline getirdiği sonucuna
ulaşmışlardır.
Kısa süreli konut kiralamalar çok önceden beri bilinen ve özellikte Avrupa ve
Amerika’da yaygın kullanılan bir uygulama olmakla birlikte, Covid-19 salgını sonrasında
daha da artan bir taleple karşılaşmıştır. Bu nedenle Covid-19 –KSKK ilişkisini araştıran
birçok çalışma da son iki yıldır dikkat çekici biçimde artış göstermiştir. Rubino ve
arkadaşları (2020) Covid-19 sürecinde kısa süreli konut kiralamalarından en çok etkilenen
yerlerin, şehrin kültürel miras özelliği taşıyan tarihi mahalleler olduğunu belirtmişlerdir.
Shen ve Wilkoff (2020) Covid-19 sürecinde kısa süreli konut kiralayanların temizlik ve
hijyen algıları üzerinden yaptıkları araştırmada Teksas’daki Airbnb kullanıcılarının bu
süreçte %25 azaldığını, buna karşın hijyene önem veren konutlara yönelik taleplerde
%16,5 artış olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda Tablo 2’de kısa süreli konut kiralama
konusunda yapılmış çalışmalar görülmektedir.

Tablo 2. Kısa Süreli Konut Kiralama ile İlgili Diğer Çalışmalar
Yazar Adı

Çalışma Adı

Gottlieb
Charles

Residential
Short-Term
Rentals:
Should Local Governments Regulate
the 'Industry'?

ve

Gurran
Phibbs

ve

Nieuwland
Melik

ve

Lestagos
arkadaşları

ve

Combs
arkadaşları

ve

Yayın
Yılı

When Tourists Move In: How Should
Urban Planners Respond to Airbnb?

Regulating Airbnb: how cities deal
with perceived negative externalities
of short-term rentals
Commodifying Lisbon: A Study on
the Spatial Concentration of ShortTerm Rentals

Short-term rentals in Canada: Uneven
growth, uneven impacts
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Çalışma Özeti

2013

Gittikçe büyüyen bir Pazar haline gelen
KSKK’ların
yerel
yönetimlerce
yasal
düzenleme gerekliği üzerinde durulmuştur.

2017

Airbnb
kiralamalarının
gürültü,
trafik
sıkışıklığı ve park etme rekabeti gibi önemli
mahalle
etkileri
yaratıp
yaratmadığını
sorgulamaktadır

2018

Şehirlerdeki
kısa
süreli
kiralamalarla
ilgilenirken, karşılaşılan zorluklara ve farklı
düzenleyici yaklaşımların arasındaki mantığa
odaklanmaktadır.

2019

Bu makale, Lizbon'un tarihi merkezindeki kısa
vadeli kiralamaların mekânsal yoğunluğu ile
eşitsiz gelişme ve turizm mutenalaştırma
fenomeni arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

2020

Kanada’daki Airbnb’nin kapsamlı analizini
sunup, kısa vadeli konut ile uzun vadeli konut
etkileşimini irdeler.
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Robertson
arkadaşları

ve

Short-term rentals as digitallymediated
tourism
gentrification:
impacts on housing in New Orleans

Tourism, financialization, and shortterm rentals: the political economy of
Dublin’s housing crisis

Clancy
Wyman
arkadaşları

Celat
Romano

ve

ve

Airbnb and VRBO: the impact of
short-term
tourist
rentals
on
residential property pricing

2020

2020

2020

Overtourism and online short-term
rental platforms in Italian cities
2020

Pereira

Regulation of short-term rentals in
Lisbon: strike a balance between
tourism dependence and urban life

Valentinve
Maxence

Regulation short-term rental housing:
Evidence from New Orleans

2020

2021

Airbnb tipi platformların kısa süreli konut
kiralama işlemleri ile turizmi mekânsal hale
getirmelerinin
sonuçları
ve
devletin
getirebileceği
düzenlemeler
üzerinde
durulmuştur.
Dublin, İrlanda'daki KSKK'ların politik
ekonomisini ve bunların daha geniş konut
kriziyle ilişkilerini incelemektedir.
Kısa vadeli kiralık mülklerin ekonomik
motiflerini ve maliyetlerini incelemektedir.
Kısa vadeli konut kiralama platformları,
şehirlerin konaklama kapasitelerini artırırken,
aşırı turizm yoluyla da şehirlerin morfolojisi
üzerine olumsuz etki sağlarlar.
Niteliksel bir metodoloji kullanarak, bu makale
Lizbon'daki KSKK'lar için düzenleyici süreci
irdelemektedir.
New Orleans’taki KSKK faaliyetlerinin etkileri
araştırılmıştır.

1.4. Sapanca’da Kısa Süreli Konut Kiralama Talebi
Sapanca, sahip olduğu doğal güzellikleri, Türkiye’nin en önemli içme suyu
kaynaklarından biri olan gölü, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Sakarya gibi büyük
şehirlere olan coğrafi yakınlığı, kültürel mozaiği, mutfak çeşitliliği ile turistik bir
destinasyon olma yönünde ilerleyen bir ilçedir. Kara, hava ve demiryolu ulaşım
alternatifleri ilçeyi kolay ulaşılabilir kılmaktadır. Bütün bu avantajları, Sapanca’yı eskiden
beri günübirlik seyahatlerin ilk akla gelen destinasyonlarından biri yapmıştır.

Şekil 2. Sapanca’nın Mahalleleri
Kaynak: gezilecekyerler.com, (2021).
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İç turizm kapsamında önemli bir potansiyeli olan ilçenin son 10 yıldır özellikle
Ortadoğu’dan gelen turistler vasıtası ile dış turizmde de tanınırlığı artmaya başlamıştır.
2011 yılında Sapanca’yı 46.726 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken (marka.org.tr), bu
sayı 2018 yılında 207.812’ye ulaşmıştır (www.ktb.org.tr). Turistlerin bir destinasyonu
tercih nedenleri üzerinde etkili birçok farklı faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlisi
“destinasyon” imajıdır (Bilgiçli ve Çolaksel, 2019). Sapanca, sahip olduğu lokasyon,
iklimsel özellikleri, İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehre olan coğrafi yakınlığı
ve doğal güzellikleri ile Ortadoğulu turistlerin hem tatil hem de yatırım için tercih ettikleri
bir destinasyondur (Çeken ve ark., 2018:409). Sapanca’ya aylık ortalama 500 turist getiren
seyahat acentaları, bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını düşünmektedirler.
Ancak Covid-19 salgını ile birlikte durma noktasına gelse de bölgeye yönelik Arap turist
akınının tekrar canlanacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Her ne kadar bu salgın birçok
sektörü olduğu gibi turizmi de etkilemiş olsa da bu süreçte yeni bir turizm akımının
doğmasını ve yerel halk, özellikle de ikinci konut sahipleri için yeni bir fırsatın doğmasını
sağlamıştır.
Salgın sürecinde insanların kısıtlama günlerini evlerinin dışında, doğa ile iç içe,
hijyen ve sağlık tedbirlerinin alındığı konutlarda geçirme isteği, başta ikinci konutlar
olmak üzere villa, bungalov, müstakil ev gibi yapılara olan taleplerini artırmıştır. Bu
bağlamda kısa süreli konut kiralamak isteyen yerli turistlerin taleplerine yetişebilmek için
ilçedeki konutlara ilave olarak pratik, çok çabuk inşa edilebilen ve hemen kullanıma
sunulabilen yeni yapılar inşa edilmiştir. Sapanca için turizm uzun yıllardan beri öncelikli
sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. İlçenin sahip olduğu çevresel değerler, dış
mekân süs bitkiciliği, meyvecilik gibi alanlarda tarımı önemli kılsa da son yıllarda bu
denge turizm lehine değişmektedir. Faal durumdaki otel işletmelerine her yıl yenileri
eklenmektedir. İlçede işletmeye açık oteller, kongre turizminin, sağlık, spa ve wellness
turizminin çok talep gören otelleridir. Arap turist akınıyla Sapanca turizmi farklı bir
pazara açılmış olmakla beraber, iç turizmde de yakın destinasyon olmanın avantajlarını
kullanmaktadır. Özellikle hafta sonları, milli ve dini bayram günleri ve son 2 yıldır da
zorunlu kısıtlama günlerinde Sapanca, kolay ulaşım olanaklarıyla, Gölü, ormanları ve
bozulmamış doğasıyla yoğun bir taleple karşı karşıya kalmaktadır.
Turizmin kontrolsüz ve birden yoğunlaştığı birçok destinasyonda olduğu gibi bu
talep patlaması Sapanca için de dezavantajlı sonuçların ortaya çıkmasını tetikleyeceği
düşünülmektedir. Sapanca her geçen gün verimli tarım arazilerini kaybetmekte, orman
alanlarının tahribi ile karşı karşıya kalmaktadır. 2000 yılında tarım arazilerinin ilçenin
toplam arazisi içindeki payı %38 iken, bu oran 2017 yılında %23’e, orman arazilerinin payı
%47’den %46’ya düşmüştür (Aktaş ve Dönmez, 2019). Nispeten kolay ve düşük maliyetli
bir yatırım olan bungalov tipi evlerin sayısı gün geçtikçe kontrolsüz bir şekilde
artmaktadır. Bu kontrolsüzlüğün her şeyden önce Sapanca’nın doğa ve temiz çevre
avantajını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırma riski vardır. Bunun dışında ortaya
çıkması olası diğer dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Göl kıyısı boyunca uzanan sahil bandının, düzensiz ve kontrolsüz biçimde
imara açılması -ya da illegal yollarla inşaat yapılması.
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Meyve bahçelerinin ve süs bitkisi yetiştirilen sera ve fidanlıkların bu uğurda
feda edilmesi.

Sapanca’da arsa ve konut fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, rant
ekonomisinin baskın hale gelmesi.

İlçenin taşıyabilir kapasitesinin mevcut talep karşısında zorlanmaya
başlaması, altyapı yatırımlarının yetersiz kalması,

Aşırı nüfusla birlikte, trafik, gürültü, ses kirliğinin artması, atık ve çöp
sorunlarının belirgin olarak hissedilmesi.

Sapanca’daki otel işletmelerinin doluluk
yaşanması, sektörün profesyonel olmayan ellere kalması.

artışlar.

oranlarında

görece

düşüş

Ev kiraları, yeme-içme hizmetleri ve diğer birçok alanda fiyatlardaki aşırı

Turizmin bir beldeye katacağı kazanımlar elbette çok önemlidir ve arzulanan bir
durumdur. Ancak sürdürülebilirlik anlayışından yoksun bir turistik gelişmenin de geri
döndürülemez ağır sonuçları olacağı bir gerçektir. Yukarıda bahsedilen konut
yatırımlarının önemli bir kısmı ruhsatsız hizmet vermektedir. Yasal düzenleme ve kontrol
mekanizmasının eksik kaldığı yerler söz konusudur. Ev sahipleri, hiç tanımadıkları, hatta
yüz yüze görüşmedikleri insanlara evlerini kiralarken çok kez ‘komşuluk hakkını’ göz
ardı edebilmektedir. Kısa süreli konaklayan bu kiracıların yakın çevredeki yerel sakinlere
saygı göstermediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda ev sahibinin
yaptırım etkisi bile bulunmayabilmektedir. Ayrıca amacı dışında kullanılan evler de
güvenlik sorunu teşkil edebilmektedir.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Ev turizmi, ikinci konutların turistik amaçlı kullanımı ile yaygınlaşan, geleneksel
konaklama işletmelerinin dışında konaklama ihtiyacının karşılandığı, daha özgür ve
bireysel beklentilere cevap verecek biçimde gerçekleştirilen bir turizm biçimidir. Ev
kiralayarak konaklama ihtiyacının karşılanması sadece tatil amaçlı seyahatlerde değil, iş
ya da zorunlu hallerden dolayı yer değiştirmek zorunda kalan bireylerin de tercih ettiği
bir yöntemdir. Dolayısı ile ikinci konutların kiralanmasında kiracının, kiralama amacının,
kiralama süresinin, evin bulunduğu destinasyonun özelliğine göre ayrımlar söz
konusudur. Bu bölümde ikinci konutlar kısa süreli kiralama eylemleri üzerinden ele
alındığı için hem ev turizmi hem ikinci konut turizmi kısa süreli kiralamalar sonucu
ortaya çıkan turizm faaliyetleri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda son yıllarda yoğun
bir turistik taleple karşı karşıya kalan Sapanca destinasyonu, günübirlik, hafta sonu, ya da
haftalık tatiller için çok sayıda kiralık konutu barındıran bir yer olduğundan örnek saha
incelemesi amacıyla tercih edilmiştir. Sapanca’da turizm ulusal ve uluslararası boyutta
gelişimini devam ettirmektedir. İlçenin turizminde son yıllarda ön plana çıkan
villa/bungalov/müstakil evler, kısa süreli kiralamalar yoluyla hızlı bir turist
sirkülasyonuna da neden olmaktadır. Yani ilçenin çeşitli mahalle ve köylerine yayılmış
olan ikinci konut hükmündeki villalara son 2 yılda inşa edilen ve sayıları hızla artan
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bungalov tipi evler eklenmiştir. Cazip bir Pazar haline gelen bu tür yapılar, ilçedeki birçok
arazinin dolmasına neden olmaktadır. Başlangıçta sevimli, doğayla uyumlu, göze hoş
gelen bu yapılar, gittikçe kontrolsüz bir dağılıma, dolayısıyla elverişsiz kümelenmelere
doğru gitmektedir. Üstelik bu yapıların büyük bir çoğunluğu ruhsatsız, profesyonellikten
uzak, belli bir standarda oturtulmadan işletilmektedir. Oysa turizmde hizmet kalitesi
önemlidir. Bu da belli bir deneyim ve profesyonellik gerektirmektedir. Yani problem
sadece çevresel zararlar değil, Sapanca’nın turizm hizmet kalitesi konusundaki imajı da
etkilenmektedir.
Kontrolsüz biçimdeki bu yapılaşma aynı zamanda yerel halkın da birtakım
rahatsızlıklar duymasına neden olmaktadır. İlçedeki fiyatların abartılı biçimde
yükselmesi, bilhassa hafta sonları yoğun trafik problemleri, market, manav ve
kasaplardaki uzun kuyruklar çevre sakinleri açısından hoş karşılanmamaktadır. Bunun
yanında yerel halkın ikamet ettiği alanlarla iç içe konumdaki villalara her dört günde bir
yeni insanların taşınması, ortaya çıkan gürültü ve özensiz davranışlar ‘komşuluk
hakkının’ hiçe sayılması anlamında sorun teşkil edebilmektedir. 2-4 günlüğüne kiraladığı
evde özgürlük sınırlarını aşan misafirlere sıkça rastlanmakta ve ev sahipleri bu tür
durumlarda herhangi bir tedbir alamamaktadır. Çünkü, yapılan görüşmelerde bu tür
kiralamalar çoğunlukla dijital platformlar ya da acentaları üzerinden yapıldığı için ev
sahibi ile kiracı arasında bir sözleşme düzenlenmemektedir. Hatta kiracılarla ilgili hiçbir
ön araştırma yapılmamaktadır. Bu da ayrıca bir güvenlik sorununa zemin
hazırlamaktadır. Bu işi profesyonel bir anlayışla yapan kurumsal işletmeler de elbette
vardır. Ancak amatörce ve gelişi güzel işletilen konutların sayısı çok daha fazladır. Kısa
süreli konut kiralama faaliyetleri Sapanca için getirisi yüksek, ilçenin turizmini canlı tutan
ve daha da geliştirilmesi gereken bir ticarettir. Ancak bir takım düzenleme ve tedbirlere
gereksinim olduğu da açıktır. Bu turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde
profesyonel bir zemine oturtularak geliştirilmesi için şu önerilere getirilebilir;

Turistik amaçlı kısa süreli konut kiralamaları ile ilgili etkin bir yasal
düzenleme derhal hayata geçirilmelidir

Belediyeler ve ilgili kamu kurumları bu tür işletmeleri denetlemesi, takibi
için birtakım kriterler getirmelidir.


Doğal doku ile uyumlu olmayan yapılar derhal yok edilmelidir.


Yapılaşma konusunda çok hassas davranılmalı, doğanın, yeşilin, tarım
alanlarının yok olmaması için sıkı tedbirler hayata geçirilmelidir.

Ev sahibi ve işletmecilere turizm hizmet kalitesinin gerektirdiği eğitimler
verilmeli, bu doğrultuda ruhsat alabilme koşulu olarak sertifikasyon zorunluluğu
getirilmelidir.

Kısa süreli kiralama faaliyetleri, ilçedeki otel işletmelerinin faaliyetlerini
sekteye uğratmayacak biçimde yürütülmelidir. Zira arada oluşacak haksız rekabet,
profesyonel turizm yatırımcılarını ilçeye yatırım yapmaktan alıkoyabilir.

Ev sahibi ve işletmeciler ilçenin sosyolojik yapısını bozacak, komşuları
rahatsız edecek yaklaşımlardan kaçınmalıdır.
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Civardaki diğer turizm işetmelerinin de kazanabilmesini sağlayacak teşvikler
geliştirilmelidir.

Gelen misafirlerin Sapanca’nın doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü,
yemeklerini tanımaları konusunda aktiviteler geliştirilmelidir.
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1. GİRİŞ
Teknolojinin hızla gelişmesi, kentleşme düzeyinin artması, nüfusun giderek
yaşlanması ve yeni hastalık türlerinin ortaya çıkması, bir alternatif turizm çeşidi olarak
tatil ve tedavi amaçlı seyahatleri kapsayan termal turizmin önemini her geçen gün
arttırmaktadır. Artan termal turizm talebi beraberinde termal turizm destinasyonları
arasındaki rekabeti de arttırmaktadır. Bu durum, termal destinasyonların güçlü ve zayıf
yönlerinin tespit edilmesini, dış çevreden kaynaklanan fırsatların değerlendirilmesini ve
olası tehditlerden korunabilmek için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale
getirmektedir. Günümüzde destinasyonların mevcut pazar paylarını koruyabilmesi ve
yeni müşteriler çekebilmesi, kaliteli hizmet sunumu ve müşteri sadakatinin yanında
rekabetçi stratejiler uygulamalarına da bağlıdır. Bir destinasyonun sahip olduğu termal
kaynaklar ve çekim unsurları o destinasyonun rakipleri karşısındaki gücünü oluşturan
temel faktörlerdir. Bu temel faktörleri olumlu yönde geliştirebilen destinasyonlar rakipleri
ile mücadele edebilecek ve müşteri memnuniyeti yaratarak sadık müşteriler
kazanabilecektir. Tarnanidis ve ark. (2016: 183) müşteri memnuniyetini, termal sularda ve
şelalelerde banyolar gibi termal kaynak özellikleri, sunulan hizmetlerin kalitesi, tedavi
edici konular, konaklama türleri ve erişilebilirlik, odaların temizliği, paranın karşılığını
alabilme, güvenlik ve genel itibar gibi farklı dinamiklerle açıklamaktadırlar. Öte yandan
kaldıkları süre boyunca turistler için önemli olan diğer dışsal dinamikler; farklı tarihi
yerler, arkeolojik anıtlar, eğlence olanakları, sağlık tesisleri, iyi konum ve ulaşım
olanaklarıdır.
Bir destinasyona yönelik rekabet gücü modelinin geliştirilebilmesi, o destinasyonun
güçlü ve zayıf yönlerinin tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır (Dwyer ve Kim, 2003: 369).
Destinasyon rekabetçiliği için ise destinasyonun turizm çekiciliklerinin iç analizi ile
işletmeleri ilgilendiren rekabetçilik faktörlerinin dış analizinin birleştirilmesi
gerekmektedir (Lee ve King, 2006: 184-186). Dolayısıyla destinasyonların güçlü ve zayıf
olduğu yönler ile karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehditleri iyi belirlemesi gerekmektedir. Bu
çalışmada Balıkesir termal destinasyonunun rekabet gücü SWOT Analizi yardımıyla
incelenmiştir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, termal destinasyon
kavramı, destinasyon rekabetçiliği, termal destinasyonların rekabet gücünü etkileyen
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faktörler ve bu faktörlerin Swot analizi ile değerlendirilmesi konuları ele alınmıştır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise Balıkesir’deki termal turizm merkezlerinin rekabet gücünü
belirlemeye yönelik yapılan SWOT analizi ile destinasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile dış
çevre kaynaklı fırsat ve tehditler ortaya konmuştur.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Termal Destinasyon Kavramı ve Önemi
Termal destinasyonların başlıca çekim gücünü oluşturan şifalı sular, insanların
fiziksel ve duygusal sağlığına büyük katkı sağlamaktadır. Bu durum, birçok ülkeyi sıcak
su kaynaklarının bulunduğu destinasyonları geliştirmeye, finanse etmeye, planlamaya ve
bu destinasyonların ziyaretçilerini teşvik edecek promosyon kampanyaları yürütmeye
yönlendirmektedir. Uluslararası pazar eğilimleri de termal destinasyon ziyaretinin kitle
turizminden niş turizme geçişte özel bir ilgi turizmi biçimi olduğunu göstermektedir. (Lee
ve King, 2006: 180). Termal turistler, genellikle hastalıkları için özel tedaviler arayan
insanlardır. Bu özel tedaviler, ancak termal kaynaklara sahip belirli bölgelerde
yapılabilmektedir (Timur, 2018: 44). Termal destinasyonlarda amaç; termal suyun tıbben
belirlenmiş şifa özelliği ile uzman doktor denetiminde etkin ve uygun tedavinin yanı sıra;
dinlenme, rekreasyon, eğlence, spor gibi özellikle insan sağlığını korumak, zinde kalmak
amacıyla sağlıklı bir yaşam ortamı sunmaktır (Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008: 84-85). Tedavi
ve sağlık amacından hareketle; tıbbi olarak gerekliliği sağlık kuruluşları tarafından
belirlenmiş ve raporlanmış hastaların kendi ülkelerindeki veya diğer ülkelerdeki termal
destinasyonlara yaptıkları seyahatler termal turizm faaliyetlerinin temelini
oluşturmaktadır (Gençay, 2010: 107). Aşağıda Tablo 1'de termal destinasyonlarda verilen
hizmetler daha ayrıntılı bir şekilde görülebilmektedir.

Tablo 1. Termal Destinasyonlarda Verilen Hizmetler
Sağlık ve Termal Hizmetler
Fiziksel Tedaviler

Destinasyon Tipi
Tıbbi SPA'lar

Yürütülen Aktivite Türleri
Cerrahi Tedaviye Yönelik Seyahatler
Rehabilitasyona Yönelik Tedaviler

Güzellik Tedavileri

Kozmetik Tedavi Olanakları

Otellerde/Günlük Uygulamalar

Dinlenme/Rahatlama

Spa Merkezleri

Wellness Otelleri
Thalasso Therappy Merkezleri

Eğlence/Boş Zaman
İş
Hayatı/Günlük
Dengesi

Yaşam

Su Oyunlarına Dayalı SPA Resortlar

Spor/Fitness Tatilleri

Holistik Merkezler

İş ile İlgili Wellness Atölyeleri
Yaşam Koçluğu Tatilleri

Psikolojik Tedavi

Holistik Merkezler

Atölyeler

Ruhsal Tedavi

Meditasyon Uygulamaları

Yoga Merkezleri, Dinsel/İnanç Faaliyetleri

Kaynak: Huijbens, (2011: 25).
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1.1.2. Destinasyon Rekabetçiliği Kavramı
Rekabetçilik kavramı, ekonomi, yönetim ve pazarlama gibi çok yönlü disiplinlere
dayanan bir kavram olup, kavrama ilişkin çeşitli disiplinlerdeki tanım ve bakış açıları
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ekonomistler fiyat ve maliyetlere dayalı ülkelere
özgü rekabet gücüne odaklanırken, yönetim ve strateji araştırmacıları firmaya özel
karakteristiklere ağırlık vermekte, sosyologlar ve politik teorisyenler ise rekabetçilik
kavramının altında yatan çeşitli sosyal, politik ve kültürel unsurlara dikkat çekmektedirler
(Dwyer ve Kim, 2003: 371). Rekabet gücü verimlilik, yenilik ve büyüme ile ilgilidir ve
kalite farklılıkları, göreceli fiyatlar, üretim ve dağıtım maliyetleri, pazarlama yeteneği,
pazarlama ve dağıtım sisteminin etkinliğine yol açar (Baggio ve ark., 2010: 55; Tsai ve ark.,
2009: 524). Destinasyonların rekabet gücünü ölçmede ise doğal ve kültürel çekicilikler ile
kaynaklar turizm destinasyonları rekabetçiliğinin önemli belirleyicileri olarak kabul
edilmektedir (Chen ve ark., 2011: 249). Wilde ve ark. (2017: 111) destinasyon
rekabetçiliğinde, destinasyon pazarlamasına ve yönetimine uygun stratejilerin
geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadırlar. Dwyer ve Kim (2003: 375) ise rekabetçiliği
bir destinasyonun mevcut pazar payını koruma ve zamanla iyileştirme gücü olarak
tanımlamıştır. Tsai ve ark. (2009: 524) ise potansiyel turistleri kendisine çekip memnun
edebilen bir destinasyonun, rekabetçi olarak değerlendirilebileceğini ileri sürmektedirler.
Bu bağlamda rekabetçi bir destinasyon, turizm gelirlerinin, ziyaretçi sayısının ve
harcamaların artmasına katkı sağladığı gibi destinasyon seçiminde, ülke imajı,
erişilebilirlik, çekicilik ve güvenlik gibi dışsal faktörleri de etki etmektedir.
Destinasyon rekabetçiliğinin temelini makro ve mikro çevre analizleri
oluşturmaktadır. Makro çevresel faktörler; ekonomi, teknoloji, ekoloji, siyasal ve yasal
gelişmeler, sosyo-kültürel sorunlar ve sürekli gelişen demografik ortam olmak üzere altı
ana gruba ayrılabilir. Mikro çevre ise çeşitli turizm pazarlarını ve rakip destinasyonları,
destinasyon halkını ve paydaşları içermektedir. Destinasyonun rekabetçi (mikro) çevresini
etkileyen diğer öğeler ise medya, devlet daireleri, genel kamuoyu, yerel sakinler, finans
kurumları ve vatandaş eylem gruplarıdır (Ritchie ve Crouch, 2010: 1052-1054). Buhalis
(2000: 100) ise destinasyon rekabetçiliğinin; ürün geliştirme, dağıtım kanalları, promosyon,
iletişim ve en önemlisi fiyatlandırma yolu ile sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Wilde ve
ark. (2017: 113) destinasyon rekabetçiliğine katkı sağlayan öğeleri, iklim, pazar ağları,
kültür ve tarih, turizm üst yapısı, emniyet ve güvenlik, maliyet/değer, erişilebilirlik,
farkındalık/imaj, konum ve alt yapı olarak sıralarken, Tsai ve ark. (2009: 531) destinasyon
rekabetçiliğinin belirleyicilerini, teknoloji ve inovasyon alt yapısı, insan sermayesi, fiyat,
çevre, sosyal gelişime açıklık, tarih ve kültür, mikro ve makro çevre, destinasyon yönetimi
(pazarlaması), durumsal faktörler, talep koşulları, müşteri memnuniyeti ve sosyal ve
psikolojik faktörler olarak sıralamaktadırlar. Chen ve ark. (2011: 249) ise destinasyon
rekabetçiliğinin, nitelik belirleyiciler, destinasyon yönetimi, temel kaynaklar, ilgi çekici
yerler, destekleyici faktörler ve kaynaklar olmak üzere altı temel faktöre dayandığını ileri
sürmektedirler. Mazanec ve Ring (2011: 726) ise destinasyon rekabetçiliğinin amaçlarını
yaşam standardını ve destinasyon vatandaşlarının gerçek gelirini arttırmak, toplumun
refah seviyesini yükseltmek ve daha fazla zenginlik yaratmak, ülkeyi tanıtmak, turizm
faaliyetlerinin başarısını teşvik etmek için ziyaretçi sayısı, turizm harcamaları, pazar payı,
gelir ve istihdam üzerindeki ekonomik etkileri arttırmak ve ziyaretçi memnuniyetini
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sağlamak olduğunu ileri sürmektedirler. Alanyazın incelendiğinde turizm destinasyonu
rekabetçiliği üzerine yapılan çalışmaların (Hassan, 2000; Go ve Govers, 2000; Dwyer ve
Kim, 2003; Bahar ve Kozak, 2007; Tsai ve ark., 2009; Baggio ve ark., 2010; Mazanec ve Ring,
2011; Chen ve ark., 2011; Wilde ve ark., 2017; Cillo ve ark., 2021) özellikle 2000 yılından
sonra yoğunlaştığı görülmektedir.

1.1.3. Termal Destinasyonların Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler
Termal destinasyon rekabetçiliği, diğer destinasyonlardan daha kaliteli spa
deneyimlerini tasarlama, üretme, pazarlama ve dağıtma kapasitesine dayanmaktadır (Lee
ve King, 2006: 180). Rekabet gücünü arttırmak ve sürdürmek isteyen bir termal
destinasyonda, ziyaretçilere güvenilir hizmetler sunulması ve tüketici tercihleriyle
uyumlu hizmetler geliştirilmesi önemlidir. Bir termal destinasyonda kaliteli hizmet
sunulabilmesi ise termal tesisler için standartların oluşturulması, hizmet veren personelin
performansı, sağlanan deneyimleri nesnel ve öznel olarak izleyen programlar, ikamet
edenlerin tutumlarının izlenmesi gibi faktörlere bağlıdır (Dwyer ve Kim, 2003: 383). Bu
bağlamda, Tarnanidis ve ark. (2016: 185). Yunanistan'da termal destinasyonları ziyaret
eden turistlerin memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik yaptıkları araştırmada, sunulan
hizmetler, ekonomik faaliyetler, beslenme ve sağlık, iklim koşulları, genel ortam, yerel
halkın samimiyeti, bilgi kullanılabilirliği, eğlence ve yerel ulaşım sonuç ve genel
memnuniyetin turistik memnuniyeti belirleyen faktörler olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Termal destinasyonlarda en önemli doğal kaynaklar, termal su kaynaklarının
çeşitliliği ve iklimdir. Kültür, gelenekler, insanların yaşam tarzı, hediyelik eşyalar ve diğer
kültürel çekicilikler de önemlidir. Bu nedenle, termal destinasyonlarda ve tesislerde
toplum düzeyinde düzenlenecek geniş katılımlı festivaller, aktiviteler ve diğer çekici
olaylar, turizmde sezon kısalığı sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayabilecektir
(Lee ve King, 2008: 346). Termal destinasyonlarda sunulan faaliyetler sadece bozulmuş
olan sağlığı tedavi etmek için değil aynı zamanda daha sağlıklı olma ve zinde yaşama
felsefesini özünde taşımaktadır (Kamber, 2014: 44). Bireyin sağlığını koruyucu ve
destekleyici faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır (Ergüven, 2012: 49). Küresel rekabet
açısından spa terapilerinin yanında dinlence ve anti-stres paketlerinin hazırlanması ve bu
yolla, gençleşme, güzellik ve anti-stres programları ile farklı müşteri gruplarının
çekilebilmesi mümkün olmaktadır (Speier, 2011: 64). Bir termal destinasyonun rekabet
gücü, aynı zamanda ürün geliştirme ve geliştirilen bu ürünlerin katma değerli ürünlere
entegre edilmesine de bağlıdır (Hassan, 2000: 239).
Termal destinasyonların rekabet gücünü arttırmada iletişim stratejilerinin önemli
bir rolü bulunmaktadır. Destinasyonların, özellikle turistlerin bilgi almak için en çok
kullandığı internette görünürlüğü ve dijital çevre içerisinde yer alması son derece
önemlidir (Cillo ve ark., 2021: 177). Wilde ve ark. (2017: 125) ise destinasyonlarda iş
birliğini, rekabet avantajı elde edebilmede önemli bir unsur olarak ele almaktadırlar. Chen
ve ark. (2011: 249) ise rekabet gücü kavramını, genellikle destinasyonların sürdürülebilir
büyümesi ve toplumların refahı ile ilişkilendirmektedirler. Yazarlara göre
sürdürülebilirlik konularında turist farkındalığı önemli olup, bu farkındalık turist
tercihlerinde değişikliklere yol açabilmektedir.
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1.2. İlgili Araştırmalar
1.2.1. Destinasyon Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmalar

Turizm destinasyonlarının rekabet gücünü modelleme yoluyla belirlemeye
yönelik yapılan bir araştırmada, bir turizm destinasyonu için kıyaslamalı üstünlüklerin;
iklim, manzara, flora ve fauna gibi doğal çekicilikler olduğu, rekabetçi üstünlüklerin ise
turizm alt ve üst yapısı, festivaller ve etkinlikler, yönetim kalitesi, çalışanların becerileri ve
hükümet politikaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Dwyer ve Kim, 2003).

Destinasyon rekabetçiliğini belirlemeye yönelik yapılan bir araştırmada,
rekabet gücünün, ülkeler arasında değil, daha çok kümeler ve turistik işletmeler arasında
oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Tsai ve ark., 2009).

Destinasyon rekabetçiliğine ilişkin Kuzey Amerika için geliştirilen modelin,
Brezilya turizmine uyarlandığı bir çalışmada, rekabet gücünü etkileyen makro çevresel
faktörler; ekonomi, teknoloji, ekoloji, siyasal ve yasal gelişmeler, sosyo-kültürel sorunlar,
sürekli gelişen demografik ortam olarak belirlenirken, mikro çevresel faktörler; çeşitli
turizm pazarları ve rakip destinasyonlar, destinasyon halkı ve paydaşlar olarak
belirlenmiştir (Ritchie ve Crouch, 2010).

Destinasyon yönetiminde teorik ve metodolojik sonuçların tartışıldığı bir
araştırmada, turizm destinasyon yönetimi etkinliğinin iş birliğine dayalı planlamalar ve
örgütsel faaliyetler yoluyla sağlanabileceği, turizm destinasyon yönetiminde paydaşlar
arası farklılıkların dikkate alınmasının, destinasyon rekabetçiliğini iyileştirilebileceği
savunulmaktadır (Baggio ve ark., 2010).

Dünya çapında 130 ekonomi için destinasyon rekabetçiliğinin araştırıldığı bir
çalışmada, rekabetçilikte yaşanan sorunların kaynakları; turizm performans kriterlerinin
çokluğu, rekabet faktörleri arasındaki çok yönlü neden-sonuç ilişkileri, doğrusal olmayan
etkileşimlerin etkileri, destinasyon seçimi, turizm pazarı veya pazar bölümü anlayışı,
kullanılabilirlik, güvenilirlik, verilerin uyumu, çoklu bağlantılar ve zaman gecikmeleri
olarak belirlenmiştir (Mazanec ve Ring, 2011).

Tayvan'ın Kinmen Adası'na ziyaret eden turistlerin ziyaret öncesi algısı,
destinasyon çekiciliklerine yönelik ziyaret sonrası memnuniyeti, tekrar ziyaret niyeti ve
yabancı destinasyonlarla rekabet gücünün test edildiği bir araştırmada, ziyaretçi
memnuniyeti ile rekabet gücü arasında anlamlı bir ilişki olduğu, destinasyon
rekabetçiliğinin ise destinasyon yönetimi, temel kaynaklar, ilgi çekici yerler, destekleyici
faktörler ve kaynaklar olmak üzere altı faktöre bağlı olduğu tespit edilmiştir (Chen ve ark.,
2011).

Avustralya turizm destinasyonlarının rekabetçiliğini etkileyen faktörleri
belirlemeye yönelik yapılan bir araştırmada, nüfus büyüme oranları, istihdam yapıları ve
ziyaretçi istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmada, destinasyon rekabetçiliğini etkileyen
faktörlerin, destinasyon yönetimi, tesisler ve aktiviteler, doğa, arttırılmış faydalar ve tarih
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Wilde ve ark., 2017).

İtalya’da 370 küçük ve orta ölçekli destinasyon rekabetçiliğinin araştırıldığı
bir çalışmada, destinasyon rekabetçiliğinde belirleyici unsurların; yönetsel yetenekler,
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hizmetlerin kalitesi ve yerel yetkilendirmenin teşvik edilmesinde hedeflenen politikalar
olduğu belirlenmiştir (Goffi ve Cucculelli, 2019).

İtalya'da en ünlü üç niş turizm destinasyonunun rekabet stratejilerini
belirlemeye yönelik yapılan bir vaka çalışmasında, destinasyonun rekabetçiliğinin,
ziyaretçiler tarafından algılanan destinasyonun kaynakları, çekicilikler, destekleyici
faktörler ve destinasyon yönetim stratejilerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır (Cillo ve ark.,
2021).

Antalya iline bağlı Alanya ve Kemer destinasyonlarının rekabetçilik
faktörlerinin karşılaştırıldığı araştırmada, Alanya destinasyonunun en rekabetçi
faktörünün konukseverlik, Kemer destinasyonun en rekabetçi faktörünün ise doğal çekim
unsurları olduğu tespit edilmiştir (Duman ve Kocaman, 2021).

Isparta ili turizminin Swot analizi ile değerlendirildiği bir çalışmada, il
turizminin en güçlü yönlerinin, zengin tarih, kültür, iklim, doğal kaynaklar ve
bozulmamış çevresi olduğu, en zayıf yönlerinin ise tanıtım ve pazarlama eksikliği,
yeterince gelişmemiş turizm bilinci ve yerel yönetimlerin ilgisizliği olduğu ortaya
çıkmıştır. (Durgun, 2007).

İzmir ili sınırları içerisinde yer alan Birgi destinasyonuna yönelik yapılan bir
çalışmada, destinasyonun üstün yönleri; uygun iklim koşulları, ulaşım kolaylığı, çok
sayıda turistik çekim yerine sahip olması olarak, zayıf yönleri ise konaklama imkanlarının
yetersizliği, turizm bilincinin oluşmaması, nitelikli işgücü eksikliği olarak belirlenmiştir.
Aynı çalışmada bölgenin kentsel sit alanı ilan edilmesi, bozulmamış kent dokusu ve
tarihte önemli kişilerin bölgede yaşaması fırsat olarak değerlendirilirken, siyasal ve
ekonomik istikrarsızlık, bölgeye yeterince yatırım yapılamaması ve turistik imajın düşük
olması tehditler olarak belirlenmiştir (Acar ve ark., 2017).

Isparta ili Kuyucak köyüne yönelik Swot analizine dayalı yürütülen bir
çalışmada, lavanta yetiştiriciliğinde verimlik ve pazarlanması ile birlikte, lavanta
yetiştiriciliğinin yörede kırsal turizmin gelişimine yapacağı katkı ele alınmıştır (Bozok ve
Karaman, 2018).

Aytuğ ve ark. (2020: 715) Sinop ilinin alternatif turizm potansiyelini
belirlemeye yönelik yaptıkları SWOT analizine dayalı araştırmada, Sinop ilinin kültür
turizmi, kırsal turizm ve spor turizmi gibi alternatif turizm türleri açısından yüksek
potansiyele sahip bir destinasyon olduğu sonucuna ulaşılmışlardır.

Karadeniz, Kandır ve Önal (2007: 195) Türk turizmindeki yatırımların SWOT
analizi ile değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, kültür, inanç, kongre, spor ve
sağlık turizmi yatırımlarının yönlendirilmesi gerektiği, yatırımlarının turizm çeşitlerine
göre yeniden yapılandırılmasının ve turizm yatırımları ile çevre kalitesi arasındaki
ilişkinin arttırılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.

1.2.2. Sağlık Turizmi ve Termal Turizme Yönelik SWOT Analizi Çalışmaları

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yerini SWOT analizi ile belirlemeye yönelik
yürütülen kuramsal bir çalışmada, sağlık turizminde sunulan hizmet kalitesinin ve
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maliyetlerin diğer ülkelere göre daha düşük olduğu, uygun iklim koşullarına, çok
seçenekli tatil olanaklarına, kısa bekleme sürelerine, uzmanlaşmış ve yeterli teknolojik
donanımlı hastanelere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır (Kılıçarslan, 2019).

Aksu ve Bayar (2019) Antalya’nın sağlık turizmindeki gelişmesini SWOT
analizi ile belirlemeye yönelik yürüttükleri kuramsal çalışmada, Antalya’nın sağlık
turizminde ucuz olduğu ve bu nedenle yabancı turistler için çekiciliğe sahip olduğu,
doktorların ve sağlık personelinin, uygulanan tedavi ve teknolojik cihaz standartlarının
oldukça yüksek olduğu, sonbahar ve kış sezonunda gelecek yabancı turistlerin turizmdeki
mevsimsellik sorununun çözümüne katkı sağlayacağı ve bu nedenle Antalya’nın ek olarak
sağlık turizmi destinasyonu olarak da pazarlanması gerektiği sonucuna ulaşılmışlardır.

Eriş (2019) Şanlıurfa’nın sağlık turizmindeki yerini belirlemeye yönelik
kavramsal boyutlu SWOT analizi çalışmasında, son yıllarda sağlık hizmetlerinde görülen
olumlu gelişmelere rağmen yabancı sığınmacılardan kaynaklanan sorunlar yaşandığını,
tıbbi cihaz ve malzemelerin yetersiz kaldığı, artan doğum oranlarından dolayı hekim
yetersizliği ve kapasite sorunu ile karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Şengül ve Bulut (2019) Türkiye’nin termal turizmdeki durumunu
belirlemeye yönelik ikincil kaynaklara dayalı olarak yürüttüğü SWOT analizinde, termal
tesislerin termal suların kimyasal analizleri doğrultusunda kurulmasının, kaliteli hizmet
türlerinin, yetişmiş personelin, kaplıca hekimliği uzmanlığının, fiyat ve maliyet
dengesinin önemli olduğu ileri sürülmektedir.

Ajmera (2017) Hindistan’da medikal turizmde uygulanan stratejilerin SWOT
analizi ile belirlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, rakiplerden farklılaşan, hastalara
kolaylık sağlayan ve müşteri ilişkileri odaklı katma değeri yüksek hizmetlerin
geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

İşletmelerin rekabet gücünü belirlemek için Tayvan'daki kaplıca
kaynaklarının incelendiği bir araştırmada, turizm destinasyon kaynakları ve
çekiciliklerinin, turizm destinasyon stratejilerinin ve turizm destinasyon çevresinin
destinasyon rekabetçiliğini etkileyen üç önemli husus olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lee
ve King, 2006).

19 farklı Yunan kaplıcası ve Spa merkezine yönelik yürütülen bir çalışmada,
çoğu turistin kaplıcaları öncelikle sağlıkları nedeniyle, ikinci olarak da dinlenmek ve
eğlenmek için ziyaret ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Tarnanidis ve ark., 2016).

Kuşadası Davutlar Mahallesi’nin termal turizm potansiyelinin analiz edildiği
bir çalışmada, yöredeki termal su kaynaklarının verimli kullanılmadığı, ancak
potansiyelin sağlık turizmine kazandırılması durumunda turistlerin kişi başı
harcamalarının arttırılabileceği ileri sürülmektedir (Bostan, 2020).

Balçova ve Gönen’de faaliyet yürüten termal otel işletmeleri ile ziyaretçilere
yönelik yürütülen bir araştırmada, hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve yeniden ziyaret
niyeti arasında olumlu ilişkiler tespit edilmiştir (Timur, 2018).

Suna (2019) SWOT analizi ile api turizmin Türkiye’deki durumunu
belirlemeye yönelik yaptığı kuramsal çalışmada, api turizmin en güçlü yönlerini; dünyada
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üçüncü sırada kovan varlığına sahip olması, flora açısından dünyanın en önemli 12 gen
merkezi arasında yer alması, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olarak
kabul edilen api terapinin konaklama tesisleri içinde uygulanmasının Sağlık Bakanlığı’nca
onaylanması olarak değerlendirmektedir. Yeterince gelişmemiş api turizm bilinci ise
zayıflık olarak ele alınmaktadır.

2. YÖNTEM
Çalışmanın amacı, Balıkesir ilinin termal turizmdeki mevcut ve gelecekteki rekabet
gücünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, ikincil verilere dayalı SWOT
analizine başvurulmuştur. Veri elde etmede, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistik
verileri, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Güney Marmara Kalkınma
Ajansı (GMKA) kaynakları, internet kaynakları ve alanyazın kaynakları kullanılmıştır.
Veriler Mart 2021 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında elde edilmiştir. Değerlendirmelerde,
web sitesi olmayan ve internet üzerinden veri elde edilemeyen pansiyon türü küçük
ölçekli işletmeler analiz dışı bırakılmıştır. Çalışmanın, Balıkesir için termal turizmde
pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
SWOT analizi, herhangi bir destinasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevre
kaynaklı fırsat ve tehditleri belirlemede oldukça kullanışlı bir yöntemdir (Boz, 2016: 69;
Ongun ve ark., 2016: 84; Bozok ve Karaman, 2018: 31). Güçlü yönler, destinasyonun iç
çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkarılan, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabildiği
imkanlarını göstermektedir. Zayıf yönler ise destinasyonun rakipleri karşısında güçsüz ve
eksik olduğu durumları ifade etmektedir (Karababa, 2017: 65). Bir destinasyonun güçlü ve
zayıf yönlerinin bilinmesi, o destinasyona yönelik en uygun stratejinin seçilmesine
(Taşçıoğlu ve Akpınar, 2016: 1974) ve gelecekteki durumunun da ne olacağının
belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Acar ve ark., 2017: 1361).
Bir termal destinasyon için; sağlık hizmetlerinin uluslararası kalite standartlarına
uygun olması ve akredite olmuş tesislerin bulunması, işgücü potansiyelinin teknik bilgi
yanında yabancı dil bilgisine de sahip olması gibi avantajlar güçlü yönlere örnek olarak
gösterilebilir (Şengül ve Bulut, 2019: 59). Gelişimi engelleyen zayıf yönler ise az gelişmiş
altyapı, zayıf mali durum, düşük insan niteliği gibi faktörlerden oluşabilir (Soyak, 2016:
58). Termal turizme olan ilginin artması, termal turizmin yıl boyu yapılabilen bir alternatif
turizm çeşidi olması, destinasyonun havaalanı gibi ulaşım noktalarına yakın olması ve
çevre bilincinin arttırılması destinasyonun sahip olabileceği fırsatları göstermektedir
(Bostan, 2020: 51). Destinasyona yönelik dış çevre tehditleri ise; termal destinasyonu tercih
eden turistlerin daha ucuz tedavi olabilmek için alternatif olarak aynı ya da daha kaliteli
hizmet verebilecek başka destinasyonlara yönelmesi, destinasyonda hizmet veren sağlık
personelinin başka destinasyonlara ya da ülkeye göç etmesi, sağlık turizmi giderlerinin
artması sonucu rekabetin güçleşmesinden kaynaklanabilir (Karababa, 2017: 68-75).
Bir termal destinasyonun rekabet gücü, elverişli sosyal ve ekonomik bir çevrenin
yaratılmasının yanında, destinasyonda yer alan tesislerin harekete geçmesine ve kendi
çıkarlarını geliştirebilmelerine de bağlıdır (Tsai ve ark., 2009: 524). Termal destinasyonlara
yönelik bir rekabet modeli geliştirme hem özel hem de kamu sektörü paydaşları için
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rehber niteliğindedir. Bu yolla, ziyaretçiler, tesisler ve yerel yönetimler için turizm gelişimi
ve fırsatlar belirlenir ve gelecekteki ziyaretlere yönelik potansiyel tehditlerle mücadele
etmek için stratejiler geliştirilebilir (Lee ve King, 2006: 180). Bu nedenle, bir termal
destinasyonun rekabet gücünü attırmada SWOT analizi oldukça kullanışlıdır.
Uygulamada, SWOT matrisi yardımıyla güçlü yönler-fırsatlar, zayıf yönler-fırsatlar, güçlü
yönler-tehditler ve zayıf yönler-tehditler olmak üzere dört farklı strateji türü
geliştirilmiştir (Ajmera, 2017: 669). Çalışmada, Balıkesir’in termal turizmdeki rekabet
gücünü belirlemeye yönelik SWOT analizine dayalı SWOT matrisi oluşturulduktan sonra,
ilin termal turizm kazanımlarını arttıracak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

2.1. Balıkesir İlinin Termal Turizm Potansiyeli Hakkında Genel Bilgiler
Türkiye’de Denizli, İzmir ve Çanakkale’den sonra en fazla jeotermal kaynak
potansiyeline sahip ilimiz Balıkesir’dir. Balıkesir’in merkez ve ilçelerinde 32 termal
kaynağının olduğu bilinmektedir (Çakan, 2016: 20). Balıkesir ve ilçeleri, termal kaynak
zenginliğinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından ülkemizin üstün nitelikli
şifalı suları arasında yer almaktadır. Kaplıcaların bazıları banyo tedavisine, bazıları ise
içme kürlerine elverişlidir. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden elde edilen
verilere göre, Balıkesir’de çeşitli nitelik ve gelişmişlik düzeyinde 11 ilçesinde kaplıca
bulunmaktadır. Bunlar; Pamukçu Kaplıcaları, Güre Kaplıcaları, Bostancı Köyü Kaplıcaları,
Edremit-Derman Ilıcası, Gönen Kaplıcaları, Gönen-Ekşidere Dağ Ilıcası, Manyas-Kızık
Köy Kaplıcası, Susurluk-Kepekler Ilıcası, Susurluk–Yıldız Ilıcası (Yellice Tepe), Balya-Dağ
Ilıcası, Bigadiç-Hisarköy Kaplıcaları, Sındırgı-Hisaralan Kaplıcası, Sındırgı-Emendere
Ilıcası, Dursunbey-Aşağımusalar Köyü Ilıcası ve Kiraz Kaplıcalarıdır. Diğer taraftan,
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler genel Müdürlüğü tarafından termal turizmi geliştirmeye yönelik 2007-2023
yıllarını kapsayan “Termal Turizm Master Planı” çerçevesinde belirlenen 4. Bölge olan
“Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi” içerisinde yer almaktadır.

3. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bir termal turizm destinasyonunun çekiciliklerini belirleyen temel göstergeler;
doğal kaynaklar (iklim, manzara, termal su kaynakları vb.), kültürel varlıklar (tarihi
yerler, kültürel unsurlar, müzeler, galeriler vb.), özel etkinlikler (özel etkinlikler,
festivaller, rekreasyon alanları vs.), konaklama olanakları, ulaşım olanakları, mutfak ve
güvenliktir. Termal turizm destinasyon stratejisi göstergelerini ise destinasyon
pazarlaması (imaj, tanıtım, ürün geliştirme vs.), insan kaynakları, destinasyon
kuruluşlarının kapasitesi (liderlik, destek, kampanyalar, yenilikçilik vb.), destinasyon
planlaması ve gelişimi ile fiyatlama stratejileri olarak sıralanabilir (Lee ve King, 2006: 189).
Bu noktadan hareketle, çalışmada ilk olarak, Balıkesir’deki her bir termal kür merkezi ile
termal su kaynaklarına sahip yörenin SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra ise elde edilen
bulgular, Balıkesir’in geneline yönelik oluşturulan SWOT matrisine yerleştirilmiştir.
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3.1. Güre Termal Turizm Merkezi
Termal suyun sıcaklığı 40-58 Cᵒ arasında değişmektedir. Kaplıca suyu, flüorür
içeren sodyumlu sülfatlı termal sular grubuna girmektedir. Dünyanın en bilinen Antik
Çağ destanları İlyada, Odysseia, Argonautika ve Aenes destanları anlatımlarının bir
bölümü bu bölgelerle ilgilidir. Güre kaplıcaları milli park olan Kaz Dağlarının eteğinde ve
denize sıfır noktada olması en önemli güçlü yönlerinden biridir. Fauna ve flora açısından
çok zengin olan milli parkta; Şahin Deresi Kanyonu, Alplerden sonra en yüksek oksijen
oranı ile en temiz havaya sahip olup, eko turizm meraklılarını cezbedebilecek potansiyele
sahiptir. Kazdağılarının endemik bitki türleri ve şifalı otları da Güre’nin güçlü
yönlerinden biridir. Güre’de biri devre tatil, bir devre mülk termal tatil köyü, biri termal
butik otel ve sekizi termal otel olmak üzere, turizm işletme belgeli veya belediye işletme
belgeli toplam 11 adet termal tesis bulunmaktadır. Bu tesisler toplam 1571 oda/daire
konaklama kapasitesine sahiptir. Tesislerin yedi tanesinde farklı kapasite, nitelik ve sayıda
toplantı salonları bulunmaktadır. Tesislerde Türk hamamı, sauna, termal havuz, masaj, cilt
bakımı ve termal banyo misafirlere sunulan en yaygın termal kür ve Spa hizmetleridir. İki
tesiste uzman personel eşliğinde hidroterapi ve fizyoterapi hizmetleri sunulmaktadır.
Diğer yandan pansiyon türü bazı küçük ölçekli tesisler de termal sudan yararlanma
olanağına sahiptir. Yöntem kısmında değinildiği gibi çalışmada, web sitesi olmayan ve
internet üzerinden veri elde edilemeyen pansiyon türü küçük ölçekli işletmeler
değerlendirme dışında bırakılmıştır.

3.1.1. Güre Termal Turizm Merkezi’nin Güçlü Yönleri (Gül ve ark., 2018: 179)

Kaz dağlarının eteğinde ve denize sıfır noktada olması en güçlü yönüdür. Bu
özelliği ile tesisler kür tedavisi ile birlikte geleneksel deniz, kum ve güneş tatilinin bir
arada yapılabildiği ender kür merkezlerinden biridir.

Kaz dağları, trekking, dağcılık, yamaç paraşütü ve Jeep-Safari gibi çok çeşitli
sportif etkinlikler için de son derece elverişlidir.

Termal turizmin, deniz turizmi, eko turizm, av turizmi, kültür turizmi ve
kongre turizmi gibi alternatif turizm türleri ile birlikte pazarlanabilmesi mümkündür.

Bölgedeki termal tesislerin çoğunluğu uzun süredir faaliyet göstermektedir.
Paydaşlar ve yerel halk termal turizm konusunda bilinçli ve deneyimlidir.


Hava, deniz ve kara yolu ulaşım olanakları açısından oldukça elverişlidir.


Yeni açılacak olan Çanakkale 18 Mart Köprüsü, özellikle Balkan ülkelerinden
karayolu ile Güreye gelecek ziyaretçilerin tesislere ulaşımını kolaylaştıracaktır. Bu da
Gürenin dış turizme açılmasını kolaylaştıracaktır.

sahiptir.

Güre kaplıcaları, iç turizmde büyük kentlere “yakınlık” üstünlüğüne


Bölge uygun iklim koşulları ile de uzun bir kür mevsimi olanağı
sunmaktadır.
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3.1.2. Güre Termal Turizm Merkezi’nin Zayıf Yönleri

Bölge iç turizm açısından haraketli olmakla birlikte, dış turizm açısından
henüz yeterli farkındalığa sahip değildir. Güre ve yakın çevresi daha çok ikinci konut
ağırlıklıdır.

Güre, yeni açılacak olan Çanakkale 18 Mart Köprüsü bağlantılı BalıkesirÇanakkale otoyolu güzergâhında bulunmaktadır. Ancak yakın çevresinde birbirine çok
yakın ve gelişmiş ilçeler bulunmaktadır. Bu durum özellikle yaz aylarında belirli saat ve
dönmelerde aşırı trafik sıkışıklığına neden olmaktadır.

Bölgede artan yapılaşma ve ikincil konutlar, doğal dokunun hızla
bozulmasına, gürültü ve genel suç oranlarının artmasına neden olmaktadır.

3.2. Gönen Termal Turizm Merkezi
Termal suyun sıcaklığı 71-82 Cᵒ arasındadır. Termal suyu, florür içeren sodyumlu
sülfatlı klorürlü bikarbonatlı bir bileşime sahiptir. Gönen kaplıcaları, Kuzey Anadolu fay
hattı üzerinde bulunmaktadır. Türkiye’de ilk merkezi ısıtma sisteminin kurulduğu bir
yerleşim yeri olama özelliğine de sahiptir. Gönen kaplıcalarında 7 otel, bir apart otel ve 6
pansiyon bulunmaktadır. Bunlardan biri dört yıldızlı otel ve üçü belediye işletme belgeli
otel olmak üzere dördü termal tesis statüsündedir. Bu termal tesislerin konaklama
kapasitesi 380 oda olup, tüm odalarda termal su mevcuttur. Tesislerde kaplıca havuzu,
hamam ve fizik tedavi olanakları bulunmaktadır. Kaplıca girişi ücretli ve herkese açık
olup, civardaki 3 otel, 1 apart otel ile 6 pansiyonda konaklayan misafirlerde bu
olanaklardan yararlanabilmektedir. Bunların oda kapasitesi ise toplam 185 odadır
(yigm.ktb.gov.tr). Yörede su sıcaklığı 38-46 Cᵒ olan Gönen Ekşidere dağ ılıcası da
bulunmaktadır. Bu ılıcanın suyu ise sülfat klorürlü sodyum kalsiyum ve oligometaliktir.
Burada belediye işletme belgeli küçük ölçekli bir tesis bulunmaktadır. Termal tesisler %99
oranında yerli turiste hizmet vermektedir (Çetin ve Özşahin, 2011: 329). Gönen’e seyahat
eden turistlerin destinasyon imajı algılarını belirlemek amacı ile bir çalışmada,
ziyaretçilerin Gönen termallerini öncelikle kaplıca, daha sonra bol oksijenli havası, iklimi
ve doğal güzellikleri için tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (İlban ve ark., 2008: 124).

3.2.1. Gönen Termal Turizm Merkezi’nin Güçlü Yönleri (Gül ve ark., 2018: 180)

Ülkemizde termal turizme yönelik hizmet veren en köklü yatırımlardan
biridir. Bu durum, termal tesis işletmeciliği konusunda örgütsel kültürün ve bilgi
birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Gönen kaplıcaları yerel yönetimin yatırımları ile belirli sayıda yatak
kapasitesine ulaşmış, kara ve deniz yolları açısından ulaşım kolaylığına sahiptir.

Termal turizmin, eko turizm, kültür turizmi, av turizmi ve agro turizmi gibi
diğer alternatif turizm türleri ile bütünleşmesi mümkündür.


Yerel yönetim, STK’lar ve yerel halk bu konuda belirli bir bilince sahiptir.
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Yerel yönetimin öncülüğünde “Oya Pazarı” olarak planlanan ve başta iğne
oyası olmak üzere yerel el sanatlarının, hediyelik eşya ve ürün satış yerlerinin yer alacağı
projenin hayata geçmesi merkeze olan çekiciliği arttıracaktır (gönen.gov.tr).


Bölge, uygun iklim koşulları ile uzun bir kür mevsimi olanağı sunmaktadır.



Yakın çevresi tarih, kültür ve doğa güzellikler açısından zengindir.



İzmir, Bursa, İstanbul gibi kalabalık nüfuslu büyük kentlere yakındır.


Yakın çevresi; kapı dağ yarımadası, Manyas kuş cenneti gibi bilinir turistik
değerlerle çevrilmiştir.

3.2.2. Gönen Termal Turizm Merkezi’nin Zayıf Yönleri


Hava ulaşımı güçlüğü bulunmaktadır.


Güneş-deniz-kum gibi geleneksel tatil turizmi açısından önemli değerler 1520 km uzaklıktadır. Bu uzaklık, tatil turizmi ile bütünleşmeyi güçleştirmektedir.

Gönen termal su kullanım hakkının yerel yönetimin elinde olması, rekabeti
ve özel sektörün girişimciliğini engellemektedir.

Termal tesisler arasında rekabet ortamının yaratılamaması, işletmelerde
termal turizm konusunda uzman personel istihdamını da olumsuz etkilemektedir.

3.3. Susurluk–Kepekler Termal Turizm Merkezi
Kepekler ılıcası suyunun sıcaklığı yaklaşık 58 Cᵒ’dir. Yöre Ilıca Boğazı olarak da
bilinmektedir. Yörede 136 odalı bir adet belediye işletme belgeli otel bulunmaktadır.
Yörede bulunan bir diğer kaplıca da Yıldız kaplıcalarıdır. Su sıcaklığı 56-58 Cᵒ olan kaplıca
yöresindeki yapılaşma ise daha zayıftır. Bu yöredeki kaplıcalar, yerel halkın yararlanması
dışında, turizme hizmet verebilecek yeterli alt ve üst yapı yatırımlarına sahip değildir. Bu
ilk bakışta bir zayıflık olarak görülebilir. Ancak farklı bir bakış açısıyla, taşıdığı potansiyel,
bozulmamış doğası, büyük taşıma kapasitesi ile öncü ve örnek bir kür merkezi yatırımı
için önemli bir üstünlük olarak da değerlendirilebilir.

3.3.1. Kepekler Termal Turizm Merkezi’nin Güçlü Yönleri


yapılabilir.

İzmir, Bursa, İstanbul gibi büyük kentlere yakın mesafededir.
Bölgede yapılaşma olmadığından her türlü mimari ve peyzaj çalışması


Kepekler ılıcasının 3 ayrı su havzası bulunmaktadır. Çevresindeki Mürvet
deresi ile Kara derenin kaplıca yatırımları ile entegre edilebilmesi mümkündür.

Kepekler kaplıcasının bulunduğu alan hazine arazisi ve mera niteliğindedir.
Diğer yandan bölgedeki özel mülkiyetli arazilerde toplu arazi niteliğinde olup, komple
yeni yatırımlar için elverişlidir.
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3.3.2. Kepekler Termal Turizm Merkezi’nin Zayıf Yönleri

Karayolu tek ulaşım olanağıdır. Hava ulaşımının ise Balıkesir ve Bursa hava
limanlarından yapılma zorunluğu bulunmaktadır.


Yöre, eko turizm dışında alternatif turizm türleri açısından yetersizdir.


Yakın çevresi sulu ekim arazisi olması nedeni ile karasinek, sivrisinek ve
diğer haşerelerle etkin mücadele gerektirmektedir.


Bölgenin alt ve üst yapı olanakları çok yetersizdir.



Dış turizme hitap edebilecek nitelikte tesisler bulunmamaktadır.


Yöreniz termal turizmde gelişebilmesi için yerel yönetim, sivil toplum
kuruluşları ve yerel halk arasında güçlü bir iş birliğine gereksinim duyulmaktadır.

3.4. Sındırgı Termal Turizm Merkezi
Bölgenin en önemli termal su kaynağı olan Hisaralan ve çevresinde 130 adet
kaynak bulunmaktadır. Balıkesir’in Sındırgı ilçesine 17 kilometre mesafede yer alan
Hisaralan kaplıcalarının 1 km güneybatısında ise Kepez kaplıcası bulunmaktadır.
Kaynaklardan çıkan suyun sıcaklığı 46-98 Cᵒ arasında değişmektedir. Sındırgı termal
turizm merkezinde bulunan bir diğer termal suyu kaynağı ise Emendere ılıcasıdır. Ilıca
suyu, doğal mineralli akratotermal sular grubunda olup kaynağından 33 Cᵒ çıkış
sıcaklığına sahiptir. Burada sadece bir termal tesis mevcuttur. Sındırgı termal turizm
merkezinde üç termal otel (toplam 159 oda) ve birde termal devre mülk tesisi (68 daire)
bulunmaktadır. Tesislerde termal havuz, buhar banyosu, Türk hamamı, sauna ve masaj
hizmetleri sunulmaktadır. Bazı tesisler, banyo küvetlerine termal suda sağlamaktadırlar.
Hisaralan Kaplıcalarının bulunduğu yerde faaliyet gösteren pansiyonlar da
bulunmaktadır.

3.4.1. Sındırgı Termal Turizm Merkezi’nin Güçlü Yönleri


Bölgenin alt ve üst yapısı termal turizm açısından elverişlidir.



Karayolu ulaşımı açısından elverişlidir.



İklim ve doğal çekicilikler açısından elverişlidir.


Yapılan bir araştırmada termal tesislerde tek bir yaklaşımın değil, çoklu
pazarlama anlayışlarının bir arada uygulandığı ortaya çıkmıştır (Gül ve ark., 2019; 347).


Yöre trekking, bisiklet turları ve diğer sportif etkinlikler için uygundur.

3.4.2. Sındırgı Termal Turizm Merkezi’nin Zayıf Yönleri


Kür tedavisinde merkezileşme ve uzmanlaşma yetersizdir.


Termal suyun kullanımı müşterilerin inisiyatifine bırakılmakta, kür
tedavileri hekim kontrolü altında yürütülmemektedir.
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Yöre, ziyaretçilerin katılabileceği kültürel etkinlikler, eğlence ve alış-veriş
olanakları açısından yetersizdir.

Tesislerin satışları arttırmak için rakiplerden müşteri çekmeye çalışması ve
rekabete dayalı taklitçi anlayışları benimsemeleri yaratıcılığı sınırlandırmaktadır.

Tesislere gelen müşterilerin çoğunlukla gelir seviyesinin düşük olması,
termal tesislerdeki yenilikçiliğin, hizmet kalitesinin, ürün çeşitliliğinin ve verilen sözlerin
yerine getirilmesinin önündeki en önemli engellerdir (Gül ve ark., 2019; 348).


Karayolu ulaşımı dışında, ulaşım olanakları bulunmamaktadır.

3.5. Balıkesir İlinde Diğer Termal Turizm Olanakları
3.5.1. Balıkesir Pamukçu Kaplıcaları
Balıkesir il merkezine bağlı 15 km uzaklıktaki Pamukçu Kaplıcalarının su sıcaklığı
30-58ºC arasında değişmektedir. Yörede bir adet 5 yıldızlı ve 87 odalı termal
otel bulunmaktadır.

3.5.2. Bigadiç Hisarköy Kaplıcaları
Suyun sıcaklığı 85-92◦C arasındadır. Suyu, florürlü sodyum ve bikarbonat içeren
bileşime sahiptir. Termal sudan yararlanan 464 daireli bir termal devre mülk tesisi ile
küçük ölçekli tesisler bulunmaktadır.

3.5.3. Manyas Kızıkköy Kaplıcaları
Su sıcaklığı 45-50 ºC arasındadır. Suyu, içme ve banyo suyu olmak üzere 2 ayrı
şekilde kullanılmakta olup, sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü ve bikarbonatlı bir bileşime
sahiptir. Yörede bir adet termal devre mülk tesisi ve Kızıkköy tüzel kişiliğine ait küçük
ölçekli bir konaklama tesisi bulunmaktadır.

3.5.4. Edremit Bostancı Köyü Kaplıcaları
Su sıcaklığı 40-57 ºC arasındadır. Suyu, sodyum sülfatlı oligametalik gruptandır.
İçme suyu ve banyo kürü olarak kullanılmaktadır. Termal merkezde bakanlık işletme
belgeli 2 adet (3 ve 4 yıldızlı) termal otel bulunmaktadır. Tesisler 131 oda ve 54 dairelik
konaklama kapasitesine sahip olup, bu tesislerde Türk hamamı, sauna, açık ve kapalı
yüzme havuzları, güzellik ve spor merkezleri ile günübirlik banyo hizmetleri
verilmektedir.

3.5.5. Balya-Ilıca Kaplıcası
Konum itibari ile Balıkesir’e 35 km mesafede, ormanlık ve yeşillikler içerisinde
akarsu kenarında bulunmaktadır. Termal havuz, spa, kum havuzu, çamur banyosu,
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hamam, sauna ve masaj hizmetleri sunulmaktadır. Kaplıcada 80 odalı bir adet tesis
bulunmaktadır.
Çalışmada, internet erişimi olan ve Balıkesir ili genelinde faaliyet gösteren turizm
işletme belgeli ve belediye işletme belgeli termal tesislerin toplam oda sayısı 2 544 (oteller)
ve 586 daire (devre mülkler) olarak bulunmuştur. İnternet erişimine açık olmayan
pansiyon türü küçük ölçekli konaklama tesislerinin oda sayıları ise bu rakama dâhil
değildir ve bu nedenle, değerlendirmelerde analiz dışı bırakılmıştır. Balıkesir
destinasyonundaki termal sular, çok geniş bir tedavi alanı yaratmaktadır. Bölgenin uygun
iklim koşulları ile de uzun bir kür mevsimi olanağı sunmaktadır. Balıkesir termal
kaynaklarının özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (balikesir.ktb.gov.tr):

Balıkesir ve ilçeleri, termal kaynak zenginliğinin yanı sıra fiziksel ve
kimyasal bileşimleri açısından ülkemizin üstün nitelikli şifalı sular arasında yer
almaktadır.


Doğal çıkışlı, suyu bol ve verimlidir.


Eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt radon ve tuz bakımından
zengindirler.

Sıcaklık değerleri bakımından farklı nitelik gösteren kaplıcalarımızın bir
kısmı banyo tedavisine bir kısmı da içme kürlerine elverişlidir.

Bir kısmı deniz kıyısında bir kısmı da çevresindeki yeşil doku özelliği ile
dağlık ve ormanlık alanlarda av ve eko turizmine de elverişlidir.


Kaynak kullanımı açısından çeşitlilik sağlarlar.



Rekreasyon alanları ile dikkat çekerler.

Termal turizmde uluslararası beklentilerin karşılanabilmesi için termal tesislerde;
yeterli fiziki altyapı, termal suyun fiziki ve kimyasal özelliklerinin ilan edilmesi, alanında
uzman personel (hekim, fizyoterapist, hemşire ve yardımcı sağlık personeli), modern tıbbi
teknoloji, tesiste farklı tedavilerin uygulanması (terapi, hidro terapi, iklim terapi, diyet
terapi, çamur tedavisi, inhalasyon terapisi vs.), tanı olanaklarının konulabilmesi, sağlık
hizmetlerinde etik değerlere bağlılık, fiziki ve ekonomik açıdan kolay erişilebilir sağlık
hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı sağlık sigortası sistemlerinde beklentilerin karşılanmasına
yönelik anlaşmalar, uluslararası standartlarda tedavi protokolleri ve bu konuda hastaların
bilgilendirilmesi gerekmektedir (saturk.gov.tr). Diğer taraftan, kaplıcalar, yapılaşmaları ve
işlevleri dikkate alınarak üç gruba ayrılabilir. Birinci grupta yer alan kaplıcalar, termal su
kaynağının açık olduğu, yapılaşmanın yetersiz veya henüz gelişmediği kaplıcalardır.
İkinci gruptakiler ise kaynağın kapalı bir mekân içine alındığı ve barınma olanaklarının
geliştiği kaplıcalardır. Bu gruptaki kaplıcalarda, kapalı ve açık termal havuzlar, sıra
banyolar, tedavi birimleri, eğlence, alışveriş, yiyecek içecek ve ibadet birimleri de yer
alabilmektedir. Üçüncü gruptakiler ise kaplıca kent ölçeğine geçişi temsil etmektedir. Çok
sayıdaki kaplıca yapılarının ve işlevlerinin bir araya getirilerek kaplıca şehri ya da
yerleşimi oluşturmasıdır. Bu kapsamda bir değerlendirme yapıldığında, Balıkesir’de
Gönen kaplıcaları 3. grup kaplıca olarak değerlendirilirken, diğer termal turizm
merkezleri 2. grup kaplıcalar statüsündedir (Başoğlan, 2010: 63-69).
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3.6. Balıkesir’in Termal Turizmdeki Güçlü Yönleri


Zengin termal su kaynakları,



İl geneline yayılmış, ancak 4 farklı yörede yoğunlaşan termal turizm tesisleri,


İl genelinde termal turizmi destekleyecek ekoturizm, kültür turizmi ve
geleneksel deniz, kum ve güneş turizmi açısından elverişli olması,

Balıkesir’in İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara gibi nüfus yoğunluğu
yüksek olan kentlere yakınlığı,


Fiyatların uygunluğu,



Alt ve üst yapının yeterliliği,


Yeterli yatak kapasitesi ve fiziksel standartları yüksek yeni tesislerin varlığı
olarak belirlenmiştir.

3.7. Balıkesir’in Termal Turizmdeki Zayıf Yönleri

Termal tesislerde istihdam edilen uzman sağlık personeli eksikliği (doktor,
fizyoterapist, hidroterapist vb.)

Termal yörelerde, Almanya ve Avusturya’daki örneklere benzer kamu ve
özel teşebbüs iştiraki tam teşekküllü kür merkezlerinin olmaması,

İl genelinde termal turizme yönelik merkezi ve yerel yönetimler ile
işletmeler, ilgili sektör temsilcileri, STK’lar ve diğer paydaşlar ile iş birliğinin yetersiz
olması,

Termal tesis yöneticilerinin oda küvetlerinde termal su kullanımını
termalizm olarak algılanması. Oysa termal turizm pazarının büyümesinde tesislerin
yenilenmesi, termal kür, tedavi ve Spa hizmetlerinde bilimsel yöntemlere geçilmesi,
dinlence odaklı odalarda geleneksel sıcak su banyosu yerine, sağlık odaklı sıcak su
hidroterapisine geçiş önemli rol oynamaktadır (Lee ve King, 2008: 343).

Bilinçsiz termal su kullanımı, genellikle termal su kullanımının müşteri
inisiyatifine bırakılmasıdır.

3.8. Balıkesir İçin Termal Turizmde Fırsatlar

Çanakkale 18 Mart Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı yollarının
Balkan ülkeleri, Trakya ve İstanbul gibi potansiyel müşteri depoları için ulaşım kolaylığı
sağlaması,

Özellikle Manyas, Sındırgı ve Bigadiç termal yörelerinin yeni gelişmeye
başlaması, arazi fiyatlarının uygunlu ve yapılaşmanın düşük olması,


Destinasyonun alternatif turizm türleri potansiyelinin yüksek olmasıdır.
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3.9. Balıkesir İçin Termal Turizmde Tehditler

eksikliği,

Termal turizm merkezlerinde uluslararası ölçekte iş yapacak girişimci



Mevcut girişimcilerin pazardaki değişimlere uyum sağlamada zorlanmaları,



Termal turizm merkezlerinin uzman personel çekmede güçlük çekmeleri,



Paydaşlar arası iş birliği ve eşgüdümün sağlanamaması, cılız girişimler,


baskısı.

Afyon, Bursa, Yalova, Kütahya ve İzmir gibi rakip destinasyonların rekabet

Tablo 2. Balıkesir İli Termal Turizminin SWOT Matrisi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER


Coğrafi konum nedeniyle
hedef turizm pazarlarına yakınlık,


Mevcut
yatırımlardaki
karlılığın,
yenilikçilik,
hizmet
kalitesini
arttırma
ve
ürün
geliştirmede yetersiz kalması,


Son yıllarda termal turizm
açısından Türkiye’de tanınan bir
destinasyon haline gelmesi,

Yatırımcılar için uygun
iklim,
doğal
kaynaklar
ve
bozulmamış doğal çevre,

SWOT MATRİSİ


İl geneline yayılan yüksek
jeotermal kaynak potansiyeli,


Fiyat uygunluğu,


İl genelinde termal turizmi
destekleyecek eko turizm, kültür
turizmi, spor turizmi ve kırsal turizm
gibi alternatif turizm türlerinin
potansiyeli,

Güre ve Gönen’de denizkum-güneş turizmi olanağı.


Tesislerdeki kür ve Spa
hizmet standartlarının düşük olması,

Termal
teşekküllü kür
olmaması,

merkezlerin tam
merkezine sahip


Termal
turizm
merkezlerindeki yatırımlarının, dış
turizmde
talep
yaratacak
standartlarda olmaması nedeniyle iç
turizme bağımlılık,

Termal
turizmin
gerektirdiği, paydaşlar arası iş birliği,
eşgüdüm
ve
ortak
yatırım
kültürünün zayıf olması.

FIRSATLAR

GF STRATEJİLERİ

ZF STRATEJİLERİ


Türkiye’de sürekli büyüyen
termal turizm pazarı ve artan talep,


Manyas, Sındırgı ve Bigadiç
için güçlü yön olarak vurgulanan el
değmemiş doğal ve tarihi çevre aynı
zamanda gelecek için bir fırsat olarak
görülmektedir.


Balıkesir’de alternatif turizm
olanakları
gelecek
için
umut
vadetmektedir. Turizm türlerini
bütünleştirmeye yönelik yeni yatırım
stratejileri, iç turizme olan bağımlılığı
ortadan kaldıracaktır.


Son yıllarda Balıkesir’in
avantajlı olduğu alternatif turizm
türlerine yönelik artan talep (doğa,
kültür, tarih, spor),

Çanakkale 18 Mart
Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve
bağlantı yolları ile İstanbul, Trakya
ve Balkan ülkeleri için ulaşımın
kolaylaşması,


Güçlü yön olarak belirlenen
coğrafi konum itibariyle hedef
pazarlara yakınlık önemli bir fırsat
oluşturmaktadır.


Paydaşlar arası iş birliği
yetersizliği önemli bir zayıflıktır.
Ancak son yıllarda termal turizmi
geliştirmeye yönelik artan iş birliği
umut vermektedir.

Destinasyonun dış turizme
açılması
talep
istikrarı
için
kaçınılmazdır.


Termal tedavi amaçlı
Avrupa ve Balkan ülkelerinin sigorta
kuruluşları ile yapılacak anlaşma ve
protokollerin pazarı büyütebilme
olasılığı.


Yurt içi ve yurt dışı sağlık
sigortası sistemleri ile yapılacak
anlaşmalar ve tedavi protokolleri,
büyük fırsat yaratacaktır.
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TEHDİTLER

GT STRATEJİLERİ

ZT STRATEJİLERİ


Rakip
destinasyonların
artan rekabet baskısı,


Termal
merkezlerde
modern tıp teknolojileri, tanılama ve
terapi çeşitliliği ile destelenen kaliteli
hizmet sunumuna yönelik stratejiler
geliştirilmelidir.


Kamu ve özel teşebbüs
iştiraki merkezi kür, terapi ve Spa
yatırımları, destinasyonun en büyük
zayıflığını giderecek ve tehditleri
azaltacaktır.


Coğrafi konum olarak hedef
pazara yakınlık, olası ekonomik ve
siyasal
tehditleri
azaltmada
kullanılabilir.


Termal
kür
ve
Spa
hizmetlerinde bilimsel yöntemlere
geçiş, markalaşmayı hızlandıracaktır.


Covid-19
pandemisi,
Yunanistan ile gerilen ilişkiler,
dünya genelinde yaşanan siyasal ve
ekonomik krizler,

Güre’de doğal, kültürel ve
tarihi çekiciliklerinin, aşırı yapılaşma
nedeniyle hızla bozulma eğiliminde
olması.


Termal
turizmde
fiyat
uygunluğu ve alternatif turizm
türleri ile bütünleşebilme olanakları
rakip destinasyonların baskısını
azaltmada ve olası tehditlerin
azaltılmasında kullanılabilir.


Daha etkin ve proaktif
tanıtım politikalarının izlenmesi,
destinasyonun ucuz ve kalitesiz
imajını değiştirecektir.

Termal tesislerde hizmet
standartlarının olmaması ciddi bir
zayıflıktır. Kötü örnekler sosyal
medyada yayılarak destinasyona
yönelik olumsuz imaj yaratmaktadır.
Sorun akreditasyon ile çözülebilir.

Çalışmada SWOT analizi sonucunda, Balıkesir’in termal turizmdeki güçlü yönleri,
coğrafi olarak hedef turizm pazarlara yakınlık, termal turizmde bilinir hale gelmesi, ilin
yüksek potansiyelli termal su kaynakları, iklim ve bitki örtüsü açısından zengin olması ve
yeni açılan modern tesislerin talebi uyarıcı bir nitelik taşıması olarak belirlenmiştir. Buna
karşın, taşıma kapasitesini aşan plansız yapılaşma ve artan ikincil konutlar (Güre),
rekabetçi yeni yatırımlar için girişimci eksikliği, alt ve üst yapı yatırımlarındaki eksiklikler,
eski tesislerin değişen termal turizm talebine cevap verememesi, düşük gelirli müşteri
profili ve sahip olunan termal su kaynaklarının yeterince ekonomik değer yaratamaması
zayıf yönleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada Balıkesir’in termal turizmdeki fırsatlarının;
ilin termal turizmde rekabet gücünü arttıran termal su kaynakları, iklim ve bitki örtüsü
açısından çekicilikleri, özellikle nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak son yıllarda artan
termal turizm talebinden aldığı payın sürekli artması ve nüfus yoğunluğu yüksek olan
kentlere yakınlık olarak belirlenmiştir. Buna karşın ilin termal turizmine yönelik
gelecekteki en büyük tehditlerin; termal tesislerin çoğunlukla devre mülk biçiminde
yapılandırılması, tesislerin ucuz pazarlanması ve bu durumun termal yörelerin
çekiciliğine yaptığı olumsuz etki, 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ve diğer
istikrarsızlık unsurları olarak belirlenmiştir.
SWOT analizi sonucunda, Balıkesir ili termal turizm potansiyelinin daha iyi
değerlendirilebilmesi için termal turizmin, sağlık turizmi, spor turizmi, kültür turizmi ve
kongre turizmi gibi alternatif turizm türleri ile bütünleşmesinin var olan talebi daha da
arttıracağı ve uyaracağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla, tüm paydaşların katılımı ile ilin
turizm potansiyelinin daha etkin ve proaktif yöntemlerle ülke genelinde pazarlamasının
ve tanıtılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Balıkesir ili tarım, hayvancılık,
balıkçılık ve arıcılık açısından da gelişmiş illerimizden biridir. Bu ürünlerin turizmde
değerlendirilmesi, özellikle arıdan elde edilen bal, polen, propolis ve arı sütü gibi tıbbi
ürünlerin geleneksel ve tamamlayıcı bir tıp uygulaması olarak sağlık turizmine
kazandırılması, api terapinin ek bir hizmet olarak termal tesisler içinde uygulanmasının,
bu tesislere yönelik talebini de olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Destinasyonda,
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Gönen kaplıcaları, Manyas Kızıkköy kaplıcası ve Kepekler ılıcası üçgeninde yer alan
Manyas Kuş Cenneti Milli Park’ı Uluslararası koruma alanı olarak ilan edilen ve dünya
çapında bilinirliği olan bir çekiciliktir. Bu termal merkezlerin iç ve dış turizm tanıtımında,
bu bilinilirlik bir kaldıraç olarak kullanılmalıdır.
Balıkesir’de termal turizm merkezlerinin en büyük eksikliği, ileri tıp teknolojilerinin
ve termal kür tedavisinde bilimsel yöntemlerin kullanılmamasıdır. Sorunun çözümü için
termal tesislerin, tıp fakülteleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları ile iş birliği yapması
kaçınılmazdır. Ayrıca son yıllarda dünya genelinde artan yaşam süresi, çok sayıdaki
ülkede sağlık giderlerini azaltmak için düşük maliyetli termal tedavi hizmetlerinden daha
fazla yararlanmayı bir seçenek haline getirmiştir. Özellikle dış turizmde Balkan ülkelerine
ve iç turizmde de kalabalık nüfuslu kentlere yakınlığı, Balıkesir’deki termal merkezler için
büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu gelişmeler önemli bir pazar fırsatı olarak
değerlendirilmeli ve hedef pazarlara yönelik proaktif tanıtımlara öncelik verilmelidir.
Ayrıca iç ve dış turizmde sağlık kuruluşları ile protokoller ve anlaşmalar yapılarak pazar
payı genişletilmelidir. Termal merkezlerdeki kür hizmetlerinde standartların olmaması,
termal su kullanımının müşterilerin inisiyatifine bırakılması, termal tedavinin çoğunlukla
termal havuzlarda veya küvetlerde banyo ile sınırlı kalması ciddi bir zayıflıktır. Sorunun
çözümü için her termal merkezde yerel yönetimlerin öncülüğünde ve özel teşebbüs
iştiraki ile merkezi kür yatırımları, Balıkesir’in marka olma yolundaki çabalarına büyük
ivme kazandıracağı düşünülmektedir. Çalışmada, ilin termal turizminin mevcut
durumunu belirlemek amacıyla sadece ikincil kaynakların kullanılması bir eksiklik olarak
kabul edilebilir. Konuya ilişkin ileride yapılacak çalışmalarda, termal turizmdeki
paydaşlara yönelik yapılacak nitel ve nicel araştırmaların alanyazına daha fazla katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı; sürdürülebilir destinasyon açısından Erzincan Kemaliye
ilçesinin olumlu/olumsuz yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Kemaliye
destinasyonundan yer alan turizm işletmelerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kamu
Çalışanlarının ve siyası parti ileri gelenlerinin görüşlerine başvurularak paydaş analizi
yapılmıştır. Verilerin toplanması için yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğinden
faydalanılmış ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur.
Sürdürülebilir destinasyona yönelik çalışma neticesinde ilçenin turizmle ilgili en belirgin
sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sorunlar altyapı, üstyapı, rehberlik ve
enformasyon hizmetleri, fiyat belirsizlikleri, tekelleşme, hizmet kalitesi ve niteliksiz iş
gücü olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca turizmin Kemaliye’ye çevresel, sosyo-kültürel ve
ekonomik etkileri araştırılmıştır. Turizmin, Kemaliye’de çevresel ve sosyo-kültürel olarak
şimdilik olumsuz bir etkisi olmadığı ve turizmin sosyo-kültürel olarak olumlu etkilerinin
olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik anlamda turizmin Kemaliye’ye olumlu katkıları
olmakla birlikte yerel paydaşların görüşlerine göre tekelleşme sorunu olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer bir sonuç ise yerel paydaşlara göre Kemaliye destinasyonuna gelen
turistlerin memnun ayrılmalarıdır. Memnuniyet nedenleri ise Kemaliye’nin sahip olduğu
doğal çekicilikleri ve kültürü olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma neticesinde elde edilen
bulgulara yönelik Kemaliye’nin sürdürülebilirlik yönünü olumsuz etkileyen sorunlara
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, paydaşlara göre Kemaliye
destinasyonunun turizmle ilgili en belirgin sorunları belirlenmiş ve Kemaliye’de turizmin
çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri incelenmiştir. Ayrıca bu çalışma, paydaşlara
göre turizmin yatırımlara olan etkisini, alternatiflerin çoğaltılmasını, turizmin tüm yıla
yayılması için neler yapılması gerektiğini ve turistlerin memnuniyet düzeyleri ve
Kemaliye halkının sürdürülebilirlik bilincini ortaya koymaktadır. Tüm bu bilgiler
Kemaliye destinasyonunun sürdürülebilir anlayışına, planlamasına ve literatüre katkı
1

Bu bölüm; Muhammed TAŞ’ın 2019 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tamamlanmış ve kabul edilmiş olan “Destinasyon İmaj Algısı ve Sürdürülebilir
Destinasyon Pazarlaması: Kemaliye Destinasyonu Örneği” adlı doktora tezinden türetilmiştir.
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sağlayacağı düşünülmektedir. Sakin Şehir başvurusunu tamamlanmış ve değerlendirme
aşamasında olan Kemaliye destinasyonuna, bu çalışma kapsamında ortaya çıkarılmış olan
bulgular, sonuç ve öneriler önemli ölçüde fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Kemaliye
destinasyonu, “Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi” için UNDP Birleşmiş Milletler tarafından pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu çalışma
UNDP’in projesine ve benzer çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Tüm bu
nedenlerden dolayı Kemaliye’nin sürdürülebilir destinasyon pazarlaması çalışmalarına
katkı sağlayacak olması çalışmamızı değerli kılmaktadır.

1.1. İlgili Alanyazın
Turizm, zengin doğal ve kültürel kaynaklara sahip birçok bölge için gelir ve
istihdam oluşturmada ana ekonomik faaliyet konumundadır. Ancak bu ekonomik önem
turizmin ekolojik ve sosyo kültürel etkilerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır
(Kozak M., 2013, s. 2). Sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan
herhangi bir sistemin kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ana kaynaklara
aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yetkinliği olarak bilinmektedir. Sürdürebilirlik,
bugünün gereksinimlerini; gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama kabiliyetinden
ödün vermeden karşılayan kalkınmadır (Sezgin ve Karaman, 2008: 415). Yazın
incelemesinden de anlaşılacağı üzere sürdürülebilirliğin temelinde kaynakların etkili ve
verimli bir şekilde kullanılarak israfın önlenmesi yatmaktadır. Yani sürdürüle-bilirlik bizi
israf etmemeye davet etmekte ve iktisadı tavsiye etmektedir. İsraf, ihtiyacından fazlasını
kullanmayı ifade ederken, iktisat ise, ihtiyacın kadarını kullanmayı ifade etmektedir. İslam
dini, sürdürülebilirlik manası ile israfın önlenmesini ve iktisadın insan hayatında hayat
bulmasını, kutsal kitabındaki emirleri ve peygamberinin öğretileriyle emretmektedir. Bir
ayeti kerimede Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır;
…Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için fakat israf
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez (Ar’af Suresi, 7/31).
Bu ayetten de anlaşıldığı üzere İslam dini; insanın, israfa kaçmamak kaydıyla en
güzel şekilde giyinmesini, yemesini ve içmesini müsaade etmiştir. Sürdürülebilirliğin
çevresel, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla dahi Kuran’ın ışığında ve Hz. Muhammed’in
öğretilerinden öğreneceği çok şey vardır. Fakat bu mevzu başka bir çalışma konusu
olduğundan kısa kesmekteyiz. Sürdürülebilir turizm geliştirme rehberleri ve yönetim
uygulamaları, kitle turizmi ve çeşitli niş turizm bölümleri dâhil olmak üzere her türlü
destinasyonda tüm turizm türlerine uygulanabilir. Sürdürülebilirlik ilkeleri, turizm
gelişiminin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerine atıfta bulunur ve uzun vadeli
sürdürülebilirliğini garanti altına almak için bu üç boyut arasında uygun bir denge
kurulmalıdır (UNWTO, 2005).

1.1.1. Sürdürülebilir Turizm Tanımı ve Önemi
Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı
sağlanırken, daimî olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır (Bozdemir, 2018).
Başka bir tanımda sürdürülebilirlik, insan nüfusunun faaliyetleri ile doğal, sosyal ve
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kültürel çevreleri arasında uyumun bulunduğu bir denge durumudur (Middleton ve
Hawkins, 1998: 12). Sürdürülebilirlik, insan faaliyetlerinin çevresel kaynaklar üzerindeki
etkilerinden doğan ve uzun dönemde ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel
olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlayan yaklaşımlar bütünüdür (Coccossis, 1996: 13).
Sürdürülebilirlik, bir sistemin hayatını devam ettirebilmek için sürekli olarak kendi
kendini yenilemesi yeteneğidir (Martin ve Schouten, 2012: 2; Onaran , 2014: 2).
Sürdürülebilirlik ve turizm kavramlarını Kalkınma açısından bütünsel bir bakış açısıyla
ele almak gerekir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama
kabiliyetlerine zarar vermeden, günümüzün ihtiyaçlarını karşılanması olarak ifade
edilmektedir (Eser vd., 2010). Sürdürülebilir turizm gelişimi, ilgili tüm paydaşların
bilgilendirilmesinin ve geniş katılımın ve mutabakatın sağlanması için güçlü bir siyasi
liderliğin katılımını gerektirir. Sürdürülebilir turizmin elde edilmesi sürekli bir süreçtir ve
gerektiğinde gerekli önleyici ve/veya düzeltici önlemleri uygulamaya koyarak, etkilerin
sürekli olarak izlenmesini gerektirir (UNWTO, 2005). Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal
ve ekonomik boyutları vardır. Tüm bu boyutların bir arada sürdürülebilmesi gereklidir.
Sürdürülebilirliği bir bütün olarak algılamadığımız ve yaşamadığımız sürece
sürdürülebilir bir yola da giremeyiz. Şekil 1’de görüleceği üzere sürdürülebilirlik sosyal,
ekonomik ve çevresel değerlerin birbiriyle olan kuvvetli bağlantısı sonucu ortaya
çıkmaktadır (Aksel, 2016).

Şekil 1. Sürdürülebilirliğin Boyutları
Sürdürülebilir gelişmenin üç farklı gelişme süreci; ekonomik gelişme, toplumsal
gelişme, çevresel gelişmedir. Bu süreçlerin de her birinin kendine özgü gerekleri vardır.
Sürdürülebilir gelişme kavramının toplumun gelişmesinde ekonomik denge ve
korumacılık kavramları ile birlikte doğada var olan ekolojik dengenin de korunması ile
planlamanın her aşamasının gözden geçirilmesi gerekmektedir (Tuğun ve Karaman, 2014).
Sürdürülebilirliğin oluşması bütün parçaların özenle uygulanmasına bağlıdır. Bu ilişkide
önemli yer teşkil eden sosyal-çevre yani toplumsal kültür, toplumun kültürel anlamda
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kendi öz benliklerini unutmamak ve kültürel değerlerini sürdürebilmeleri açısından
önemlidir. Her milletin kültürü ve kültürel varlıkları çok değerlidir. Ancak bu değer
korunduğunda ve iyi yönetildiğinde sürdürülebilir nitelik kazanmaktadır (Uygur Meydan
ve Baykan, 2007). Sürdürülebilir turizm, turist memnuniyetini de yüksek seviyede tutmalı
ve turistlere anlamlı bir deneyim sağlamalı, sürdürülebilirlik konularında farkındalık
yaratmalı ve aralarında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik etmelidir (UNWTO,
2005).

1.1.2. Sürdürülebilir Destinasyon Kavramı
Destinasyonlar arasında kıyı, göl veya dağ merkezleri ve şehirler, tarihi şehirler
veya milli parklar gibi coğrafi alanlar bulunur. Birçok varış yerinin önemli bir ortak
özelliği, belirlenmiş bir yer olarak pazarlanabilmeleri ve planlanabilmeleri ve çoğu kurulu
sisteme sahip olmasıdır (Middleton ve Hawkins, 1998: 92-98). Destinasyon, bir bölgede
turizm adına sunulan hizmetlerin ve malların toplamıdır. Turizmin günümüzde kitlesel
hale gelmesiyle beraber birbiriyle rekabet etme durumunda olan birçok destinasyon
ortaya çıkmıştır. Rakipleri karşısında ön plana çıkmayı ve daha fazla turist çekmeyi
amaçlayan destinasyonlar içinde sürdürülebilirliği sağlamak önemli bir unsur olarak
gözükmektedir (Genç ve ark., 2014: 50).

1.1.2.1. Destinasyon Sürdürülebilirliğinin Önemi ve Boyutları
Ekolojik, biyolojik, sosyal ve kültürel çeşitliliğin korunması; insan refahı ve
toplumsal yaşam standardının yükseltilmesi, sürdürülebilir gelişmenin temel felsefesidir.
Refah seviyesinin dikey olarak arttırılmasının yanında yatay olarak da daha geniş insan
topluluklarına; toplumsal kesimlerin tümüne yayılacak biçimde geliştirilmesi önemlidir
(Doğan, 2014: 9). Sodhi (2011)’e göre, doğal sistemlere dayalı olarak gerçekleşen ekonomik
faaliyetler, insanoğlunun refahı için gereklidir. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşam
standartlarını en ileriye taşımak ve en iyi şekilde yaşamını sürdürmek temel hedefi
olmuştur. Refah, toplam tüketimin bir fonksiyonu olarak görülmektedir. Kapsamlı bir
refah değerlendirmesi, hem nesillerin ortalama tüketimi veya gelirinin nasıl değişeceği
üzerine hem de aynı anda belirli bir nesil içinde fertlerin arasından tüketim veya gelirin
nasıl dağılacağına önem vermeyi gerektirmektedir (Onaran, 2014: 15). Ürün ya da
destinasyon, üst düzey koruma altına alınmış alanları ya da sürdürülebilirlik için güçlü bir
yaklaşımı hak eden benzer alanları içeriyorsa, sürdürülebilirdir. Optimum
sürdürülebilirlik sonuçlarına ulaşmak için en iyi uygulama stratejilerinin uygulanması ve
yönetime görünür hale gelen istenmeyen olumsuz etkilerin zamanında düzeltilmesidir
(Weaver, 2001).

1.1.2.1.1. Ekonomik Boyut
Turizmin ekonomik olarak ülke ekonomilerine doğrudan ve dolaylı gelir getiren,
istihdamı artıran, bölgesel kalkınmayı teşvik eden özelliklere sahiptir. Şekil 2’de de
görüleceği üzere bu olumlu etkileriyle beraber olumsuz etkilere de sahip bulunmaktadır
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(Weaver, 2006: 5). Doğrudan gelir getirmekte fakat mevsimsellik ve maliyetlerle aşınan
zarar gören doğrudan gelirler getirmektedir. Çarpan etkisiyle dolaylı yatırımları da sağlar
ama mal ve hizmet ithalatı ile karın geri dönüşünden dolayı sızıntılar kaçaklar meydana
gelir.

Şekil 2. Turizmin Savunucu ve İkaz Edici Unsurlarının Karşılaştırılması
Turizm ekonomik katkı olarak istihdam oluşturucu etkiye sahiptir ama düşük
ücretli, mevsimsellik ve yarı zamanlı oluşundan az kazançları da ortaya çıkarmaktadır.
Turizmin Bölgesel kalkınmayı teşvik ettiği de doğrudur, fakat mutlaka en iyi alternatif
değildir. Tüm bu bilgilerin ışığında turizmin ekonomik anlamda ikaz edici unsurlarını
ortadan kaldırdığımız zaman sürdürülebilir turizmi sağlamış oluruz. Bu nedenle
sürdürülebilir turizmin ekonomik açıdan eksikliklerini tespit etmek daha doğrusu
açıklarını kapatmakla ancak ekonomik sürdürülebilirliği sağlayabilir. Sürdürülebilir
ekonomik üretim için doğal sermayenin korunması ve nesiller arası eşitlik şarttır.
Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir sistem, sürekli olarak mal ve hizmet üretebilmeli,
yönetilebilir hükümet düzeylerini ve dış borçları idare edebilmeli ve tarımsal veya
endüstriyel üretime zarar veren aşırı sektörel dengesizliklerden kaçınmalıdır (Harris, 2000:
6-19).

1.1.2.1.2. Sosyo-Kültürel Boyut
Toplumsal olarak sürdürülebilir bir sistem, dağılımsal eşitliği, sağlık ve eğitim,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve politik hesap verebilirlik ve katılım da dâhil olmak üzere
sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde olmasını sağlamalıdır (Harris, 2000: 7). Turizm
endüstrisi, bölge sakinleri, hükümetler ve tüm insanlarla hem ekonomileri sürdürmek
hem de gelecek nesillere eşi görülmemiş bir şekilde geçirilmesi gereken gezegenimizin
miras kaynaklarını koruma ve sürdürme yükümlülüğünü paylaşmaktadır. Bu, doğal
kaynakların devamlılığının ve kültürün sürekliliğinin ve kültür içindeki dengelerin
önemini kabul etmek anlamına gelmektedir (Dwyer ve Edwards, 2010: 20). Sosyo-kültürel
olarak destinasyonları sürdürülebilir açıdan değerlendirmenin temelinde geçmişi
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bozmadan geleceğe taşımak ve geçmişi koruma ve yenileme işlemlerini yapmaktır En kısa
tanımda sosyo kültürel açıdan sürdürülebilirlik, küresel düşünmek ve yerel hareket
etmektir.

1.1.2.1.3. Çevresel Boyut
Çevresel açıdan sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilir kaynak sistemlerinin veya
çevresel havuz işlevlerinin aşırı kullanımından kaçınarak ve yenilenebilir olmayan
kaynakların sadece yeterli ikamelerde yatırım yapıldığına kadar tüketilmesinden
kaçınarak, istikrarlı bir kaynak tabanını korumalıdır. Bu, biyolojik çeşitliliğin, atmosferik
istikrarın ve normal olarak ekonomik kaynaklar olarak sınıflandırılmamış diğer ekosistem
işlevlerinin sürdürülmesini içerir (Harris, 2000: 7). Sürdürülebilir turizm ziyaretçilerin
türü ve sayısının belirli bir kombinasyonunu, bilinen bir destinasyondaki çoğalan etkisini,
hizmet veren işletmelerin faaliyetleriyle birlikte, aktivitelerin üzerine kurulu olan kaliteli
çevreye zarar vermeksizin beklenen geleceğe devam edebilmek anlamına gelir (Middleton
ve Hawkins, 1998).

2. YÖNTEM
Bu çalışma ile; Kemaliye destinasyonun turizmdeki en belirgin sorunlarını,
turizmin Kemaliye destinasyonuna; çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerini ve
yerel paydaşlara göre turistik memnuniyet düzeyi ile yerel paydaşların sürdürülebilir
turizme bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada destinasyon
pazarlaması ve sürdürülebilir destinasyon konularına yönelik farklı zamanlarda farklı iki
yarı-yapılandırılmış mülakat formu hazırlanmıştır. Bu mülakatlar turizm işletmecileri,
yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri içine alan yerel paydaşlara
uygulanmıştır. Bu mülakatlardan ilki destinasyon pazarlamasına yönelik ikincisi ise;
sürdürülebilir turizme yöneliktir. Her iki mülakat için de paydaşların belirlenmesi,
verilerin toplanması, temaların kategorileştirilmesi ve analiz edilmesi sürecinde aşağıdaki
işlemler uygulanmıştır;

İlk olarak araştırmaya dâhil edilecek destinasyon pazarlaması ve
sürdürülebilir destinasyon turizm paydaşları maksatlı (purposive) örnekleme tekniğine
göre belirlenmiştir,

İkinci olarak belirlenen paydaşlarla görüşmek için randevu alınarak, yarı
yapılandırılmış mülakat metinlerinde yer alan sorular sorulmuştur.

Paydaşlarla yapılan görüşmeler, ses kayıt cihazına kayıt edilmiş ve elde
edilen ses kayıtları metinlere aktarılarak çözümlenmiştir.

Metin çözümlemelerinde geçen temalar kategorileştirilerek içerik analizine tabi
tutulmuştur. İçerik analizi; birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde
kodlamak suretiyle organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
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Sürdürülebilir turizm açısından yarı yapılandırılmış mülakat formu oluşturulmadan önce
ilgili literatür incelenerek (Aksel, 2016; Coccossis, 1996; Çalık, 2014; Doğan, 2014;
Middleton ve Hawkins, 1998; UNWTO, 2005; Erkol ve Zengin , 2015; Perez ve ark., 2013;
UNDP, 2018) mülakatın ana çatısı oluşturulmuştur. Bu ana çatı sürdürülebilir turizmin;
çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğini temsil eden üç sacayağına göre
belirlenmiştir. Bu soruların üçü genel, ikisi çevresel, ikisi sosyo-kültürel ve dördü
ekonomik olmak üzere on üç sorudan oluşmaktadır. Tespit edilen 40 kişilik evrenden
sürdürülebilir destinasyon konulu yarı-yapılandırılmış mülakat için 18 örnekleme
ulaşılmıştır. Ulaşılan örneklemin tümüyle yüz yüze görüşme yapılmış ve görüşmeler ses
kayıt cihazı yardımı ile kaydedilmiş ve sesler çözümlenmiştir. Araştırma için cevabı
aranan sorular;

Sürdürülebilir açıdan turizmin Kemaliye destinasyonuna çevresel, sosyo-kültürel
ve ekonomik etkileri nasıldır?


Kemaliye destinasyonunun en belirgin sorunları nelerdir?


Kemaliye destinasyonuna gelen turistlerin memnuniyet düzeyleri yerel paydaşlara
göre nasıldır?


Kemaliye halkının sürdürülebilir turizm bilinci nasıldır?

Kemaliye destinasyonu, “Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite
Geliştirme Projesi” için UNDP Birleşmiş Milletler tarafından pilot bölge olarak seçilmiştir.
Bu çalışma UNDP’in projesine ve benzer çalışmalara da katkı sağlayacaktır.

3. BULGULAR
Bu araştırmada paydaşlara yönelik yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile veriler elde
edilmiştir. Bu amaçla ses kayıtları ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir. İçerik analizi, dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtların
karakterize edilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Amacı, katılımcıların
görüşlerinin içeriklerini sistematik olarak tanımlamaktır (Altunışık vd., 2010, s. 322).
Kodlanan ve kategoriler geliştirilerek süzülecek olan paydaşların görüşme kayıtları, içerik
analizi göre şekillenmiştir. Görüşmelere ait detaylar şu şekildedir;


Ses kaydı ile toplanan her mülakatın ortalama görüşme süresi 38 dakikadır.



Ses kayıtlarının toplam süresi 450 dakikadır.



Mülakat ses kayıtlarının metne dönüşmüş hali toplam sayfa sayısı 60’tır.



Mülakat genel olarak toplam beş kategoriden oluşturulmuştur

3.1. Paydaşların Demografik Özellikleri
Sürdürülebilir Destinasyon için görüşme türlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme
yöntemi” ile toplanan mülakat verilerine ilişkin paydaşların demografik özellikleri Tablo
1’de yer verilmiştir. Tablo 1’e göre katılımcıların %88,8 oranla büyük çoğunluğunu
erkekler %11,2’lik bir oranla ise kadınlar oluşturmaktadır. Sürdürülebilir destinasyon
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mülakat çalışmasına katılım sağlayan paydaşların %54,4’ü 41 yaş ve üstü oluştururken
%33,3’ünü 31-40 yaş arası ve %11,1’ini ise 21-30 yaş arası oluşturmaktadır.

Tablo 1. Sürdürülebilir Destinasyon Mülakatına Katılan Katılımcıların Demografik
Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Dalı

Türü

N

%

Kadın

2

11,2

Erkek

16

88,8

Toplam

18

100,0

21-30

2

11,1

31-40

6

33,3

41-50

5

51 ve üzeri

Değişken

Türü

N

%

İlkokul

2

11,1

Lise

4

22,2

Ön Lisans

1

5,5

Lisans

7

38,8

27,7

Yüksek Lisans

2

11,1

5

27,7

Doktora

2

11,1

Toplam

18

100,0

Toplam

18

100,0

İşletme

5

27,7

Yerel Yönetici

7

38,8

Kamu

2

11,1

STK

2

11,1

Turizm

4

22,2

Turizm
İşletmecisi

6

33,3

Diğer

7

38,8

Akademisyen

3

16,6

Toplam

18

100,0

Toplam

18

100,0

Eğitim

Turizm
Endüstrisindeki
Rolü

Katılımcıların eğitim dalları incelendiğinde %38,8’lik bir oranla diğer bilim dalları,
%27,7’lik bir oranla işletme bilim dalı, %22,2’lik bir oranla turizm bilim dalı ve %11,1’lik
bir oranla ise kamu bilim dalı olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri ise lisans ve
lisansüstü eğitim sevilerinin toplam oranı %61,02’olup katılımcıların eğitim seviyelerinde
çoğunluğu teşkil etmektedir. Diğer eğitim seviyeleri ise %22,2 ile lise, %11,1 ile ilkokul ve
%5,5 ile ise ön lisans mezunları yer almaktadır. Paydaşların turizm endüstrisindeki rolü
ise Tablo 1’e göre %38,8 ile yerel yöneticiler, %33,3 ile turizm işletmeleri, %16,6 ile
akademisyenler ve %11,1 ile ise STK’lar olduğu görülmektedir. Tablo 2’de Kemaliye’nin
sürdürülebilir destinasyon çalışmalarına yönelik yapılan yarı yapılandırılmış mülakata
katılan paydaşlara verilen kodlamalar ve paydaşların kurum bilgileri yer almaktadır.
Tablo 2’de ayrıca paydaşlarla hangi tarihte ve hangi saatte görüşüldüğü görülmektedir.
Paydaşlarla görüşmenin gerçekleştiği tarihler Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında
gerçekleştiği de anlaşılmaktadır. Bir diğer husus ise görüşme yapılan paydaşların kim
olduklarının net bir şekilde ifade edilmesidir.
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Tablo 2. Sürdürülebilir Destinasyon Mülakatına Katılan Kişiler ve Kodları
Kodu

Türü

Kurum Adı/İşletme

Tarihi

Saati

M1

Yerel Yönetici

Kemaliye Kaymakamı

09.02.2019

09:00

M2

Yerel Yönetici

Kemaliye Belediyesi

09.02.2019

11:00

M3

Yerel Yönetici

Erzincan İl Genel Meclis Üyesi/Hanımeli Konağı İşletme Ortağı

10.03.2019

11:00

M4

Yerel Yönetici

Kemaliye Belediyesi Meclis Üyesi/Eğin Butik Otel İşletmecisi

04.04.2019

11:00

M5

Yerel Yönetici

Kemaliye Belediyesi Meclis Üyesi/Bozkurt Otel İşletmecisi

05.03.2019

22:00

M6

Yerel Yönetici

Kemaliye Belediyesi Meclis Üyesi/Eğin Tur İşletmecisi

25.03.2019

08:00

M7

Akademisyen

EBYÜ Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

20.02.2019

09:00

M8

Akademisyen

EBYÜ Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

21.02.2019

09:00

M9

Turizm
İşletmecisi

Sefam Cafe İşletmecisi

26.03.2019

23:00

M10

STK

Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu /Eski Kemaliye Belediye Meclis
Üyesi

25.03.2019

15:00

M11

Turizm
İşletmecisi

Kemaliye Çay Bahçesi İşletmecisi:/Eski Kemaliye Belediye Meclis
Üyesi

05.03.2019

20:00

M12

Akademisyen

EBYÜ Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

20.03.2019

11:00

M13

Turizm
İşletmecisi

Hanımeli Konağı İşletme Ortağı

26.03.2019

21:00

M14

Turizm
İşletmecisi

Lök Hane Çalışanı

15.03.2019

09:00

M15

Turizm
İşletmecisi

Sefam Cafe İşletmecisi

26.03.2019

11:00

M16

STK

Kemaliye Spor Kulübü

01.02.2019

11:00

M17

Yerel Yönetici

Eski Kemaliye Belediye Meclis Üyesi

22.03.2019

15:00

M18

Turizm
İşletmecisi

Lök hane/Kadı Sofrası İşletmecisi

01.04.2019

16:00

3.2. Paydaşlara Göre Kemaliye Turizminin En Belirgin Sorunları
Paydaşlara yöneltilen size göre Kemaliye destinasyonunun en belirgin sorunları
nelerdir? Sorusuna verdikleri cevaplar ışığında toplam 19 kod orta çıkmıştır. Bu kodlar
Tablo 3’te gösterilmektedir. Tablo 3’e göre paydaşların Kemaliye destinasyonunun
turizmle ilgi en belirgin sorunu olarak %83,3’erlik oranlarla “ulaşım, konaklama,
rekreasyon alanlarındaki eksiklik, rehberlik hizmeti ve yeme-içme alanlarının eksikliği”
yönünde ifadede bulunmuşlardır. Örneğin: M1 kodlu katılımcı “Kemaliye'nin şu ana kadar
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Kemaliye için olumlu olarak değerlendirilmiş yönü olan Kemaliye’ye ulaşımın zor olması yani
Kemaliye'nin korunaklı bir şekilde bugünlere gelebilmiş olması bundan sonrasında Kemaliye için
olumsuz bir durumdur. Yani Kemaliye'ye böylesi önemli bir turistik destinasyona ulaşımın daha
kolay olması gerekiyor” şeklide ulaşım sıkıntısının olduğunu söylemiştir. Bu konuda M8
kodlu paydaşın ifadesi ise: “Buraya rahat ulaşım için yeterli ulaşım yolu yok olan birinci sorun
bu, ikinci sorun konaklama, burada bütün oteller ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi en fazla
500 bu da doldurur doldurmaz. Kazayla diyelim ki bin kişilik bir turist geldi kalacak yer yok yarısı
otelde yarısı sokakta yatacak şu durumda dolayısıyla burada en büyük eksikliklerden birisi
konaklama işletmeleridir. Üçüncüsü tabi işletme açısından yiyecek içecek sektörünün eksikliği yani
restoranlar yeterli miktarda buraya gelen yerli yabancı turistlerin yiyecek içecek ihtiyacını
karşılayacak durumda değil” şeklinde olmuştur.
Tablo 3’e göre ikinci en büyük sorun %77,7’şerlik oranlarla “alt yapı sorunu ve
tekelleşme sorunu” olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin M13 kodlu paydaş; “Ciddi anlamda bir
tekelleşme sorunu var, el altında acente faaliyeti yapan arkadaşlar yalnızca bir yerle iş yapıyorlar
döngü onların elinde, onlarca esnaf varken neden sadece bir yerle iş yapılıyor anlamakta
zorlanıyorum” şeklinde ifadede bulunarak tekelleşme sorununa dikkat çekmektedir. M17
kodlu paydaş ise; “Alt yapı sorunu var, bunların başında atık kontrolü yok kanalizasyonlar Fırat
Nehrine akıyor, doğalgaz yok, yolar düzensiz” diye bu konuya değinmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Kemaliye Destinasyonunun En Belirgin Sorunlarına Yönelik
Kodlar ve Cevaplar

Sizce Kemaliye’nin
turizmle ilgili en
belirgin
sorunları
nelerdir?

Verilen Cevapların Kod Karşılığı

N

%

S1: Ulaşım

15

83,3

S2: Konaklama

15

83,3

S3: Rekreasyon alanlarının eksikliği

15

83,3

S4: Rehberlik hizmeti

15

83,3

S5: Enformasyon bürosu ve turizm haritası ve yön tabelaları

13

72,2

S5: Hizmet kalitesi

9

50

S6: Turizm çeşitliliği eksik

4

22,2

S7: TOKİ gibi çarpık yapılaşma

4

22,2

S8: Nitelikli iş gücü

8

44,4

S9: Alt yapı sorunu

14

77,7

S10: Yeme-içme alanlarının eksikliği

15

83,3

S11: Yöresel ürünlerin sunum ve satış eksikliği

13

72,2

S12: Tanıtım ve pazarlama eksikliği

10

55,5

S13: Stratejik plan eksikliği

1

5,5

S14: Turizme olan inancın eksik oluşu

7

38,8

S15: Fiyat belirsizlikleri

11

61,11

S16: Verilen sözlerin tutulması

1

5,5

S17: Turizm acentası yeteri kadar yok

1

5,5

S18: Tekelleşme sorunu var

14

77,7

S19: Ev pansiyonculuğu yok

4

22,2

Üçüncü en büyük sorun ise %72,2’şerlik oranlarla “enformasyon bürosu, turizm
haritası, yön tabelaları ve yöresel ürünlerin sunum ve satış eksikliği” şeklindedir. Örneğin
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M11 kodlu paydaş; “insanları yönlendirecek bir rehberlerin enformasyon yani bir danışma
bürosu olmamasından sıkıntılı. Yani ilk önce turizmin gelişmesi için bu sorunlara eğilmemiz lazım
konaklama ve tanıtım… İnsanların buraya geldiklerinde rahat bir şekilde yönlendirebilecek danışma
yardımının olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde ifadede bulunarak enformasyon
eksikliğini değinmiştir. M5 kodlu paydaş ise: En belirgin alt yapı sorunu var. Yani yeme içime
konaklama, yöresel ürünlerin gerek hediyelik gerek yiyecek sunum eksikliği, yeteri derecede yöresel
yemeklerin tatların sunum eksikliği bunlar alt yapı sorunları belki buna ulaşımı ilave edebiliriz,
reklam yetersizliğini ilave edebiliriz. Temelde bunlar var hocam: Reklam, konaklama, yöresel
ürünlerin sunum eksikliği” şeklinde ifade bulunmuştur.
Dördüncü en belirgin sorun ise %61,1 ile “fiyat belirsizlikleri” sorunu olarak
görülmektedir. Örneğin M16 kodlu paydaş; “fiyatlarda ciddi anlamda bir belirsizlik var
ötekinin verdiği fiyat bir bakıyorsan berikinden farklı aynı ürün farklı fiyat, hatta bazen farklı
kişilere farklı fiyat olarak yansıyabiliyor” şeklindedir.
Dikkat çeken bir diğer sorun ise %55,5 ile “tanıtım ve pazarlama eksikliği” sorunu
olarak ortaya çıkmıştır. M14 kodlu paydaşın tanıtım ve pazarlama eksikliği ile genel
sorunlara yönelik ifadesi; Yeme içme mekânları eksik, konaklama sorunu var, otel ziyade
Kemaliye mimarisini uygun butik otel veya ev pansiyonculuğu olsa daha iyi olur. İnsanların talebi
de bu yönde, bir tane evin içi gösterilmiyor sergilenmiyor, mimari evlerimizle övünüyoruz sadece
dıştan görünüyor. Yani müze şekline çevrilmiş eski eşyalarla 100 yıl öncesini insanlara
gösterebilecek bir ev olması lazım. Rehber sıkıntısı var, yönlendirici tabelalar eksik yok denecek
kadar az. En azından Kemaliye'nin krokisi merkezde olmalı gezilecek yerler gösterilmeli. Pazarlama
sorunu var, tanıtı eksikliği var. Yöresel ürünlerin tanıtımı yok satışının olduğu alan yok. El
sanatlarının sergileneceği bir alan yok” şeklinde olmuştur.
Paydaşların yarısının ifade ettiği bir sorun ise %50’lik bir oranla “hizmet kalitesi”
sorunudur. Kemaliye destinasyonunun turizmle ilgi diğer belirgin sorunları ise %%44,4 ile
“nitelikli iş gücü”, %38,8 ile “turizme olan inancın eksik oluşu”, %22,2’şerlik oranlarla
“turizm çeşitliliği eksik”, “TOKİ gibi çarpık yapılaşma” ve “ev pansiyonculuğu yok” ve
%5,5’erlik oranlarla “stratejik plan eksikliği, verilen sözlerin tutulması ve turizm acentası
yeteri kadar yok” şeklinde olmuştur.

3.3. Paydaşlara Göre Kemaliye’nin Çevresel Sürdürülebilirliği
Kemaliye destinasyonu için turizmin çevresel etkilerini araştırmak üzere
paydaşlara yöneltilen “Size göre turizmin Kemaliye destinasyonuna çevresel etkisi
nelerdir? Turizm çevre kirliliğine neden olmakta mıdır? Turizmin doğal güzelliklere
olumsuz etkisi var mıdır? Çevre kirliliğini önlemek ve doğal güzellikleri korumak adına
yapılan çalışmalar nelerdir? Yapılan çalışmalar sizce yeterli midir? Size göre çevre
kirliliğini önlemek ve doğal güzellikleri korumak adına ne tür çalışmalar olmalıdır?
Kemaliye’de katı atık kontrolü yapılıyor mu? Atık sular arıtılıyor mu?” sorularına
katılımcıların verdiği cevaplar ışığında kodlamalar yapılarak içerik analizi yapılmıştır.
Sonuç olarak paydaşlara göre turizmin Kemaliye’nin çevresel etkilerine yönelik kodları ve
cevapları Tablo 4’te olduğu gibi ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 4’e göre Ç1 kodlu; turizm çevre kirliliğine neden olmakta mıdır? Şeklindeki
yöneltilen soruya paydaşların verdikleri cevap %88,8’lik bir oranla çevre kirliliğine neden
olmamaktadır yönünde olmuştur. Paydaşların %50’si kesinlikle olmadığını belirtirken
%38,8 ise olmadığı yönünde ifadede bulunmuşlardır. Paydaşların çok az bir kısmı ise
%11,1’lik bir oranla turizmin Kemaliye destinasyonu için çevre kirliliğine kısmen sebep
olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin; M3 kodlu paydaş sorulan bu soruya “şimdilik hayır”
şeklinde cevap vermektedirler.
Ç2 kodlu; turizmin doğal güzelliklere olumsuz etkisi var mıdır sorusuna ise
paydaşların %61,1’i yoktur şeklinde cevap verirken, %27,7’si ise kesinlikle yoktur şeklinde
kuvvetli cevap vermişlerdir. Paydaşların %11,1’lik bir oranda ise kısmen olumsuz bir
etkisi olduğu yönünde ifadede bulunmaktadırlar. Ç3 kodlu; yapılan çalışmalar sizce
yeterli midir? Sorusuna ise %5,5’lik bir oranla yeterli görülürken, %16,6’lık bir oranla ise
kısmen yeterli görülmektedir. Paydaşların %55,5’i yetersiz ve %22,2’si ise kesinlikle
yetersiz görmektedir.

Tablo 4. Paydaşlara Göre Turizmin Kemaliye’ye Çevresel Etkilerine Yönelik Kodlar ve
Cevaplar
Ç: Turizmin Çevresel Etkisi
Sorulan Soru
Ç1:
Turizm
çevre
kirliliğine neden olmakta
mıdır?
Ç2:
Turizmin
doğal
güzelliklere
olumsuz
etkisi var mıdır?

Ç3: Yapılan çalışmalar
sizce yeterli midir?

Ç4:
Çevre
kirliliğini
önlemek
ve
doğal
güzellikleri
korumak
adına yapılması gereken
çalışmalar nelerdir?

Ç5: Kemaliye’de katı atık
kontrolü yapılıyor mu?
Atık sular arıtılıyor mu?

Verilen Cevapların Kod Karşılığı

N

%

Ç1a: Kesinlikle Olmuyor

9

50

Ç1b: Olmuyor

7

38,8

Ç1c: Kısmen Oluyor

2

11,1

Ç2a: Kısmen Vardır

2

11,1

Ç2b: Yoktur

11

61,1

Ç2c: Kesinlikle Yoktur

5

27,7

Ç3a: Yeterli

1

5,5

Ç3b: Kısmen Yeterli

3

16,6

Ç3c: Yetersiz

10

55,5

Ç3d: Kesinlikle Yeterli

4

22,2

Ç4a: Katı Atık Depolama Sistemi Olmalı

10

55,5

Ç4b: Çöp Konteynerleri Yeterli Oranda Olmalı

11

61,1

Ç4c: Arıtma Sistemi Kurulmalı

10

55,5

Ç4d: Bakımsız Yeşil Alanlar Düzenlenmeli ve Yeşil Alanlar Korunmalı

6

33,3

Ç4e: Kömür Kullanımında Kaynaklı Kirliliği Önlemek Adına Bacalara
Filtre Takılmalı

2

11,1

Ç4f: Çevre Bilinci Eğitimi Verilmeli

15

83,3

Ç4g: Ağaçlandırma Faaliyeti Yapılmalı

5

27,7

Ç4h: Etkili Cezalandırma Olmalı

1

5,5

Ç5b: Hayır

18

100
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Tablo 4’te Ç4 kodlu; size göre çevre kirliliğini önlemek ve doğal güzellikleri
korumak adına ne tür çalışmalar olmalıdır sorusuna ise genelde 8 farklı cevap verilmiştir.
Bu cevaplardan en çok verileni %83,3 ile çevre bilinci eğitiminin verilmesi şeklindedir.
İkinci en çok verilen cevap ise %61,1 ile çöp konteynerlerinin yeterli oranda olması
gerektiği şeklindedir. Üçüncü en çok ifade edilen ise %55,5’erlik oranlarla, “katı atık
depolama ve su arıtma sisteminin kurulması” gerektiğini ileri sürülmektedir. Paydaşların
%33,3 ise “bakımsız yeşil alanların düzenlenmesi ve yeşil alanların korunması” şeklinde
olmaktadır. Diğer ifade edilenler ise %27,7 ile “ağaçlandırma faaliyeti yapılmalı”, %11,1 ile
“kömür kullanımında kaynaklı kirliliği önlemek adına bacalara filtre takılmalı” ve %5,5 ile
“etkili cezalandırma olmalı” şeklinde anlaşılmaktadır. Paydaşlara yöneltilen; Kemaliye’de
katı atık kontrolü yapılıyor mu? Atık sular arıtılıyor mu? Sorularına verilen cevap %100
oranında “hayır” katı atık kontrolü yapılmıyor atık sular arıtılmıyor şeklinde olmuştur.

3.4. Paydaşlara Göre Kemaliye’nin Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirliği
Kemaliye destinasyonu için turizmin sosyo-kültürel etkilerini araştırmak üzere
paydaşlara yöneltilen; size göre turizm Kemaliye destinasyonunu sosyo-kültürel olarak
nasıl etkilemektedir? Kültürel yozlaşmaya sebep olmakta mıdır? Toplumsal yapıya zararı
var mıdır? Yaşam kalitesine olumlu/olumsuz etkileri nelerdir? Kemaliye’de sürdürülebilir
turizm açısından, korunması öncelikli ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerler
nelerdir? Turizm, kaybolmuş kültürel değerlerin yeniden canlanmasına vesile olmakta
mıdır? Bu değerlerin doğru kullanıldığını düşünüyor musunuz? Turizmin gelişimi için
tüm Kemaliye halkının ve toplumun her kesiminin katılımı sağlanıyor mu? Ya da katılımı
sağlayan ne tür faaliyetler vardır? Sorularına paydaşların verdiği cevaplar kodlamalar
yapılarak içerik analizi yapılmıştır. Tablo 5’de paydaşlara göre Kemaliye’de turizmin
sosyo-kültürel etkilerine yönelik cevapları ve kodlamalar yer almaktadır.
Tablo 5’e göre turizm kültürel yozlaşmaya sebep olmakta mıdır? Sorusuna
paydaşların verdiği üç farklı cevap ortaya çıkmaktadır. Buna göre paydaşların %77,7’si
turizm Kemaliye için kültürel yozlaşmaya şimdilik sebep olmamaktadır yönünde ifade
bulunurken %11,1 kültürel yozlaşmaya sebep olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca
paydaşların %11,1’i ise kısmen kültürel yozlaşmanın olduğunu ileri sürdükleri
anlaşılmaktadır. Örneğin M8 kodlu paydaş: “Şöyle kültürel yozlaşmaya kısmen sebep oluyor.
Bildiğiniz üzere Anadolu halkı misafirperverdir ama turizm burada o misafirperverliği tamamen
maddi getiriye dönüştürdü. İnsanlar turist gördüğü zaman paragözüyle bakıyorlar, dolayısıyla
yaklaşım tarzları da değişiyor” şeklinde ifadede bulunmaktadır. Ayrıca M1 kodlu paydaş:
“Olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Kemaliye'nin tam aksine ilgi gören
noktalarından bir tanesi kültür olduğu için o konuda daha fazla bilinçlenmeye Kemaliye'de
yaşayanları itiyor diye düşünüyorum” diyerek olumsuz etkinin olmadığını vurgulamıştır.
Toplumsal yapıya zararı var mıdır sorusuna ise paydaşların %77,7’si şimdilik hayır
cevabında hem fikirdirler. Paydaşların %11,1 ise hayır cevabı vermiş %11,1’i de kısmen
evet ifadesinde bulunmuştur. Örneğin M14 kodlu paydaş: “Yok şu anda etkileyen bir durum
yok. Çünkü burada daha ziyade kültür turizmi, doğa turizmi olduğu için fazla bir etkileme söz
konusu değil olumsuz olarak” şeklinde görüşünü belirtmektedir
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Turizmin yaşam kalitesine olumlu/olumsuz etkisine yönelik sorulan soruya
paydaşların hemen hemen hepsi olumlu etkilerinden bahsetmektedir. Bu olumlu
etkilerden en çok ifade edilen %77,7’lik bir oranla “yeni kültürleri tanıma” ifadesi
olmaktadır. Paydaşların %55,5’i “yeni dostluklar edinmeyi” olumlu bir etki olarak ortaya
koyarken, %50’si ise “yeni şeyler öğrenmeyi” olumlu etki olarak ortaya koymaktadır.
Örneğin M2 kodlu paydaş: “Yeni kültürleri tanıma, yeni dostluklar kazanma ve yeni şeyler
öğrenme açısından olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik herhangi bir olumsuz etkisi
olduğunu düşünmüyorum” demektedir. “Kültürel etkinliklerin turizm vasıtasıyla artmasını”
toplumsal yapıya olumlu etki olarak düşünenlerin sayısı %38,8 iken %27,7’şerlik oranlarla
“rekreatif alanlarının artması ve ticari kazanç elde edilmesini” olumlu etki olarak ortaya
koymaktadırlar.

Tablo 5. Paydaşlara Göre Kemaliye’de Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine Yönelik
Kodlar ve Cevaplar
K: Turizm Sosyo-Kültürel Etkisi
Sorulan Soru
K1: Kültürel yozlaşmaya sebep olmakta
mıdır?

K2: Toplumsal yapıya zararı var mıdır?

K3: Yaşam kalitesine olumlu/olumsuz
etkileri nelerdir?

K4: Kemaliye’de sürdürülebilir turizm
açısından, korunması öncelikli ve
kaybolmaya yüz tutmuş kültürel
değerler nelerdir?

K5: Turizm, kaybolmuş kültürel
değerlerin yeniden canlanmasına vesile
olmakta mıdır?
K6: Bu değerlerin doğru kullanıldığını
düşünüyor musunuz?

Verilen Cevapların Kod Karşılığı

N

%

K1a: Şimdilik Hayır

14

77,7

K2b: Hayır

2

11,1

K3c: Kısmen Evet

2

11,1

K2a: Şimdilik Hayır

14

77,7

K2b: Hayır

2

11,1

K2c: Kısmen Evet

2

11,1

K3a: Yeni Kültürleri Tanıma

15

77,7

K3b: Yeni Dostluklar Edinme

10

55,5

K3c: Yeni Şeyler Öğrenme

9

50

K3d: Kültürel Etkinliklerin Artması

7

38,8

K3e: Rekreatif Faaliyetlerin Artması

5

27,7

K3f: Ticari Kazanç Elde Etme

5

27,7

K4a: Müzik (Fasıl Vb.)

18

100

K4b: Yöresel Yemekler

16

88,8

K4c: El Sanatları (Kapı Tokmakları, Halı Dokumacılığı, Ahşap
İşçiliği, Kuru Duvar İşçiliği, Gazenne Kumaş Dokuması)

18

100

K4d: Tarihi Yapılar (Camiler, Kiliseler, Çeşmeler)

13

72,2

K4e: Gurbet Temalı Maniler

9

50

K4f: Geleneksel Evlerin İç Mimari Özellikleri

5

27,7

K5a: Kesinlikle Evet

12

66,6

K5b: Evet

3

16,6

K5c: Kısmen Evet

3

16,6

K6a: Evet

13

72,2

K6b: Kısmen Evet

3

16,6
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K7: Turizmin gelişimi için tüm
Kemaliye halkının ve toplumun her
kesiminin katılımı sağlanıyor mu?

K8: Katılımı sağlayan ne tür faaliyetler
oluyor?

K6c: Hayır

2

11,1

K7a: Evet

3

16,6

K7b: Hayır

8

44,4

K7c: Kesinlikle Hayır

7

38,8

K8a: Bilgilendirme Toplantıları

15

83,3

K8b: Gençleri İşin İçine Dâhil Etme

5

27,7

K8c: Şeffaf Yönetim Uygulamaları

2

11,1

Kemaliye’de sürdürülebilir turizm açısından, korunması öncelikli ve kaybolmaya
yüz tutmuş kültürel değerler, paydaşların ortak ifadeleri; yöresel müzik, yöresel yemekler,
el sanatları, tarihi yapılar, gurbet temalı maniler ve geleneksel evlerin iç mimarisi şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Paydaşların tamamının (%100) belirtmiş olduğu “müzik” (fasıl) ve “el
sanatları” (kapı tokmakları, halı dokumacılığı, ahşap işçiliği, kuru duvar işçiliği, gazenne
kumaş dokuması) yöre halkının unutmak istemediği değerler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu değerleri takiben %88,8 ile “yöresel yemekler”, %72,2 ile “tarihi yapılar”
(camiler, kiliseler, çeşmeler), %50 ile “gurbet temalı maniler” ve %27,7 ile “geleneksel
evlerin iç mimari özellikleri” paydaşlar tarafından ifade edilmektedir.
Tablo 5’de görüleceği üzere; turizm, kaybolmuş kültürel değerlerin yeniden
canlanmasına vesile olduğuna paydaşların tamamı inanmaktadır. Fakat inanç düzeyleri
arasında farklılık çıkmaktadır. Buna göre; paydaşların %66,6’sı kesinlikle evet ifadesini
kullanırken, %16,6’şarlık oranlarla da “evet” ve “kısmen evet” ifadelerini
kullanmaktadırlar. Aynı şekilde turizm ile yeniden canlanan değerlerin doğru
kullanıldığına inanıyor musunuz sorusuna verilen cevaplar ise %88,8 ile “evet” ve %11,2
ile “hayır” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruya evet diyenlerin ise %16,6’sı “kısmen
evet” ifadesinde bulunmaktadır.
Tablo 5’de yer alan turizmin gelişimi için tüm Kemaliye halkının ve toplumun her
kesiminin katılımı sağlanıyor mu sorusuna paydaşların verdiği cevaplar %44,4’ü “hayır”,
%38,8’i “kesinlikle hayır” ve %16,6’sı ise “evet” şeklinde ifadede bulunmaktadırlar.
Katılımı sağlayan ne tür faaliyetler oluyor sorusuna ise paydaşların %83,3’ü
“bilgilendirme toplantıları” ile %27,7’si “gençleri işin içine dâhil ederek” ve %11,1’i ise
“şeffaf yönetim uygulamaları” ise katılımı sağladıklarını ifade etmektedirler. Örneğin M1
kodlu paydaş: “Biz buna şeffaf yönetim ya da yönetişim diyoruz. Bir konuda karar alırken
karardan etkilenecek olanları da işin içine girmesi süreci, Kemaliye'de ben şahsen iyi işlettiğimi
düşünüyorum. Ben hükümet binasının dış cephe boyasını bile esnafa tercih ettirdim. Bu ve benzeri
birçok konuda her türlü atacağımız adımdan önce herkese açık toplantılar gerçekleştirdik. Kemaliye
kültürü de buna açık yabancı değil az evvel söylediğim gibi sivil örgütlenmesi tarihi çok eski ve bu
örgütler kâğıt üstünde kurulmuş örgütler değil devam işleyen kendini yenileyen örgütler.
Dolayısıyla kararlar burada beraber alınıyor diyebiliriz” şeklinde ifadede bulunmaktadır.
Sonuç olarak turizmin Kemaliye destinasyona sosyo-kültürel etkisi şimdilik olumlu
yönde seyrettiğini anlamaktayız. Kültürel yozlaşmaya, toplumsal yapıya ve yaşam
kalitesine şimdilik olumsuz bir etkinin olmadığını paydaşların ifadelerinden
anlaşılmaktadır. Kemaliye’nin müziği, yöresel yemekleri, el sanatları, tarihi yapıları,
gurbet temalı manileri ve geleneksel evlerin iç mimari özellikleri gün yüzüne çıkartılması
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gereken değerler olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca turizmin kaybolan değerin
canlanmasına vesile olduğu ve bu değerlin doğru kullanıldığına olan inanç paydaşlar
tarafından ifade edilmektedir. Bir başka önemli nokta ise toplumun her kesiminin
turizmle ilgili olmadığı ve turizmle ilgili olmaları için yeterli çabanın gösterilmediği sosyokültürel açıdan bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun her kesiminin
turizmle ilgili olması ve bu şişe dâhil edilmesi için yapılan faaliyetler ise yeterli
gözükmemektedir.

3.5. Paydaşlara Göre Kemaliye’nin Ekonomik Sürdürülebilirliği
Bu başlık altında turizmin Kemaliye destinasyonuna ekonomik olarak katkısını,
fiyat artışlarına sebep olup olamadığını, halkın refah düzeyine etkisini, geleneksel el
sanatlarına ve iş kollarına olan etkisini ve Kemaliye’deki işletmelerin satış ve karlarını
artırıp artırmadığına yönelik paydaşlara mülakat soruları sorulmuştur. Ayrıca
Kemaliye’de elde edilen turizm gelirleri tüm paydaşlara dengeli bir şekilde dağıtılıp
dağıtılmadığını ve turizmde tekelleşme mevcut olup olmadığına ve eğer mevcut ise
tekelleşmeyi önlemek adına neler yapılması gerektiğine ilişkin sorular ile Kemaliye
destinasyonu için turizmde, sürdürülebilir ekonomik denge ölçülmek istenmiştir. Bu
başlık altında incelenen bir başka konu ise turizmin Kemaliye destinasyonuna yapılacak
olan yatırımlara etkisinin araştırılması, Kemaliye’deki turizm hareketlerini geliştirmek ve
alternatifleri çoğaltmak adına neler yapılması gerektiği ve Kemaliye’deki turizm
faaliyetini tüm yıla yaymak için neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiğini ortaya
çıkarmak adına paydaşlara sorular yöneltilmiştir. Ayrıca Kemaliye’ye gelen turistlerin
memnun ayrılıp ayılmadığı, memnun ayrılmaları için neler yapıldığı ve nelerin yapılması
gerektiği konularına da değinilmektedir.
Paydaşların verdiği cevaplar içerik analizi yöntemi ile incelenerek benzer ifadeleri
kodlanmış ve bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Tablo 6’da
paydaşlara göre turizmin Kemaliye destinasyonuna olan ekonomik etkisi yönelik kodlar
ve cevaplar ve Tablo 7’de paydaşlara göre Kemaliye turizm hareketlerinin geliştirilmesi,
alternatiflerin çoğaltılması ve tüm yıla yayılması yönelik kodlar ve cevaplar yer
almaktadır. Ayrıca Tablo 8’de paydaşlara göre Kemaliye destinasyonunu ziyaret eden
turistlerin memnuniyetlerine yönelik kodlar ve cevaplara yer verilmiştir.
Tablo 6’ya göre paydaşların tamamı (%100’ü) turizmin Kemaliye’ye ekonomik
katkısının olumlu olduğunu belirtmektedir. Fakat olumlu katkıyı paydaşlar %44,4’erlik
oranlarla “çok olumlu” ve “olumlu” olarak belirtirken %11,1’lik bir oranla ise kısmen
olumlu olarak belirtmişlerdir. Örneğin M4 kodlu paydaş: “Şimdi ben çok olduğunu
düşünüyorum. Ancak bunla ilgili bir istatistik yapılmıyor ama bizim gözlemlerimize göre tesislere,
tesislerde çalışan insanlara, insanların yapmış olduğu alışverişleri gözlemlediğimizde kapı tokmağı,
dut, pekmez, balına kadar çok ciddi paralar harcandığını iyi bir gelir kapısı olduğunu
düşünüyorum” diyerek turizmin Kemaliye destinasyonuna olan ekonomik katkısını ifade
etmiştir.
Paydaşlara yöneltilen turizm fiyat artışlarına sebep olmuş mudur sorusuna
%44,4’erlik oranlarla “evet” ve “kısmen evet” cevabı verilirken %11,1’lik bir oranla ise
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“hayır” cevabı verilmiştir. Örneğin M5 kodlu paydaş: “Yani fiyatlara biraz yansıyabilir,
sektördeki fiyatlara yansıyabilir. Ama çay Kemaliye’de 1 TL Türkiye şartlarına göre çok iyi ve su
bedava” şeklindeki yorumuyla fiyat artışı kısmen olsa da fiyat avantajı olan durumlarının
da olduğunu vurgulamıştır. M7 kodlu paydaş ise: “Oluyor tabi, şimdi buradaki esnaflarda
şöyle bir düşünce var; gelen yerli ya da yabancı turistlerin çoğunluğu günübirlik gelip gittikleri
için nasılsa bu insanlarla yüz yüze gelmeyeceğiz düşüncesinden dolayı fiyatları oldukça yüksek
tutuyorlar. Tabi sadece turistlerin değil yerli halkıda olumsuz etkiliyor. Ama tabi şu A101'in açılışı
esnafın en azından turizm dışındaki dönemlerde aşırı fiyat artışına mâni olmuş oluyor. Rekabet
olursa bu iş çözülür” şeklindeki yorumuyla turizmden kaynaklı fiyat artışlarının olduğunu
bundan hem turistlerin hem de yerli halkın etkilendiğini vurgulamaktadır.
Turizmin Kemaliye destinasyonunda halkın refah düzeyine etkisi yönelik sorulan
soruya paydaşların %44,4’ü “olumlu”, %38,8’i “kısmen olumlu” ve %16,6’sı ise “olumsuz”
etkisi olduğu yönünde görüş beyan etmektedirler. Örneğin M9 kodlu paydaş: “halkın refah
düzeyine bir etkisini göremiyorum. Çünkü şu an belli başlı kişiler ilgilendiği için diğer turizm
kentlerini gibi olamadığı için mesela Safranbolu’da en küçük esnaftan en büyük esnafa kadar herkes
kazanabiliyor. Ama Kemaliye’de bir tekelleşme söz konusu olduğu için halkın geneli etkileyen bir
durum söz konusu değil” şeklindeki yorumuyla turizmin halkın refah düzeyine olan
etkisinin olumsuz olduğu yönünde görüş beyan etmektedir. M10 kodlu paydaş ise: “evet
halkın refah düzeyine olumlu etkisi vardır. Çünkü potansiyeli gören halk ürün çeşitliliğine
gitmiştir” şeklindeki beyanıyla olumlu etkiden bahsetmektedir.

Tablo 6. Paydaşlara Göre Kemaliye’de Turizmin Ekonomik Etkilerine Yönelik
Kodlar ve Cevaplar
E: Ekonomik Etkisi
Sorulan Soru
E1: Turizmin Kemaliye
destinasyonuna ekonomik
olarak katkısı nasıldır?
E2: Fiyat artışlarına sebep
olmakta mıdır?

E3: Halkın refah düzeyine
etkisi nasıldır?

E4:
Geleneksel
el
sanatlarına ve iş kollarına
olan etkisi nasıldır?
E5:
Kemaliye’deki
işletmelerin
satış
ve
karlarını artırıyor mu?
E6: Kemaliye’de elde edilen

Verilen Cevapların Kod Karşılığı

N

%

E1a: Çok Olumlu

8

44,4

E1b: Olumlu

8

44,4

E1c: Kısmen Olumlu

2

11,2

E2a: Evet

8

44,4

E2b: Kısmen Evet

8

44,4

E2c: Hayır

2

11,2

E3a: Olumlu

7

38,8

E3b: Kısmen Olumlu

8

44,4

E3c: Olumsuz

3

16,6

E4a: Artırıyor

5

27,7

E4b: Kısmen Artırıyor

13

72,3

E5a: Kesinlikle Evet

10

55,5

E5b: Evet

4

22,2

E5c: Kısmen Evet

4

22,2

E6a: Kesinlikle Hayır

9

50
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turizm
gelirleri
tüm
paydaşlara
dengeli
bir
şekilde dağıtılıyor mu?

E7: Turizmde tekelleşme
mevcut mu?

E6b: Hayır

5

27,7

E6c: Turizmle İlgilendiği Ölçüde Pay Alıyor

4

22,2

E7a: Kesinlikle Evet

13

72,3

E7b: Evet

1

5,5

E7c: Kısmen Evet

2

11,1

E7d: Hayır

2

11,1

E7aa: Halk Turizm Konusunda Bilinçlendirilmeli ve Eğitilmeli

8

44,4

E7ab: Halkın Turizme Katılmaları Sağlanmalı

9

50

9

50

E7ad: Rekabeti Oluşturacak Yeni Yatırımcıların Sektöre Girmesi

5

27,7

E7ae: El Sanatlarının Canlandırılması ile Yeni İşletmeler Açılması

6

33,3

E7af: Yöresel Ürünlerin Satıldığı Pazarın Oluşması

6

33,3

E7ag: Yöresel Yemeklerin Sunulduğu İşletmelerin Açılması

6

33,3

E7aı: Kooperatifleşmek ile Sorun Çözülmeli

7

38,8

E7aj: Ev Pansiyonculuğu Teşvik Edilmeli

7

38,8

Verilen Cevapların Kod Karşılığı

N

%

Y1a: Kesinlikli Evet

9

50

Y1b: Evet

4

22,2

Y1c: Kısmen Evet

3

16,6

Y1d: Kısmen Hayır

2

11,2

E7ac: Yatırım
Desteklenmeli
E7a: Evet ise tekelleşme
sorununun çözümü nedir?

Yapabilecek

Yerel

Halka

Öncülük

Edilmeli

ve

Y: Yatırım
Sorulan Soru

Y1: Turizm Kemaliye’ye
yapılacak
yatırımları
etkileyen bir unsur mudur?

Tablo 6’ya göre turizm geleneksel el sanatları ve iş kollarının gelişimini %72,3’lük
bir oranla “kısmen artırdığı” ve %27,7’lik bir oranla ise “arttırdığı” paydaşların
ifadelerinden anlaşılmaktadır. Örneğin M8 kodlu paydaş: “geleneksel el sanatlarını türevinin
geliştirildiğini ve geliştirilmeye devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü demircilik sanatı mesela
turizmle birlikte iyice gelişmeye başladı yani sürdürmeye devam ediyor” şeklindeki ifadesi ile
turizmin geleneksel el sanatlarına olan olumlu etkisinden söz etmektedir. Turizm
Kemaliye’deki işletmelerin satış ve karlılığını artırmış mıdır sorusuna paydaşların %55,5’i
“kesinlikle evet” ve %22,2’şerlik oranla ise “evet” ve “kısmen evet” şeklinde görüş
bildirerek %100’ü artırdığını yönünde görüş beyan etmektedirler. Örneğin M18 kodlu
paydaş: “Kesinlikle artırmıştır, her yıl artarak gelen turist sayısı da satış ve karlılığı artırmaya
devam ediyor. Örneğin biz lök haneyi açtığımızda günde 10 tane satınca sevinirdik, mutlu olurduk,
şimdi sayı vermek istemiyorum ama kat kat fazlasını satıyoruz” şeklinde ifadede bulunarak
turizmin Kemaliye’ye olan katkısını söylemektedir.
Kemaliye’de elde edilen turizm gelirleri tüm paydaşlara dengeli bir şekilde
dağıtılıyor mu? Sorusuna paydaşların %50’si “kesinlikle hayır”, %27,7’si “hayır” ve
%22,2’si ise “turizmle ilgilendiği ölçüde pay alıyor” şeklinde cevap vermektedirler.
Örneğin M1 kodlu paydaş: “Parayı veren düdüğü çalar. Turizmle ilgilendiği ölçüde, turizme
yatırım yaptığı oranda karşılığını alıyor diye düşünüyorum” şeklide ifadede bulunurken M7
kodlu paydaş ise: “Mümkün değil öyle bir şey yok” şeklinde ifadede bulunmaktadır.
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Kemaliye destinasyonu için turizmde tekelleşmenin olduğunu paydaşların %89’u
inanmaktadır. Buna göre paydaşların %72,3’ü “kesinlikle evet”, %5,5’i “eve” ve %11,1 ise
“kısmen evet” cevabını vermektedir. Tekelleşmenin olmadığını inan paydaşların oranı ise
%11,1 ile “hayır” cevabıdır. Örneğin M14 kodlu paydaş: “Yani tekelleşmeden ziyade insanlar
üreten üretici her zaman kazanıyor üretim yok Kemaliye'de az kişi arasında var. Zaten öyle seri
fabrikasyon bir üretim olmadığı için ayrıca çok fazla göç olduğu için kimsede bağ bahçesiyle
uğraşmıyor onun için fazla bir pastadan pay alamıyor sadece bu işle uğraşanlar pay alabiliyor”
şeklinde ifadede bulunmaktadır. Ayrıca M5 kodlu paydaş kısaca: “mevcuttur” şeklinde
tekelleşmenin olduğunu beyan etmektedir.
Tablo 6’da paydaşlara tekelleşmenin çözümü sorulduğunda paydaşların %50’si
“halkın turizme katılmaları sağlanmalı ve yatırım yapabilecek yerel halka öncülük
edilmeli ve desteklenmeli” şeklinde öneride bulunurken %44,4’ü ise “halk turizm
konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitilmeli” şeklinde öneride bulunmaktadırlar. Ayrıca
paydaşların %38,8’i “kooperatifleşme ile sorun çözülmeli ve ev pansiyonculuğu teşvik
edilmeli” yönünde öneride sunmaktadır. Diğer öneriler ise; %33,3’erlik oranlarla “el
sanatlarının canlandırılması ile yeni işletmeler açılması, yöresel ürünlerin satıldığı
pazarların oluşması ve yöresel yemeklerin sunulduğu işletmeler açılması” ile %27,7’lir bir
oranla “rekabeti oluşturacak yeni yatırımcıların sektöre girmesi” şeklindedir.
Paydaşların tekelleşmeyi önlemek adına önerilerine örnekler ise; M8 kodlu paydaş:
“bir kere kooperatifleşmeye gidilmesi gerekiyor halkın geliri elde edebilmesi için çeşitli teşviklerin
verilmesi gerekiyor. Ama burası küçük bir yer olduğu için pastanın paylaşılması da zor. Ama
düzgün ve doğru bir planlamayla aşılabilir” şeklinde iken M4 kodlu paydaş: “şu an şehirde
yaşayan insanlar yatırım yapmak isteyenlere destek olunmalı önü açılmalı yapacakları çalışmalara
da öncülük edilmeli ki büyük bir sermayeye sahip rant sahibi burada bütün turizmi ele almasın”
şeklindedir.
Tablo 6’daki turizm Kemaliye’ye yapılacak yatırımları etkileyen bir unsur mudur
sorusuna paydaşların %50’si “kesinlikle evet”, %22,2’si “evet”, %16,6’sı “kısmen evet” ve
%11,2’si ise “kısmen hayır” şeklinde yanıt vermektedir. Örneğin M1 kodlu paydaş bu
soruya: “kesinlikle etkiliyor” şeklinde cevap verirken M17 kodlu paydaş ise: “bugüne kadar
Kemaliye’ye yapılan yatırımları etkilediği gibi bundan sonra yapılacakları da daha çok
etkileyeceğini inanıyorum” şeklinde cevap vermektedir. Tablo 7’de paydaşlara göre
Kemaliye turizm hareketlerinin geliştirilmesi, alternatiflerin çoğaltılması ve tüm yıla
yayılması yönelik cevaplar ve kodlamalar yer almaktadır.
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Tablo 7. Paydaşlara Göre Kemaliye Turizm Hareketlerinin Geliştirilmesi,
Alternatiflerin Çoğaltılması ve Tüm Yıla Yayılması Yönelik Kodlar ve Cevaplar
AT: Alternatif Turizm ve TY: Turizmi Tüm Yıla Yaymak
Sorulan Soru

AT: Kemaliye’de mevcut
turizm
hareketlerini
geliştirmek
ve
alternatifleri
çoğaltmak
için neler yapılmalıdır?

TY: Kemaliye’de turizmi
tüm yıla yaymak için
neler yapılabilir?

Cevaplar ve kodları

N

%

AT1: Yatırım Yapılmalı ve Yatırımcıların Önü Açılmalı

10

55,5

AT2: Envanter Çalışması Yapılmalı

5

27,7

AT3: Aktiviteler Artırılmalı

13

72,2

AT4: Teleferik Yapılmalı

5

27,7

AT5: Av Turizmi Canlandırılmalı

5

27,7

AT6: Niş Ürünler Oluşturulmalı

4

22,2

AT7: Turizm Bilinci Halkın Genelini Yayılmalı ve Turizme İnanılmalı

4

22,2

AT8: Hizmet Kalitesi Artırılmalı

6

33,3

AT9: Sahil Yolu Yapılabilir

2

11,1

AT10: Kamp Alanları Genişletilip Yeni Kamp Alanları Açılabilir.

2

11,1

TY1: Ulaşım İmkânları Geliştirilmeli

15

83,3

TY2: Konaklama İmkânları Artırılmalı

15

83,3

TY3: Yeme-İçme İşletme Sayısı ve Kalitesi Artmalı

14

77,7

TY4: Kış Sporları ve Kış Aktiviteleri Artırılmalı

13

72,2

TY5: Kışın Geleneksel Ev Yaşam Tarzı Gösterilmeli

9

50

TY6: Her Hafta Düzenli Devam Eden Fasıl Geceleri

9

50

TY7: Hizmet İçi Eğitimlerin Kemaliye’de Verilmesini Sağlamak

3

16,6

TY8: Daha Fazla Fuara Katılım Sağlanmalı

2

11,1

Tablo 7’ye göre paydaşların Kemaliye’deki mevcut turizm hareketlerini geliştirmek
ve alternatifleri çoğaltmak adına önerileri şöyledir; aktiviteler artırılmalı (%72,2), yatırım
yapılmalı ve yatırımların önü açılmalı (%55,5), hizmet kalitesi artırılmalı (%33,3), envanter
çalışması yapılmalı, teleferik yapılmalı ve av turizmi canlandırılmalı (%27,7) şeklindedir.
Ayrıca paydaşlar; niş ürünler oluşturulmalı ve turizm bilinci halkın genelini yayılmalı ve
turizme inanılmalı (%22,2), sahil yolu yapılabilir ve kamp alanları genişletilip yani kamp
alanları açılabilir (%11,1) şeklinde de görüş beyan etmektedir. Örneğin M10 kodlu paydaş:
“turizm bilinci halkın geneline yayılmalı, tüm paydaşlara eşit bir şekilde fayda sağlanmalı, tanıtıma
devam edilmeli, niş ürünler oluşturulmalı, girişimcilere her konuda kolaylık sağlanmalı ve destek
olunmalı” diye ifadede bulunmaktadır. Bir diğer M16 kodlu paydaş ise: “teleferik yapılmalı,
su sporları ve kış sporlarına yönelik çalışmalar yapılarak aktivite sayısı artırılmalı, mesela; bisiklet
yolu yapılabilir, Karanlık Kanyon daha canlı hale getirilebilir ve ziplayn gibi alternatif aktiviteler
artırılabilir” şeklinde ifade etmektedir.
Tablo 7’ye göre paydaşların turizmin tüm yıla yayılması için en çok önerdiği
%83,3’erlik oranlarla “ulaşım imkânları geliştirilmeli” ve “konaklama imkânları
artırılmalı” şeklinde olmaktadır. İkinci ifade edilen; %77,7 ile “yeme-içme işletme sayısı ve
kalitesi artmalı” şeklinde iken üçüncü en ifade edilen; %72,2 ile “kış sporları ve kış
aktiviteleri artırılmalı” şeklindedir. Diğer ifade edilen öneriler ise; %50’şerlik oranlarla
“kışın geleneksel ev yaşam tarzı gösterilmeli” ve “her hafta düzenli devam eden fasıl
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geceleri” gerçekleştirilmeli, %16,6 ile “hizmet içi eğitimlerin Kemaliye’de verilmesini
sağlamak” ve %11,1 “daha fazla fuara katılım sağlanmalı” ile şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
Turizmin tüm yıla yayılması hususunda paydaşların önerilerine örnek olarak; M8
kodlu paydaş: “köylerdeki yapılan kış faaliyetlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini
düşünüyorum onun dışında kışın geleneksel ev yaşam tarzını canlandırılması gerektiğini
düşünüyorum” şeklinde ifadede bulunmaktadır. Ayrıca M1 kodlu paydaş: “Etkinlik
sayısının ve çeşidinin arttırılması lazım. Türkiye ve Avrupa'da düzenlenecek fuarlara katılım
sayısının aratması lazım. Buraya özellikle sakin şehir olduktan sonra bu sektörün içerisinde yer
alan birçok aktörün Türkiye'de ulusal bazda diyorum buraya davet edilerek buranın gezdirilmesi
gösterilmesi ve Kemaliye'nin tanıtımı için yapılacak etkinliklerin Kemaliye'de yapılması gerekir
diye düşünüyorum. Hatta kış döneminde kamu kurumlarının Ankara'da merkezi hükümetin
bakanlıklarının gerçekleştireceği bir takım hizmet içi eğitimlerin Kemaliye'de verdirilmesi söz
konusu olabilir. Yani 70-80 kişilik gruplara birer hafta arayla Kemaliye'de kış döneminde bir
seminer verdirilmesi hem o kurumda çalışan memurlar açısından hem de burada yaşayan esnaf
vatandaş vesaire açısından çok faydalı olur diye düşünüyorum” şeklinde ifade etmektedir.
Tablo 8’de paydaşlara göre Kemaliye destinasyonunu ziyaret eden turistlerin
memnuniyetlerine yönelik cevapları ve kodlarına yer verilmektedir. Buna göre
paydaşların Kemaliye destinasyonuna gelen turistler memnun ayrılıyor mu sorusuna
tamamı memnun ayrıldıklarını belirtmektedir. Fakat %66,6’sı “kesinlikle evet” yanıtını
verirken %16,6’şarlık oranlarla “evet” ve “kısmen evet” yanıtını vermektedirler. Örneğin
M2 kodlu paydaş: “yeterince memnun ayrılıyorlar tek şikâyet ulaşım” diyerek memnuniyetin
olduğunu ve daha fazla olması için ulaşım imkânlarının geliştirilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır.

Tablo 8. Paydaşlara Göre Kemaliye Destinasyonunu Ziyaret Eden Turistlerin
Memnuniyetlerine Yönelik Kodlar ve Cevaplar
TM: Turist Memnuniyeti
Sorulan Soru
TM:
Sizce
Kemaliye’ye
gelen turistler memnun
ayrılıyor mu?

TMN: Memnun ayrılmaları
için neler yapılmalı?

Cevaplar ve kodları

N

%

TM1: Kesinlikle Evet

12

66,6

TM2: Evet

3

16,6

TM3: Kısmen Evet

3

16,6

TMN1: Ulaşım İyileştirilmeli

15

83,3

TMN2: Enformasyon Hizmeti Olmalı

15

83,3

TMN3: Hizmet Kalitesi Artırılmalı

15

83,3

TMN4: Nitelikli İş Gücü Artırılmalı

13

72,2

TMN5: Konaklama ve Yeme İçme İmkânları Artırılmalı

13

72,2

TMN6: Yerel Rehber Yetiştirilmeli

10

55,5

Tablo 8’e göre turistlerin memnun daha fazla memnun ayrılmaları için önerileri;
%83,3’erlik oranlarla “ulaşımın iyileştirilmesi”, “enformasyon hizmeti olmalı” ve “hizmet
kalitesi artırılmalı” şeklindedir. Ayrıca %72,2’lik oranlarla “nitelikli iş gücü artırılmalı” ve
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“konaklama ve yeme-içme imkânları artırılmalı” şeklinde olmaktadır. Bir diğer öneri ise
%55,5’lik bir oranla “yerel rehber yetiştirilmeli” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin
M7 kodlu paydaş: “biraz evvel söylediğim çeşitli yatırımların gerçekleştirilmesi lazım. Yani
yolunuzu, Konaklama işletmelerinizi, yiyecek içecek sektörünüzü, onun dışında işte yabancı dil
bilen yerel rehberlerin ve çeşitli haritaların olması. Belediyenin öncülüğünde yerel rehberlerin
yetiştirilmesi” diye ifadede bulunmaktadır. Ayrıca M3 kodlu paydaş: “şehirlerarası yolun
iyileştirilmesi gerekmektedir” şeklinde önerisini belirtmektedir.

3.6. Paydaşlara Göre Sürdürülebilirlik
Paydaşlara yöneltilen Kemaliye halkı sürdürülebilir turizm bilincine sahip midir
sorusuna içerik analizi yöntemi ile verilen cevapların kodları gösterilmektedir. Ayrıca
sürdürülebilir turizm hakkındaki görüşleriniz nelerdir sorusuna paydaşların verdikleri
cevaplar betimsel analiz yöntemi ile ham veri şeklinde aktarılmaktadır. Tablo 9’da
paydaşlara göre Kemaliye halkının sürdürülebilir turizm bilincine yönelik cevaplar ve
kodları yer almaktadır.

Tablo 9. Paydaşlara Göre Halkın Sürdürülebilir Turizm Bilincine Yönelik Kodlar ve
Cevaplar
TB: Turizm Bilinci
Sorulan Soru

TB: Sizce Kemaliye halkı
sürdürülebilir
turizm
bilincine sahip midir?

Cevaplar ve Kodları

N

%

TB1: Kesinlikle Sahiptir

1

5,5

TB2: Sahiptir

3

16,6

TB3: Kısmen Sahiptir

5

27,7

TB4: Sahip Değildir

8

44,5

TB5: Kesinlikle Sahip Değildir.

1

5,5

Tablo 9’da paydaşlara göre halkın %44,5’i “sahip değildir” ve %5,5’i “kesinlikle
sahip değildir” diyerek %50’sinin sürdürülebilir turizm bilincine sahip olmadığı
anlaşılmaktadır. Paydaşların %50’sine göre ise halkın sürdürülebilir turizm bilincine sahip
olduğu görüşü vurgulanmaktadır. Fakat %27,7’si “kısmen sahiptir”, %16,6’sı “sahiptir” ve
%5,5’i ise “kesinlikle sahiptir” cevabını vermektedir.
Örneğin M1 kodlu paydaş: “Benim kendi misafirlerim evet çok memnun ayrılıyorlar yani
Kemaliye'ye gelip de burayı abartılı bulan şu ana kadar kimseyle karşılaşmadım. Beklediklerinden
daha fazla şey buluyorlar. Yani az evvel söyledik ulaşım sıkıntı diye bu yola değdi diyorlar. O kadar
yoldan sonra böyle bir yerle karşılaşmayı beklemiyorlar. Demek ki gördükleri manzara, gördükleri
kültür, gördükleri doğa ve gördükleri tarih karşısında çok büyük memnuniyet düzeyiyle ayrılıyorlar
buradan” şeklinde ifadede bulunarak Kemaliye destinasyonunu ziyaret eden turistlerin
memnun ayrıldıklarını vurgulamaktadır.
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Tablo 10. Paydaşların Sürdürülebilir Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Betimsel Analiz
Sonuçları
Paydaş

Paydaşların Sürdürülebilir Turizm Hakkındaki görüşleri

M1

Sürdürülebilir turizm açısından herhalde en önemli unsur ülkenin güvenli bir ülke olduğunu veya nokta olarak
düşündüğümüz zaman bölgenin o turistik destinasyonun güvenli bir bölge olduğunu biliniyor olması

M2

Tekelleşmeye imkân tanımayan tüm tabana yayılan

M3

Kaynakları yok etmeden kullanmak, turizmi halkın genelini yaymak şeklinde anlıyorum.

M4

Eldeki kaynakların bozulmadan gelecek nesle aktarılmasıdır.

M5

Sürdürülebilir turizm benim için Kemaliye'ye gelen turistin tekrar Kemaliye'ye gelmesini sağlamaktır.

M6

Sürdürülebilir turizm tanıtımla olur burayı daha güzel tanıtmak lazım buradaki eksiklikleri toplum olarak kurumlar
olarak değerlendirip bunların çaresine bakıp bunların devamlılığını sağlamak lazım.

M7

Doğanı, kültürünü koruyarak bozulmadan gelecek nesle aktarılması ve ekonomik olarak paydaşların tümünün pastadan
pay alınmasının sağlanmasıdır.

M8

Sürdürülebilir turizm; ekonomi, çevre ve toplumu bir arada düşünen bir sistem ve sürdürülebilir kalkınmanın
oluşturulabilmesi için turizmin aracı olarak kullanılabilir sistem diyebiliriz.

M9

Devamlılığı sağlamak demek

M10

Gelişen turizmle birlikte kaynakların israf edilmeden kullanılması ve büyümenin limitlerine sınırlı ve iyi belirlenmesi

M11

Turizmle uğraşan işletmelerin bir kere başta desteklenmesi, halkın da bilinçlendirilmesi ve ilçenin geleceğinin turizmde
olduğunu bir kere halkın inandırılması gerekiyor bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

M12

Sürdürülebilir turizm devamlılıktır ve devamlılığı olan bir şeyler bulmaktır.

M13

Devamlılık demek benimde bu konuda planlarım oluyor yeni işletme açmak var olan işletmemi iyileştirme

M14

Sürdürülebilir turizm ileriye dönük devamlılık olması için Kemaliye gelenlerin memnun ayrılması lazım
konaklamasıyla yemesiyle içmesiyle ihtiyaçlarını çok rahat Kemaliye Karşılayıp memnun ayrıldıkları zaman
sürdürülebilir turizm olur

M15

Memlekette genç yok ne sürdürülebilirliği kime bırakacağım ben bu yapıyı bu doğayı bu güzellikleri

M16

Mevcut kültürel değerleri, çevreyi korumak ve ekonomik olarak bütün topluma faydasını sağlayabilmektir. İsraf
etmeden, tasarruf ederek turizmde devamlılığı sağlamak demektir

M17

Sürdürme, devam ettirmek demek. Yani elindeki kaynakları devamlı hale getirmek demek

M18

Devamlı olmak ve eldekini geleceğe aktarabilmek demektir.

Tablo 10’da paydaşların sürdürülebilir turizm hakkındaki görüşlerine yönelik
betimsel analiz sonuçları gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre paydaşların sürdürülebilir
turizm bilincine sahip oldukları söylenebilir. Bazı paydaşa göre sürdürülebilirlik;
devamlılık anlamına gelirken, bazı paydaşa göre turistlerin memnun ayrılması anlamına
gelmektedir. Ayrıca bazı paydaşa göre ise mevcut değerlerin korunarak geleceğe
aktarılması anlamı yüklenmektedir. Paydaşlar tarafından tam anlamıyla sürdürülebilir
turizm tanımı yapılmış olmasa da paydaşların sürdürülebilirlik hakkında ileri sürdükleri
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görüşler değerlendirilmesi gereken niteliktedir. Tablo 10 paydaşların sürdürülebilirlik
hakkındaki bilgi derecelerini de ayrıca göstermektedir. Paydaşların ifadeleri incelenerek
eksikliğin kaynağı tespit edilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi gerekmektedir.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Sürdürülebilir destinasyona yönelik yerel paydaşlar ile yapılan mülakatlar
neticesinde Kemaliye turizminin en belirgin sorunları, turizmin çevreye, toplumsal yapıya
ve ekonomiye olan etkileri, gelen turistlerin memnuniyet düzeyleri, turizmin tüm yıla
yayılması ve alternatiflerin çoğaltılması için neler yapılacağına ve sürdürülebilir turizm
hakkındaki görüşlerine yönelik veriler elde edilmiştir. Paydaşlara göre Kemaliye
destinasyonun turizmdeki en belirgin sorunlarından en fazla ifade edilen; ulaşım,
konaklama, rekreasyon alanlarının eksikliği, rehberlik hizmeti, enformasyon hizmeti, fiyat
belirsizliği, yöresel ürünlerin satışı ve sunumu, tekelleşme sorunu, tanıtım ve pazarlama
sorunu ve hizmet kalitesi sorunlarıdır. Bu sorunlar yapılan nicel analiz neticesinde
turistler tarafından imajın zayıf yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistlerden farklı
olarak paydaşların belirttikleri; fiyat belirsizliği, tanıtım ve pazarlama ve tekelleşme
sorunları ifadeleridir. Fakat turistler bu sorunları, dolaylı olarak belirtmektedirler.
Turizmin çevresel etkilerini ölçmek ve çevresel sorunları belirlemek üzere sorulan
sorular neticesinde; Kemaliye’de turizmin çevresel bir probleme neden olmadığı ve doğal
güzellikleri tahrip etmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Fakat çevresel temizlik için
yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Çevresel anlamda en büyük
problemin ise hali hazırda atık suların arıtılacağı ve katı atık yönetiminin yapılacağı
tesislerin var olmayışıdır. Bu durum nüfusu az olan Kemaliye için şu an bir problem gibi
görülmese de turizm hareketlerinin artması ile oluşacak nüfus yoğunluğu neticesinde
ciddi sorunları ortaya çıkaracaktır. Nitekim çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal
güzelliklerin korunması adına paydaşların önerileri; katı atık depolama sisteminin olması,
atık suların arıtılması, çöp konteynerlerinin arttırılması, çevre bilinci eğitimi verilmesi,
ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması ve bakımsız yeşil alanların düzenlenerek koruma
altına alınması şeklinde olmuştur. Turizm Kemaliye’de toplumsal yapıya şimdilik zarar
vermediği ve kültürel yozlaşmaya sebep olmadığı, paydaşların verdikleri ifadelerden
anlaşılmaktadır. Paydaşlara göre, bunun en büyük nedeni; Kemaliye’nin doğa ve kültür
temelli turizm türüne sahip bir destinasyon olmasıdır. Ayrıca turizmin; yaşam kalitesine,
toplumsal yapıya ve Kemaliye kültürüne şimdilik olumlu etkileri olduğu çalışma
neticesinde ortaya çıkmaktadır.
Çalışma neticesinde anlaşılan bir diğer husus ise Kemaliye’deki kaybolmuş
değerlerin turizm vasıtasıyla tekrar canlandığı sonucudur. Bununla birlikte
canlandırılması ve ön plana çıkarılması gereken değerler; Müzik (fasıl), yöresel yemekler,
el sanatları, tarihi yapıların restore edilmesi, gurbet temalı manilerin gün yüzüne
çıkarılması ve geleneksel mimari özellikteki evlerin iç mimari özelliklerinin de sunulması
şeklindedir. Çalışma neticesinde turizmin gelişimi için Kemaliye halkının ve toplumun her
kesiminin kısmen katılım sağladıkları anlaşılmaktadır. Katılım sağlamaları için yapılan
faaliyetlerin ise yeterli olmadığı anlaşılan bir diğer husustur. Bu çalışma, turizmin
Kemaliye’deki sürdürülebilir ekonomik etkilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya
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koymaktadır. Turizmin, Kemaliye destinasyonuna ekonomik olarak olumlu yönde katkı
sağladığı anlaşılmaktadır. Çünkü paydaşlara göre turizm; Kemaliye halkının refah
düzeyini ve işletmelerin satış ve kârlılığını ve geleneksel el sanatları ve iş kollarını
arttırmıştır. Turizmin yatırımları etkileyen ve artıran bir etkiye sahip olduğu yapılan
çalışma neticesinden anlaşılan bir değer olumlu ekonomik etkidir. Fakat çalışma
neticesinde paydaşlara göre olumsuz ekonomik etki olarak karşımıza çıkan büyük oranda
turizmde tekelleşme olduğu ve elde edilen turizm gelirlerinin dengeli bir şekilde
paylaşılmadığı inancıdır. Çalışma neticesinde Kemaliye turizm hareketlerinin
geliştirilmesi ve alternatiflerin çoğaltılması için paydaşların önerileri; yatırımcıların önü
açılarak yatırımların sayısının artırılması, envanter çalışması yapılarak turizm
potansiyelin farkına varılması, aktivite sayısının çoğaltılması ve çeşitli rekreasyonel
alanlarının ve faaliyetlerinin sayısının arttırılması şeklinde olmuştur. Turizmin
Kemaliye’de tüm yıla yayılması için ise paydaşlar; ulaşım imkânlarının geliştirilmesini,
turistik üst yapının iyileştirilmesini ve arttırılmasını ve kışın yapılabilecek aktivitelerin
çeşitlendirilmesini önermektedirler.

Sürdürülebilir turizm bilincinin canlı tutulması için tüm yerel paydaşların
katılımının sağlanacağı bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.

Kemaliye’de atık sular Karasu Nehrine dökülmektedir. Bu durum şu an
ciddi sıkıntılar oluşturmasa da turizmin yoğunlaştığı dönemlerde Karasu Nehri’nin
kirliliği hem çevre kirliliğini arttıracak hem de turistler için olumsuz imaj oluşturacaktır.
Bu nedenle bir an evvel hem çevrenin korunması hem imajın zedelenmemesi için atık su
arıtma tesisi kurulmalıdır. Ayrıca katı atık kontrolü yapılarak çevre kirliliğinin minimize
edilmesi gerekmektedir.

Turizm amaçlı oluşturulan STK’ların; turizm faaliyetlerinin ve yatırımlarının
arttırılması için sürekli bilinçlendirme, yönlendirme ve teşvik faaliyetleri içerisinde
olmaları gerekmektedir.

Ayrıca Kemaliye’nin geleceğinin turizmde olduğu, fakat turizmin tek başına
değerlendirilmemesi gerektiği anlaşılmalı ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. Yani
üretim teşvik edilmeli ve Kemaliye’nin sahip olduğu ürünler korunarak kaybolmuş
ürünler gün yüzüne çıkartılmalı ve geliştirilmelidir. Ayrıca Kemaliye’yi temsil edebilecek
yeni ürünler çıkartılmalıdır. Kısaca geleceğin turizmle birlikte üretimde olduğunun
mutlaka canlı tutulması gerekmektedir.

Kadınlar derneği tarafından canlandırılan gazenne dokuma kumaşı gibi
ürünler canlandırılmalı ve geliştirilmelidir.

Kemaliye’nin müziğinin geliştirilmesi ve tüm Türkiye’ye duyurulması için
devamlılığı olan bir fasıl ekibi kurulmalıdır.

Yeni yapılacak yatırımlarda Kemaliye’nin doğasına, çevresine ve kültürüne
zarar vermeyecek şekilde yapılar ve işletmeler kurulmasına dikkat edilmelidir.
Kemaliye, artan turizm talebi ile birlikte yeterli turizm arzına sahip olmayan bâkir
bir destinasyondur. Bu nedenle birçok turizm tesisinin eksik olduğu Kemaliye
destinasyonunda, talebi karşılayacak arz unsurlarının oluşturulması gerekmektedir.
Bunun için işletmeler;
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Konaklama eksikliklerini gidermek adına; ev pansiyonculuğu, pansiyon,
butik otel, apart otel ve otel gibi çeşitli konaklama yatırımları yapabilirler.

Yeme-içme imkânlarının olduğu işletme sayısı oldukça azdır. Yöresel
yemeklerin sunumunun yapıldığı işletme neredeyse yoktur. Bu nedenle bu alandaki
eksikliği giderecek yatırımlarda bulunulabilir.

Rekreatif alanların ve çeşitli eğlence etkinliklerinin yapılabileceği işletme
sayısı da yeterli değildir. Örneğin; bisiklet, kano, ATV araçları kiralanarak uygun
parkurlar oluşturulabilir.
5. KAYNAKÇA
Aksel, T. (2016). Sürdürülebilirlik Nedir. Nisan 10, 2018 tarihinde
http://benkoltd.com/suyapo/surdu rulebilir/surdurulebilirlik.as adresinden alındı.
Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Bozdemir, M. (2018). Sürdürülebilirlik Nedir? Nisan 3,
http://www.bilgiustam.com/surdurulebilirlik-nedir. adresinden alındı.

2018

tarihinde

Coccossis, H. (1996). Tourism and Sustainability: Perspective and Implications. G.
K. Priestley, J. A. Edwards, & H. Coccossis (Edt.) içinde, Sustainable Tourism: European
Experiances (1-21). Wallingford: Cab International.
Çalık, İ. (2014). Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Kapsamında Doğu Karadeniz
Bölgesi'nin Analizi, (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sakarya.
Doğan, M. (2014). Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Bağlamında Adalar:
Bozcaada Üzerine Bir Model Önerisi. (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Dwyer, L. ve Edwards, D. (2010). Sustainable Tourism Planning. J. J. Liburd, & D.
Edwards (Edt.) içinde, Understanding the Sustainable Development of Tourism (19-44).
Woodeaton, Oxford: Goodfellow Publishers Limited.
Erkol, G. ve Zengin, B. (2015). Bölge Turizmini Planlama ve Sürdürülebilir
Gelişim: Şanlıurfa Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 377-396.
Eser, S., Dalgın, T. & Çeken, H. (2010). Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Efes Örneği.
Ege Coğrafya Dergisi, 2(19), 27-34.
Genç, K., Atay, L. & Eryaman, M. Y. (2014). Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma
Sürecinde Örgütlemenin Önemi: Çanakkale Turizmi Üzerine Bir Araştırma. Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 49-61.
Harris, J. M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global and
Enviroment Institute Working Paper, 00(04), 1-24.
Kozak, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm Kavram-Uygulamalar. Ankara: Detay
Yayıncılık.
Martin, D. ve Schouten, J. (2012). Sustainable Marketing. New Jersey: Prentice Hall.

471

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Middleton, V. & Hawkins, R. (1998). Sustainable Tourism: A Marketing
Perspective. Oxford: Butterworth Heinmann.
Onaran, B. (2014). Sürdürülebilir Pazarlama. Ankara: Detay yayıncılık.
Perez, V., Guerrero, F., Gonzalez, M., Perez, F. & Caballero, R. (2013). Composite
Indicators for the Assessment of Sustainability: The Case of Cuban Nature-Based Tourism
Destinations. Ecological Indicators(29), 316-324.
Sezgin, M. & Karaman, A. (2008). Turistik Destinasyon Çerçevesinde
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Pazarlaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi (19), 413-428.
Sodhi, K. (2011). Has Marketing Come Full Circle? Demarketing for Sustainable.
Business Strategy Series, 12(4), 177-185.
Tuğun, Ö. & Karaman, A. (2014). Çekirdek Köylerin Eko Turizme Kazandırılması
için Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Bir Model. Megoran Dergisi, 4(9), 321-337.
UNDP. (2018). Destinasyon Yönetim Örgütü Sayesinde Kemaliye Sürdürülebilir
Toplum Temelli Turizm Alanında Örnek Olacak. Mart 15, 2019 tarihinde undp:
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2018/10/destina
syon-yoenetim-oerguetue-sayesinde-kemaliye-suerdueruelebi.html adresinden alındı.
UNWTO. (2005). Making Tourism More Sustainable-A Guide For Policy Makers,
Unep and Unwto. Nisan 28, 2018 tarihinde (Sustainable Development Of Tourism,
Http://Sdt.Unwto.Org/Content/About-Us-5, adresinden alındı.
Uygur Meydan, S. & Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel
Varlıklar Üzerinde Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2), 30-49.
Weaver, D. (2001). Ecotourism. Australia: John Wiley & Sons.
Weaver, D. (2006). Sustainable tourism: Theory and Practice. Boston: Elsevier
Butterworth Heinemann.

472

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

DESTİNASYON KONULU
GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
I
BÖLÜM XXV

ÇEVRİMİÇİ DESTİNASYON İMAJININ OLUŞMASINDA TURİZM
KURUMU İLE TURİSTLERİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ
ETKİLERİ: MAURİTİUS ÖRNEĞİ
Onur ÇELEN
Öğretim Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu,
onurcelen@uludag.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4601-2173

Sinan Baran BAYAR
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
sinanbbayar@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3039-3162

473

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

ÇEVRİMİÇİ DESTİNASYON İMAJININ OLUŞMASINDA TURİZM
KURUMU İLE TURİSTLERİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ
ETKİLERİ: MAURİTİUS ÖRNEĞİ
Onur ÇELEN
Öğretim Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu,
onurcelen@uludag.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4601-2173

Sinan Baran BAYAR
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
sinanbbayar@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3039-3162

1. GİRİŞ
Bir sektör olarak değerlendirildiğinde turizm; ülkeler açısından istihdam yaratan,
çeşitli ekonomik girdiler sunan, bölgeler arası kalkınma ve sunduğu ekonomik girdiler ve
benzeri özellikleri sayesinde, her geçen gün değerini arttırmaktadır (Ercan, 2020).
Turizmin ifade edilen yapısı, ülkelerin bu sektörden yüksek oranda pay almayı ve
uluslararası turizm hareketlerinin oluşturduğu talebi kendilerine yöneltmeyi istemelerine
neden olmaktadır. Turizm pazarlaması ve iletişimi, turizmi meydana getiren tüm taraflar
arasında güçlü etkileşimi gerektiren ilişkiler bütünüdür (Ünal ve Caber, 2015; Zengin ve
ark., 2019). Ülkelerin ulusal ve uluslararası düzeyde turizm talebi yaratabilmeleri de sahip
oldukları destinasyonların özellikleriyle yakından ilgilidir. Turizm perspektifinden
destinasyon kavramı ele alındığında, destinasyonların pazarlanması ve rekabet avantajı
sağlatacak pazarlama karması elemanlarından yararlanılması, oldukça önemlidir (Gün ve
ark., 2019). İşaretler, semboller ve görseller, insan iletişiminde anlam ifade eden ve
dünyayı dil, jestler veya diğer görünür işaretlerle anlamlandırdıkları için önemli bir rol
oynamaktadır. İşaretler, başka bir şeyi temsil edebilecek nesnelere atıfta bulunmaktadır.
Turizm bağlamında, kavramlar, mallar, hizmetler, doğal çekicilikler, kültürel etkenler ve
nesneler, destinasyonun kendisini yansıtarak potansiyel turistleri etkileyebilmektedir.
Özellikle, çevrimiçi destinasyon görselleri, destinasyonun kimliğini ve özelliklerini
sergilemede görsel bir işaret görevini üstlenebilmektedir (Arefieva ve ark., 2021).
Mevcut ve potansiyel turistlerin tercih edecekleri destinasyon ile alakalı
memnuniyet seviyelerinin saptanmasında hayati değere sahip kavramların başında,
destinasyon imajı gelmektedir. Turistik mal ve hizmetlerin birbirine benzer olarak kabul
edilme durumu ve soyut özellikleri destinasyonların birbirlerine yönelik farklı
özelliklerini öne çıkaracak ve rekabet avantajı sağlatacak unsur, destinasyon imajıdır.
İçinde bulunduğumuz yoğun bilgi çağında, kişiden kişiye göre farklılık göstermesi,
algılamaya bağlı olması, kompleks özellikler sergilemesi ve benzeri durumlar, imaj
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kavramının ifade edilmesinde ve saptanmasında çeşitli çelişkilere sebep olabilmektedir
(Özaltaş-Serçek ve Serçek, 2016).
Ragb ve arkadaşlarına (2020: 2) göre destinasyon imajı; “varılmak istenen yer ile
ilgili çeşitli kaynaklardan toplanmış bilgiler ve bireyin sosyo-demografik ve psikolojik
özellikleri ile yansıtan, zaman içinde oluşan inançları, fikirleri, beklentileri, duygulardan
oluşan bir yapı olarak” tanımlanmaktadır. Destinasyon imajı, uluslararası turizm
hareketleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle yabancı ziyaretçiler daha önce ziyaret
etmedikleri yerler hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarından, fotoğraflar ve görseller,
ilgili destinasyonun seçiminde fiziksel kanıt niteliğindedir. Destinasyon imajı, 1970'lerin
başından beri incelenen bir kavramdır ve turizmde en çok araştırılan konulardan birisi
haline gelmiştir. Birden fazla bileşen ve/veya değişkenden oluşan “karmaşık bir sosyal
yapı” olarak ifade edilmektedir. Destinasyon imajının analizi turizm bilimcilerinin
dikkatini çekerken, olumlu bir destinasyon imajı yaratmaya çalışan destinasyon
pazarlama organizasyonları için de oldukça önemlidir (Currie, 2020).
Turistler, kendilerini yansıtabildikleri için sosyal medyayı, daha fazla tercih
etmektedir. Turistler sosyal medya yoluyla, çok sayıda deneyimlerini yansıtmakta, dijital
alanda kendi imajlarını ve özellikle seyahat deneyimlerini sergileyebilmektedir. Çünkü
insanların ve destinasyonların kendilerine yönelik imajlarını yansıtabilecekleri alanlar
çeşitlilik gösterse de imajlarını yansıtma isteği hep var olmaktadır (Fu ve Timothy, 2021).
Web 2.0 ve sosyal medyaya sayesinde turistler tarafından oluşturulan içerikler, turistik
yani çevrimiçi destinasyon imajını oluşturmaktadır. Kullanıcılar tarafından oluşturulan
tüm içerikler arasında, çevrimiçi seyahat değerlendirmeleri, turistler tarafından sıklıkla
dikkate alınan kaynaklardır. Çok çeşitli formatlarda, sayıda ve dillerde oluşturulan
turistik destinasyon imajı kaynakları, ekonomik çıkar güdülmeden tarafsız olarak
yapıldığı düşüncesi sayesinde, onları okuyan kişiler için çok büyük bir güvenilirliğe
sahiptir (Marine-Roig ve Huertas, 2020).
COVID-19 pandemisinin uluslararası turizm hareketlerini olumsuz yönde etkilediği
bilinmektedir. Pandemi dönemi ve ilerleyen dönemlerde normalleşme sürecinin
başlamasıyla, turistlerin destinasyon imajına bakış açıları, güvenilir ve risk taşımayan
destinasyonlar ve turistik bölgelere gitme istediği yönünde değişeceği düşünülmektedir.
Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde, destinasyon imajı ile ilgili olarak, kişilerin önceki
deneyimleri ve diğer insanların turistik destinasyonlar hakkındaki çevrimiçi görüşleri
etkili olacaktır (Rasoolimanesh ve ark., 2021). Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan
Mauritius hakkında çevrimiçi destinasyon imajının oluşumunda Mauritius ulusal turizm
kurumu ve turistlerin #Mauritius hashtagini kullanarak gerçekleştirdikleri Instagram
paylaşımlarının etkilerinin analiz edilmesi, araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında konu ile alakalı temel kavramlara ve gerçekleştirilen diğer
çalışmalara birinci bölüm içerisinde yer verilmektedir. Araştırmanın ikinci bölümünde
kullanılan yöntem ile ilgili bilgiler açıklanmaktadır. Üçüncü bölüm, turistlerin ve
Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun #Mauritius hashtagini kullanarak gerçekleştirilen
Instagram paylaşımlarına ait verileri görsel ve metinsel olarak incelenmektedir.
Destinasyona yönelik olarak, gerçekleştirilen paylaşımların içeriği ve kullanılan etiketlere
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göre sınıflandırmaları gerçekleştirilmiştir. Dördüncü başlık kapsamında da araştırmaya
yönelik sonuç ve öneriler belirtilmeye çalışılmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon İmajı
Kelime olarak destinasyon, Fransızca “destination” kelimesinden üretilmiş olup, en
yalın haliyle “varılacak olan yer” olarak oldukça yalın ve basit bir şekilde ifade edilen bir
sözcük olabildiği gibi (Ünal, 2020: 2), Tosun ve Jenkins’e (1996: 520) göre destinasyon;
“ülke bütününden küçük ve ülke içindeki pek çok kentten büyük, insan beyninde belli bir
imaja sahip markalaşmış ulusal bir alan ve önemli turistik çekiciliklere sahip, bölge içinde
kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline ve turistik tesislerin gelişimi için
yeterli coğrafi alana sahip bir bölge” olarak ifade edilmektedir. Chen ve Tsai’ye (2007:
1116) göre destinasyon imajı; “bireyin kendisi ve ilgili bölge hakkındaki bilgisi, inançları,
duyguları ve belirli bir hedefin genel algısının zihinsel temsili” olarak tanımlanmaktadır.
Saçlı ve Ersöz’e (2019: 186) göre destinasyon imajı; “bir yer veya nesne üzerinde bireyin
sahip olduğu tüm bilgilerin, izlenimlerin, önyargıların ve duygusal düşüncelerin bir
tanımlamasıdır.” olarak açıklamaktadır. Chon’a (1991: 68-69) göre destinasyon imajının
bileşenleri:


Tatil deneyimi ile ilgili zihinsel imaj birikimi,


gerekliliği,

Destinasyon ile ilgili görseller hakkında daha fazla bilgi ile desteklenmesi


oluşan,

Seyahate çıkma isteği uyandıran her türlü duygu, düşünce ve istekten



Destinasyona yönelik fiziki hareketi gerçekleştiren,



Destinasyondaki faaliyetlere katılımı sağlatan,



Sürekli yaşanılan alana geri dönme eylemleri ile devam eden,


Deneyimler neticesinde yeniden oluşan imaj hakkındaki her türlü bilgi ve
faaliyeti içeren kaynaklardır.
Turistik destinasyonlar, destinasyon imajını oluşturmak için tanıtım ve pazarlama
iletişimi stratejisini kullanmaktadır. Kullanılan görseller, piyasada anlam yaratmak adına
medya, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkileşim aracı olarak kullanılmaktadır.
Destinasyonlar, tüketicilerle ikincil kaynaklarla, yani “çeşitli deneyimler” yoluyla görüntü
oluşumunu sağlamakta ve onları dolaylı olarak etkileyebilmektedir (Govers ve ark., 2007).
Turizm ve turistik faaliyetler arasında yakın bir ilişki ve yoğunluk söz konusudur.
Gerçekleşen faaliyetler ve destinasyonun sahip olduğu özellikler, oraya gelen kişilerin
akıllarında olumlu imaj yaratılmasına neden olabilmektedir. Kişilerin akıllarındaki imaj
ayrıca destinasyona yönelik imajın oluşmasında ve varsa mevcut imajın şekillenmesinde
etkili olmaktadır (Saçlı ve ark., 2019). Ziyaret gerçekleşmeden önce potansiyel turistin
aklında, arzdan kaynaklı ve tarafsız etmenler vasıtasıyla oluşan imajdan ziyade kalıcı
imaj, tatil faaliyetleri meydana geldikten sonra turist tarafından talep oluşmaya
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başlamaktadır. Turistin zihinlerinde oluşan imaj ile destinasyon imajı her defasında
örtüşmeyebilmektedir. Belirli nedenlere bağlı olarak, kişisel ya da turistin imajı, daha etkili
olmaktadır. Turistlerin önceki tecrübeleri üzerinde de etnik ve kültürel yapılar, sosyal ve
cinsiyet sınıflar arasında destinasyona yönelik algıda farklılık yaratmaktadır (Ilgın ve
Uruç, 2018).

1.1.2. Çevrimiçi Destinasyon İmajı
İnternet, marka imajının temsili ve algısı hakkında bilgi edinmek için bol miktarda
ve çeşitlerde bilgi üretim ve paylaşım merkezi olma görevini üstlenmektedir. Bilgi kaynağı
olarak çevrimiçi kaynaklar ile destinasyon imajı üzerinde etkili olmaktadır. Metin
madenciliği, yüzlerce blog girişini aynı anda analiz edilmesinde etkili bir araçtır. İnternet
ve internet tabanlı teknolojiler, bir şehrin, bölgenin ve destinasyonun çevrimiçi temsilini
araştırma, oluşturmak ve sınıflandırmak için gelişmiş içerik analizi prosedürlerini
sunmaktadır (Költringer ve Dickinger, 2015). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT)
yayılması, çevrimiçi deneyimlerin paylaşılmasını mümkün kılmaktadır. Web 2.0 ve sosyal
medyanın ortaya çıkışı, interneti aşağıdan yukarıya, kullanıcı tarafından oluşturulabilen
ve değiştirilebilen bir yapıya dönüştürmüştür. Öte yandan, akıllı telefonların
yaygınlaşmasının bir sonucu olarak Web 2.0 ve sosyal medyaya her yerde erişebilme
olanağı, turistlerin günlük yaşamlarında yaşadıklarıyla ilgili kendiliğinden anlık ve
birikimli olarak çevrimiçi içerik paylaşabilmelerine olanak sunmaktadır (Conti ve
Lexhagen, 2020).
Çevrimiçi olarak yayımlanan veriler; özellikle görüntülerle, destinasyonun
yapılandırmasının farklı yönleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Mevcut bilgiler, daha
fazla konum tabanlı pazarlamaya yönelik önemli ilerlemeleri beraberinde getirmektedir.
Çevrimiçi bilgiler; planlama, rezervasyon, deneyimleme ve paylaşmaya kadar seyahat
sürecini etkileme potansiyeli olan bilgileri sunmaktadır. Turizmde büyük verilerinin
araştırma materyalleri, çok sayıda kaynaktan (ulusal turizm kurumları ve sosyal medya)
metinsel içerik ve multimedya içeriğinden (görüntüler, videolar, ses vb.) oluşmaktadır
(Wang ve ark., 2020).
Turizm alanında, turistler tarafından oluşturulan içerikler öne çıkmaktadır.
Elektronik ağızdan ağıza iletişim (e-wom) yoluyla yayılan bilgiler, diğer turistler
tarafından dikkate alınmaktadır. Ayrıca seyahatle ilgili web siteleri (TripAdvisor),
konaklama platformları (Airbnb) ve çevrimiçi seyahat acenteleri (rezervasyon) ve
destinasyon pazarlama ve/veya yönetim kuruluşlarının sosyal medya (Facebook,
Instagram, Twitter vb.) platformlarıdır (Marine-Roig ve Huertas, 2020). Bu nedenle, bu
ortamın erişim etkisi oldukça fazladır. İlgili verilere genellikle kullanıcı tarafından
oluşturulan veriler destinasyonun genel imajını şekillendirmekte etkilidir. Bu sayede
belirli bir destinasyona seyahat etme motivasyonlarını harekete geçirerek, küresel bir
elektronik ağızdan ağıza iletişim ağı aracılığıyla paylaşılmaktadır (Wong ve Qi, 2017).
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1.2. İlgili Araştırmalar
Bu başlık içerisinde, araştırma konusuyla alakalı yerli ve yabancı literatürdeki
çeşitli araştırmalardan örneklere yer verilmektedir. Afrika’da bulunan Mauritius hakkında
sınırlı sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Günümüzde görsel
paylaşımların yoğun olarak yapılabildiği ve en çok kullanılan sosyal medya
platformlarından birisi olan Instagram ve Mauritius ile ilgili bir çalışmaya
rastlanılamamıştır. Turistik destinasyonların sahip olduğu özellikleri, diğer destinasyonlar
ile karşılaştırıldıklarında fark yaratmalarına ve tercih edilmelerine doğrudan katkı
sağlamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın bu sayede, literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.

1.2.1. Destinasyon İmajına Yönelik Görsel Paylaşımlarla İlgili Araştırmalar
Bayram ve arkadaşlarının (2017) araştırmasında, doğa sporu odaklı çevrimiçi
fotoğraflar üzerinde destinasyon imajının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
kapsamında, 312 görsel değerlendirmeye alınarak, belirlenen temalar içerisine dâhil
edilmiştir. Erzincan’a yönelik destinasyon imajı yaratan fotoğrafların; “base jumping”,
“yamaç paraşütü” ve “rafting” ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mak’ın (2017)
araştırmasında, Doğu Tayvan hakkında çevrimiçi destinasyon imajı oluşturulmasında,
ulusal turizm kurumu ile turistlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği paylaşımlar
incelenmiş, ulusal turizm kurumunun gerçekleştirdiği paylaşımların; “yiyecek-içecek”,
“ulaşım” ve “konaklama” ile ilgili destinasyon imajı oluşumuna katkı sağladığı, turistlerin
gerçekleştirdiği paylaşımların daha duyusal olduğu, ulusal turizmin kurumunun görsel
paylaşımların ise metinsel içeriklerden daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Conti ve Lexhagen’in (2020) araştırmasında, çevrimiçi fotoğrafçılığın tüketici
tabanlı deneyim değeri yaratmadaki rolünü ve fotoğraf tabanlı kullanıcı tarafından
oluşturulan içerikle ne tür deneyim değerlerinin aktarıldığını ifade etmektedir.
Araştırmanın bulgularına göre, yorumlayıcı ve katılımcı netnografiyi deneyim değerini
araştırmak için etkili bir yöntem olarak sunmakta ve Instagram’daki çevrimiçi
fotoğrafçılığı hem değer veren bir uygulama hem de değer veren bir yer olarak
tanımlamaktadır. Arefieva ve arkadaşlarının (2021) araştırmasında, görsel içeriğe dayalı
metinsel bilgileri gruplamak için farklı makine öğrenme modellerini değerlendirilmiştir ve
görsellerin bir araya gelerek destinasyon hakkında çevrimiçi görsel imaj kümesini
oluşturabildiği
sonucuna
ulaşılmıştır.
Ulusal
destinasyon
kurumlarının
gerçekleştirecekleri tanıtma faaliyetlerinde, destinasyona yönelik çevrimiçi görsel
kümelerden yararlanmaları gerektiği ifade edilmiştir. Fu ve Timothy’nin (2021)
çalışmasında, Çin'deki internet kısıtlamaları altında sosyal medya kullanım
kısıtlamalarının destinasyon imajı üzerindeki belirlenmeye çalışmıştır. Bulgulara göre,
bilgi arama kısıtlamalarının duygusal deneyim yoluyla destinasyonların duygusal imajı
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sosyal medya kullanımının
engellenmesi, turistlerin duygusal tepkileri yoluyla bir destinasyon imajı üzerinde
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ayrıca, Çin'in en büyük gelişmekte olan serbest ticaret
bölgesi ve en iyi turistik yerlerinden biri olan Hainan'da yabancı turistler için engelsiz
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internet erişimi konusunda politik girişimlerde bulunulması gerektiğine dikkat
çekmektedir.

1.2.2. Destinasyon İmajıyla İlgili Nicel Araştırmalar
Prayag’ın (2010) araştırmasında Mauritius’un destinasyon imajının İngiliz ve
Fransız turistler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında
Mauritius ile ilgili görsellerin, destinasyon motivasyonu ve destinasyonu ziyaret etme
isteğinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ramseook-Munhurrun ve arkadaşlarının
(2015) çalışmasında, Mauritius’un algılanan değer, turist memnuniyeti ve turist sadakati
üzerinde destinasyon imajının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma
neticesinde, 370 kişiye anket uygulaması yapılmıştır ve Mauritius’un destinasyon
imajının, algılanan değer, turist memnuniyeti ve sadakati üzerinde etkili olduğu
saptanmıştır. Marine-Roig ve Huertas’ın (2020) araştırmasında, Barselona’da 2017 yılı
ağustos ayında gerçekleştirilen terör saldırıları ve Katalan egemenlik mücadelesi
sürecinden sonra ilgili destinasyon hakkındaki İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca
veya İtalyanca 150.000 çevrimiçi yorum frekans analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Araştırmaya göre meydana gelen olaylar, Barselona’ya yönelik destinasyon imajını
olumsuz yönde etkileyememiştir.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada 11 Haziran 2021 tarihine kadar Mauritius hakkında Mauritius ulusal
turizm kurumu paylaşımları ve turistlerin #Mauritius hashtagi kullanarak Instagram
paylaşımlarının etkilerinin görsel ve metinsel olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Destinasyon imajını konu alan birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, belirli bir
destinasyon ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını karşılaştırarak, verileri görsel ve
metinsel olarak değerlendiren bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Araştırma üç aşamaya
ayrılmıştır. İlk aşama; Instagram uygulamasında turistlerin #Mauritius hashtagini
kullanarak paylaşım yaptığı rastgele seçilen 396 fotoğrafın görsel ve metinsel analizinden
oluşmaktadır. İkinci aşama; Instagram uygulamasında, Mauritius Ulusal Turizm
Kurumu’nun #Mauritius hashtagini kullanarak yaptığı paylaşımlar arasından rastgele
(herhangi bir kriter gözetilmeksizin) seçilen 396 fotoğrafın, görsel ve metinsel analizinden
oluşturmaktadır. Üçüncü ve son aşamada; Instagram uygulamasında, Mauritius
destinasyonuna ait en çok etkileşim alan fotoğraflar belirlenmiştir.

2.2. Araştırmanın Alan Seçim Süreci
Mauritius, Afrika Kıtası’nda bulunan yüzölçümü görece küçük olmasına rağmen,
turistler tarafından yoğun olarak ilgi gören, kedine has özellikleriyle turistik tüketiciler
açısından merak uyandıran bir destinasyondur. Mauritius spesifik bir turistik destinasyon
olmaktan çıkıp uluslararası turizm hareketlerinde her geçen yıl varlığını
güçlendirmektedir (Prayag, 2010).
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Resim 1. Mauritius Haritası ve Konumu
Kaynak: Pinterest, (2021).
Mauritius’un araştırma alanı olarak seçilmesinde; Instagram uygulamasında
3.650.000’den fazla paylaşım yapılması, 2019 yılı verilerine göre ilgili destinasyonu
yaklaşık 1.418.000 turistin ziyaret etmiş olması (Worldbank, 2021), 2020 yılında
düzenlenen World Travel Awards yarışmasındaki “En İyi Oteller ve Tatil Köyleri”
kategorisinde Mauritius’ta bulunan 12 konaklama işletmesinin ödül almış olması (WTA,
2021), çok kültürlü nüfusu, bölgenin sahip olduğu yerel lezzetler, Seven Coloured Earths
Chamarel, Black River Gorges, Le Morne Brabant, Cap Malheureux, Grand Baie gibi ulusal
parkları ve doğal güzelliklerinin bulunması etkili olmuştur.
Ayrıca Mauritius’un kendine özgü bir florasının bulunması ve tamamen palmiye
ağaçlarıyla çevrili korunan doğal kumsallarının olması, yamaç paraşütü, tüplü dalış, yat
turizmi, festival turizmi, golf turizmi ve dağcılık gibi ilgi çekici alternatif turizm
olanaklarına sahip olması, Hint Okyanusu’nun en uzun “zipline” hattına ev sahipliği
yapması ve Le Morne Dağı’nın kölelik döneminden kalma tarihi değerleri nedeniyle
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunması da ilgili destinasyonun araştırma alanı
olarak seçilmesini sağlamıştır (My Mauritius, 2021).

2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada; Mauritius destinasyonunun çevrimiçi imaj oluşumundaki süreci ve
önemini ortaya koymak amacıyla karma bir araştırma özelliği taşımaktadır. Veri toplama
aracı olarak, görsel ve metinsel “veri madenciliği” tekniğinden yararlanılmıştır. Veri seti,
11 Haziran 2021 tarihine kadar Instagram uygulamasında, Mauritius Ulusal Turizm
Kurumu ve bölgeye gelen turistlerin #Mauritius hashtagini kullanarak gerçekleştirdiği
paylaşımlardan oluşmaktadır.

2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Instagram uygulamasında, #Mauritius hashtagi ile turistlerin
yapmış olduğu 3.643.325 gönderi ve @mauritius.tourism (Mauritius Travel and Tourism)
isimli Ulusal Turizm Kurumu Instagram hesabından oluşmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise araştırmanın veri toplama süreci içerisinde elde edilen Instagram
uygulamasında turistlerin yapmış olduğu #Mauritius hashtagli rastgele (herhangi bir
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kriter gözetilmeksizin) seçilen 396 fotoğraf ve 3758 hashtag ile @mauritius.tourism isimli
hesabın paylaştığı 396 fotoğraf ve 2360 hashtagten oluşmaktadır. Toplamda 792 fotoğraf
ve 6118 hashtag araştırmaya dâhil edilmiştir. Instagram uygulamasında kendisini resmi
Mauritius hesabı olarak tanıtan @mauritius hesabı analizlere dâhil edilmemiştir. Bu hesap
Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun resmî web sitesinde yer almamaktadır. Ayrıca ilgili
destinasyonun tanıtımını yapan, turizm ürünleri pazarlayan, hayran sayfası olarak
kullanan ve ticari kaygı güderek maddi kazanç sağlayan her türlü Instagram hesabı da
araştırmaya dâhil edilmemiştir.
Turistlerin yaptıkları Instagram paylaşımlarında da aynı filtre uygulanarak sadece
bireysel hesapların gönderileri dikkate alınmıştır. Araştırma analizleri yapılırken doğru
sonuçlara ulaşmak adına 2 gruptan eşit sayıda veri toplanmıştır. Görsel verilerin analizi
için; Michaelidou ve ark., (2013) çalışmasında belirledikleri 19 destinasyon imaj boyutu
seçilmiş fakat 10 boyutun duyguları ölçmesi sebebiyle araştırmaya uygun olmadığına
karar verilmiş, son olarak 9 boyut (“Doğal Çevre”, “Altyapı”, “Kültür ve Sanat”, “Yiyecek
ve İçecek”, “Yerel Halk”, “Ulaşım”, “Turistik Bilgilendirme”, “Konaklama” ve “Turistik
Cazibe”) değerlendirme kriteri kullanılmıştır. Hashtaglerin metinsel analizi için ise Choi,
Lehto ve Morrison (2007) tarafından belirlenen 10 kategori (“Tarihi Binalar ve Kültürel
Miras”, “Kültürel Etkinlikler”, “Parklar ve Bahçeler”, “Moda”, “Turizm Tesisleri ve
Altyapı”, “Eğlence”, “Doğal Manzara”, “Yerel Mutfak”, “Rekreasyon ve Spor” ve
“İnsanlar ve Yerel Halk”), araştırmaya uygun bulunarak sınıflandırılmış ve analiz
edilmiştir.

2.5. Araştırmanın Analizleri
Araştırmada Instagram uygulamasında elde edilen verilerin görsel ve metinsel
incelemeleri, 4KSTOGRAM programı yardımıyla analiz edilmiştir. 4KSTOGRAM,
dünyanın farklı yerlerinden herkese açık yapıdaki tüm Instagram fotoğraf ve video
içeriğini indirerek, uygulama içindeki seçilen favori Instagram hesaplarına, hashtaglere ve
konumları gösterebilen bir programdır. Mevcut ve ileri tarihte yayımlanacak tüm
gönderileri otomatik olarak da indirebilmektedir. Fotoğrafları hashtag ve görsel içeriklere
göre kategorize ederek sınıflandırma özelliğini de sunmaktadır. Ara yüzünde görünen
yeni gönderileri, Instagram akışlarıymış gibi gerçek zamanlı olarak kaydetmektedir.
Instagram fotoğraflarını ve videolarını orijinal altyazılarıyla kaydederek görselin içerdiği
anlama göre bir sıralama belirlemektedir.

3. BULGULAR
3.1. Turistlerin Paylaştığı #Mauritius Hashtagli Fotoğrafların Görsel Analizi
Instagram uygulamasında turistlerin yapmış olduğu 396 fotoğraf destinasyon imaj
boyutlarına göre sınıflandırılmış hali Tablo 1’de verilmektedir. İlgili tabloya göre; “Doğal
Çevre” başlığının %10,3’ünü “ırmak” içeren görsellerden, “Altyapı” başlığının %29,6’sını
“şehir manzarası” içeren görsellerden, “Kültür ve Sanat” başlığının %2,8’inin “genel sanat
etkinlikleri” içeren görsellerden, Yiyecek ve İçecek başlığının %3’ünün “restoran” içeren
görsellerden, “Yerel Halk” başlığının %1’inin “sosyal etkileşim” içeren görsellerden,
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“Ulaşım” başlığının %0,7’sinin “araba/otobüs” içeren görsellerden, “Turistik
Bilgilendirme” başlığının %1’inin “reklam” içeren görsellerden, “Konaklama” başlığının
%7,4’ünün “otel” içeren görsellerden ve “Turistik Cazibe” başlığının %3,8’inin “eğlence
parkı” içeren görsellerden oluştuğu görülmektedir.

Tablo 1. Turistlerin Paylaştığı Fotoğraf Verilerinin Görsel İçerik Analizi (n=396)
Destinasyon İmaj Boyutları

Doğal Çevre

Altyapı

Kültür ve Sanat

Yiyecek ve İçecek

Yerel Halk

Ulaşım

Turistik Bilgilendirme
Konaklama
Turistik Cazibe

Alt Kategoriler

Sayı (n)

Yüzde (%)

Irmak

41

10,3

Doğal Manzara

33

8,3

Dağ

14

3,5

Şehir Manzarası

117

29,6

Turistik Tesisler

64

16,2

Genel Altyapı

23

5,8

Genel Sanat Ekinlikleri

11

2,8

Tapınaklar

5

1,3

Restoran

12

3

İçecek ve Tatlı

7

1,8

Deniz Ürünleri

6

1,5

Sosyal Etkileşim

4

1

Diğer Turistler

2

0,5

Araba/Otobüs

3

0,7

Motosiklet/Scooter

2

0,5

Havalimanı

0

0

Reklamlar

4

1

Trafik İşaretleri

0

0

Oteller

29

7,4

Eğlence Parkı

15

3,8

Müzeler

4

1

Toplam

396

100

3.2. Turistlerin Paylaştığı #Mauritius Hashtagli Fotoğrafların Metinsel Analizi
Instagram uygulamasındaki her bir gönderi açıklama alanı içermektedir. Açıklama
alanında istenilen miktarda hashtag yazılarak ilgili içeriğin daha çok etkileşim alması,
beğenilmesi ve paylaşılması hedeflenebilmektedir. Paylaşılan içerik ne olursa olsun her
konuda, kelime ya da kelimeler halinde hashtagler kullanılabilir. Tablo 2’de turistlerin
Instagram uygulamasında Mauritius ile ilgili içerik paylaşırken en sık kullandıkları
hashtagler belirlenmiştir. Buna göre “Tarihi Binalar ve Kültürel Miras” kategorisinde;
“#ilemaurice”, “Kültürel Etkinlikler” kagetorisinde “#gangatalao”, Parklar ve Bahçeler
kategorisinde; “#shangrila”, “Moda” kategorisinde; “#weddingseason”, “Turizm Tesisleri
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ve Altyapı; kategorisinde; “#beachcomberexperience”, Eğlence kategorisinde;
“#mauritiusexplored”, “Doğal Manzara” kategorisinde;" “#sunsetbeach”, “Yerel Mutfak”
kategorisinde; “#coconut”, “Rekreasyon ve Spor” kategorisinde; “#diving” ve “İnsanlar ve
Yerel Halk” kategorisinde; “#african” kelimelerinin ek sık kullanılan hashtagler olduğu
belirlenmiştir.

Tablo 2. Turistlerin #Mauritius ile İlgili En Sık Kullandıkları Hashtagler (n=3758)
Kategori

1

2

3

Tarihi Binalar ve Kültürel
Miras

#ilemaurice

#chamarel

#waterfall

Kültürel Etkinlikler

#gangatalao

#lordshiva

#mahadev

Parklar ve Bahçeler

#shangrila

#lemornebeach

#bellemare

#weddingseason

#luxury

#resorts

#beachcomberexperience

#beautifuldestination

#lemorne

#mauritiusexplored

#swimming

#vacations

#sunsetbeach

#indianocean

#islandlife

#coconut

#tastingmauritius

#crispyfish

Rekreasyon ve Spor

#diving

#blueisland

#hiking

İnsanlar ve Yerel Halk

#african

#mauritianmemories

#staysafe

Moda
Turizm
Altyapı

Tesisleri

Eğlence
Doğal Manzara
Yerel Mutfak

ve

Instagram uygulamasında en çok etkileşim alan içerikler, “keşfet” bölümünde öne
çıkarmaktadır. #Mauritius hashtagi ile turistlerin paylaşmış olduğu en sık etkileşim alan
dört fotoğraf Resim 2’de verilmektedir. Turistik ürünlere yönelik, görseller fiziksel kanıt
özelliği taşımaktadır. Turistik mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketiminin aynı anda
gerçekleştiği dikkate alındığında, tüketim tercihinden önce ilgili görseller, destinasyon ile
alakalı yönlendirici nitelikte olabilmektedir.
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Resim 2. Turist Paylaşımlarında En Fazla Etkileşim Alan Fotoğraflar

3.3. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun Paylaştığı #Mauritius Hashtagli
Fotoğrafların Görsel Analizi
Instagram uygulamasında Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun yapmış olduğu
396 fotoğraf destinasyon imaj boyutlarına göre kategorilendirilmiş ve Tablo 3’te
verilmiştir. İlgili tabloya göre; “Doğal Çevre” başlığının %19,7’sini “doğal manzara” içeren
görsellerden, “Altyapı” başlığının %31,1’ini “şehir manzarası” içeren görsellerden, “Kültür
ve Sanat” başlığının %2,3’ünün “genel sanat etkinlikleri” içeren görsellerden, “Yiyecek ve
İçecek” başlığının %3,8’inin “restoran” içeren görsellerden, “Yerel Halk” başlığının
%3,5’inin “sosyal etkileşim” içeren görsellerden, “Ulaşım” başlığının %1,3’ünün
“araba/otobüs” içeren görsellerden, “Turistik Bilgilendirme” başlığının %1,3’ünün
“reklam” içeren görsellerden, “Konaklama” başlığının %3’ünün “otel” içeren görsellerden
ve “Turistik Cazibe” başlığının %1,8’inin “eğlence parkı” içeren görsellerden oluştuğu
anlaşılmaktadır.
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Tablo 3. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun Paylaştığı Fotoğraf Verilerinin Görsel
İçerik Analizi (n=396)
Destinasyon İmaj Boyutları

Doğal Çevre

Altyapı

Alt Kategoriler

Sayı (n)

Yüzde (%)

Doğal Manzara

78

19,7

Irmak

21

5,3

Dağ

10

2,5

Şehir Manzarası

123

31,1

Turistik Tesisler

42

10,6

Genel Altyapı

7

1,8

Genel Sanat Ekinlikleri

9

2,3

Tapınaklar

8

2

Restoran

15

3,8

Deniz Ürünleri

9

2,3

İçecek ve Tatlı

8

2

Sosyal Etkileşim

14

3,5

Diğer Turistler

6

1,5

Araba/Otobüs

5

1,3

Havalimanı

4

1

Motosiklet/Scooter

3

0,7

Reklamlar

5

1,3

Trafik İşaretleri

4

1

Oteller

12

3

Eğlence Parkı

7

1,8

Müzeler

6

1,5

Toplam

396

100

Kültür ve Sanat

Yiyecek ve İçecek

Yerel Halk

Ulaşım

Turistik Bilgilendirme

Konaklama

Turistik Cazibe

3.4. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun Paylaştığı #Mauritius Hashtagli
Fotoğrafların Metinsel Analizi
Tablo 4’te Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun Instagram uygulamasında,
Mauritius ile ilgili içerik paylaşırken en sık kullandıkları hashtagler belirlenmiştir. Tabloya
göre “Tarihi Binalar ve Kültürel Miras” kategorisinde; “#temple”, “Kültürel Etkinlikler”
kategorisinde; “#paradise”, “Parklar ve Bahçeler” kategorisinde; “#lagoon”, “Moda”
kategorisinde; “#privateisland”, “Turizm Tesisleri ve Altyapı” kategorisinde;

485

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

“#nationalpark”, “Eğlence” kategorisinde; “#mauritiusnow”, “Doğal Manzara”
kategorisinde; “#oceanlovers”, “Yerel Mutfak” kategorisinde; “#streetfood”, “Rekreasyon
ve Spor” kategorisinde; “#sailing” ve “İnsanlar ve Yerel Halk” kategorisinde; “#travelling”
kelimelerinin ek sık kullanılan hashtagler olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun #Mauritius ile İlgili En Sık Kullandığı
Hashtagler (n=2360)
Kategori

1

2

3

#temple

#culture

#church

Kültürel Etkinlikler

#paradise

#retire

#travelonfood

Parklar ve Bahçeler

#lagoon

#forest

#canyoning

#privateisland

#spatreatments

#redmauritius

#nationalpark

#lemorne

#oceanview

#mauritiusnow

#golf

#igersmauritius

#oceanlovers

#blackrivergorges

#waterfalls

#streetfood

#wearethelocal

#sugarcane

#sailing

#snorkelling

#underwater

#travelling

#island

#regenerating

Tarihi Binalar ve Kültürel
Miras

Moda
Turizm
Altyapı

Tesisleri

Eğlence
Doğal Manzara
Yerel Mutfak
Rekreasyon ve Spor
İnsanlar ve Yerel Halk

ve

#Mauritius hashtagi ile Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun paylaşmış olduğu en
çok etkileşim alan dört fotoğraf Resim 3’te gösterilmiştir.
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Resim 3. Turist Paylaşımlarında En Fazla Etkileşim Alan Fotoğraflar

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Çevrimiçi destinasyon imajı, bir destinasyonun itibarının ve başarısının önemli bir
bileşeni olarak araştırılmasına rağmen, bu kavramın bileşenlerini çeşitlendirerek
tanımlamak sınırlı olmuştur. Çevrimiçi destinasyon imajı, bir bölgeye veya ülkeye yönelik
güven ve sempati uyandırabilecek önemli bir pazarlama aracıdır. Çalışmada elde edilen
sonuçlar, ile ilgili araştırmalarla (Prayag 2010; Ramseook-Munhurrun ve ark., 2015;
Bayram ve ark., 2017; Conti ve Lexhagen 2020; Arefieva ve ark., 2021) benzerdir. Çalışma
içerisinde değerlendirme kriteri olarak yararlanılan birçok başlıkta, Mauritius Ulusal
Turizm Kurumu ile turistlerin paylaştıkları içeriklerin sonuçlarında benzerlikler olsa da
bazı farklılıklara da ulaşılmıştır. Genel olarak turistler bulundukları anı ölümsüzleştirmek
ve ilgili destinasyonda olduklarını kanıtlamak amacıyla paylaşımlar gerçekleştirmektedir.
Turistlerin destinasyonu tanıtım ve pazarlama gibi bir amacı olmadığı için paylaşımların
içeriklerini destinasyonun doğal güzellikleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durumda da
ilgili paylaşımı gören ve ilgili destinasyonu araştıran kişiler için daha inandırıcı
olabilmektedir (Marine-Roig ve Huertas, 2020).

4.1. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu ve Diğer İşletmelere Yönelik Öneriler
Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun paylaşımları ise destinasyonda bulunan her
imkânı ve hizmeti yansıtmaya yönelik olmuştur. Kurum yerel halktan manzaralar, yeme
içme olanakları ve sosyal etkileşime önem vermiştir. Bunun sebebi ilgili destinasyonun
çok yönlü özelliklerine dikkat çekmeyi istemektedir. Örneğin turist paylaşımları belirli

487

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

destinasyon çekim noktalarında yoğunlaşırken, ulusal kurum destinasyonu her açıdan ele
almıştır. Mauritius Ulusal Turizm Kurumu’nun ve destinasyondaki işletmelerin
yapabilecekleri uygulamalar:


Turistlerin ilgisini çekecek görsellerin paylaşımını ağırlık verilmeli,



Yerel halk ile turistlerin bir arada olduğu görselleri paylaşmalı,


Destinasyona yönelik geri planda kalan alanların dikkate alınması için ilgili
yerlere yönelik paylaşımlara ağırlık verilmeli,

Yılın belirli dönemlerinden ziyade talebi 12 aya yayabilmek adına farklı
ülkelere uygun zaman dilimlerine uygun paylaşımları planlamak ve paylaşımlar
gerçekleştirmek,

Seyahat alanında ünlü kişi ya da kurumlar bölgeye davet edilmeli, tanıtımda
kendilerinden destek alınmalı,

Çeşitli banket organizasyonları için uygun yatırımlar yapılmalı ve adanın
eşsiz güzellikleri çekim merkezi olarak kullanılmalıdır,

Turistlerin paylaşımlarında trafik işaretleri ve havalimanına ait hiç içerik
bulunamamıştır. Bu alanda iyileştirme çalışmaları yürütülmelidir
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre yazılan yukarıdaki önerilerin
uygulanmasıyla Mauritius çok sayıda insan tarafından olumlu imaja sahip olabileceği
düşünülmektedir. Çalışma içerisinde elde edilen bilgilerle ve benzer çalışmalardan da
yararlanılarak, Mauritius’a yönelik SWOT analizi gerçekleştirilebilir. İfade edilen
önerilerin teoriye ve uygulamaya katkı sağlaması istenmektedir.

4.2. Turistlere Yönelik Öneriler
Turistlerin paylaşımlarında trafik işaretleri ve havalimanına ait hiç içerik
bulunamamıştır. Metinsel sonuçlar incelendiğinde her iki grup arasındaki farklılıklardan
arttığı görülmektedir. Her kategori için hashtagler birbirinden ayrılmaktadır. Turistler
içerik paylaşırken açıklamada bulunduğu konumu ve “daha çok beğeni” almayı
düşündükleri, ulusal kurumun ise destinasyonun bilinmeyen çekiciliklerini ön plana
çıkarmak istediği düşünülmektedir. Ulusal kurum oteller konusunda reklam yapmaktan
çok destinasyonun kendine özgü çeşitliliğini öne çıkarmak istediği için Konaklama
kategorisinde daha az paylaşım yapılmıştır. Bu farklılık turistik tesisler başlığında da
görülmektedir ve her iki farklı kategori kendi içinde bu sonucu doğrulamaktadır. Turist
verileri incelendiğinde hiçbir kategoride “#nationalpark” hashtagi görülmemiştir. Buna
rağmen ulusal parkların içlerinde bulunan sahiller ve ormanlar turistlerin paylaşımlarında
görülmektedir. Turistler bu durumu önemsemezken, ulusal kurum destinasyona ait
bölgeleri isimleriyle paylaşmaya dikkat göstermiştir. Bir diğer önemli farklılık “moda”
kategorisinde görülmektedir. Turistler ilgili destinasyonu bir düğün etkinliği için uygun
olarak görmekteyken, ulusal kurum daha çok kişiye özel bir ada konseptinde yansıtmıştır.
Turistler paylaşımlarında sualtı dalış, tekne gezisi, tırmanış, masaj ve spa gibi etkinlikleri
paylaşırken açıklamalarında bu hashtaglere yer vermemişlerdir. Görsel ve metinsel
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bulgular; turistler tarafından algılanan farklı gerçeklikler olduğu ve bunların
yansıtıldığına dair sonuçları doğrulamaktadır. Çalışma kapsamında turistlere yönelik
öneriler:

Sosyal medya insanların tarzlarını ve imajlarını yansıtabildiği bir platform
olduğu düşünüldüğünde, destinasyona yönelik paylaşımlara ağırlık verebilirler,

Hakkında fazla paylaşım yapılmayan yerlerde paylaşımlar yapılarak,
imajları konusunda kendilerine katkı sağlayabilirler,

İlgili destinasyon sadece tatil alanından ziyade çeşitli kültürel faaliyetlerin
gerçekleştirilebileceği bir alan olarak değerlendirilebilir,

Mauritius doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir alandır. Potansiyel turistler,
ilgili destinasyonu bu bağlamda da ziyaret edebilir,

edilebilir,

Destinasyon yönelik mevcut kültürel faaliyetler için destinasyon tekrar tercih


Kendilerine ve destinasyonlara yönelik imaj pekiştirmesinde bulunabilmek
adına açıklama kısmında daha fazla kelime ve hashtag kullanılabilir,

Tatil dönemleri için destinasyonların yoğun olmadığı zaman dilimlerinde
destinasyon ziyaret edilerek, destinasyondan daha fazla keyif alınabilir.
Sonuç olarak, etkili destinasyon imaj yönetimi, hedef pazarlar tarafından algılanan
imajları değerlendirilmesine bağlıdır. Turistler destinasyonlar hakkında bilgi edinmek için
internete daha fazla güvenmeye başladığı, sosyal medyanın artan popülaritesi ve Web
2.0’dan Web 3.0’a büyük bir değişim olduğu göz önüne alındığında da turist davranışının
incelenmesi bakımından çalışmanın teoriye katkı sağladığı düşünülmektedir.

4.3. Çalışmanın Sınırlılıkları ve Diğer Çalışmalara Yönelik Öneriler
Seyahat fotoğraflarında yer alan her şey, keşfetmeyi güdüleyen eylemlerden birisini
oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın bulguları, görsel ve metinsel temsilinin anlaşılmasına
daha fazla katkıda bulunmaktadır. Çalışmada, istatistiksel çıkarımlar yapmak yerine,
Mauritius destinasyonunun algılanan ve öngörülen çevrimiçi destinasyon imajını
araştırmaktır. Çalışma sınırlılıkları ile ilgili olarak; çalışma evreninin çok sayıda
paylaşımdan oluşması, ulusal turizm kurumunun resmî Instagram hesabında belirli
sayıda paylaşımda bulunulmuş olması ve turistler tarafından paylaşım yapılan her
hesabın açık yapıda olmaması yani kişilerin takip isteğinin kabul edilmesiyle
paylaşımların görülebilmesi gibi etkenler ifade edilebilir. Gelecek çalışmalar için uygun
analitik yazılımın mevcut olması durumunda, İngilizce veya farklı dillerde yazılmış
seyahat bloglarıyla, farklı sosyal medya platformları incelemeye dâhil edilerek bu çalışma
genişletilebilir. Araştırmaya konu olan değerlendirme kriterleri incelendiğinde doğal
çevre kategorisinde farklılıklar görülmektedir ve çalışmanın sonuçlarını doğrular
niteliktedir. Ayrıca, özellikle destinasyon seyahat planlama sürecinin farklı aşamalarında
seyahat fotoğraflarının turist davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemeye yönelik
çalışmalar yapılabilir.
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1. GİRİŞ
Turizm sektörü 21.yy’ın ekonomide başat sektörlerinden birisi olacağının
işaretlerini küresel Pandemi koşullarına rağmen süren turistik talep ile göstermektedir.
Yaz aylarını gelmesiyle son günlerde yükselen turizm kaynaklı insan hareketlilikleri,
ülkeler arası uçuş yasaklarının (NTV, 2021a) ve karantinaların kalkmaya (NTV, 2021b)
başlamasıyla ivmelenerek artmaktadır. Turist yapısının dinamikliği, turizm sektörünü de
dinamik olmaya, değişen koşullara hızla uyum sağlamaya zorlamaktadır. Stratejik
planlama yaklaşımı bu türden dinamik yapıların sürdürülebilir kılınmasında, görece daha
statik bir yapıya sahip kapsamlı planlama yaklaşımına üstünlükler taşımaktadır (Cihangir
Çamur, 2010: 206). Giderek karmaşıklaşan, hızla büyüyen ve değişen çevreler için gerekli
araçları bünyesinde barındırmakta, eylem planlaması, öncelikli alan planlaması, özel ilgi
odağı planlaması olarak tanımlayabileceğimiz, sorun çözme ve hedefe varma odaklı
yaklaşımları içermektedir. Turizmin dünya ekonomisinde artan payı, bu gelirden pay
almak isteyen ülkelerin ve ülke içinde de yerellerin rekabetine yol açmaktadır. Rekabet,
tüm alanlarda olduğu gibi talebi yakalamaya ve canlı tutmaya odaklanmakta, aynı
zamanda turizm alanında çeşitliliğin artmasına, yenilikçi turizm türlerinin ve turistik
aktivitelerin yaratılmasıyla birlikte kalitenin ve katma değerin yükselmesine ortam
hazırlamaktadır. Mevcut talebin paylaşılmasına odaklanan aktif rekabetçilik yaklaşımı
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geçen yüzyılın yaklaşımı olarak ömrünü doldurmaya başlamış, yerini talep yaratıcı
destinasyon yönetimi odaklı proaktif rekabetçi yaklaşımlar almaya başlamıştır. Böylece
destinasyon yönetimi ile hem turizm sezonunun tüm yıla yayılmasında başarılı adımlar
atılabilmekte, hem de ülke içi ve ülkeler arası rekabette önemli pozisyonlar
yakalanabilmektedir. Ülkeler bu süreçte deniz-güneş-kum turizminin gelişmeye ayak
uydurabilmek ve yüksek katma değerli yeni turizm içeriklerinden olabildiğince
faydalanmak istemektedirler. Kitle turizminin canlılığını kaybettiği aylarda
yapılabilmesiyle, katma değeri yüksek hedef kitlesi ve spor-kültürel içeriklerle
geliştirilmeye açık yapısı ile bir dağ sporu olan kış turizmine ilgi giderek artmaktadır.
Kış turizmi son yıllarda en çok gelişme gösteren destinasyon yönetimi ve mekânsal
planlama ile çok yakından ilişkili olan bir turizm çeşididir. Ancak kış turizminin ve ilgili
destinasyonların planlaması çoğunlukla kapsamlı planlama çalışmaları içinde parça parça
yer almaktadır. İlk aşamada turizm master planlarında ifadesini bulan ve çoğunlukla
kayak merkezi olarak adlandırılan farklı büyüklüklerdeki bu alanlar için üretilen
planlarda, mekânsal planlar hiyerarşisinde nazım imar planı ve uygulama imar planlarını
takiben (kentsel tasarım aşaması büyük bölümünde atlanarak) mimari proje aşamasına
geçilmektedir. Oysa turizm potansiyeline sahip bir yerin destinasyon olabilmesi için
‘markalaşmış, çeşitli etkinlikleri barındıran ve gelişmiş ulaşım ağına sahip’ (Sarı ve Kozak,
2005; Hosany ve ark., 2006) olması gerekmektedir. Bu bölgelerin rekabet edebilirlik
düzeyinin arttırılabilmesi için stratejiler geliştirilmesi ve çekicilik faktörlerinin yüksek
olması ile sürdürülebilir turizme erişmeleri beklenmektedir (Güllü, 2009). Ülkemizde
henüz bütünleşik bir kış turizmi ve destinasyon planlaması çalışması bulunmamakta,
yapılan çalışmalar yerellerin rekabeti çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Bu çalışmanın amacını, kış turizminde destinasyon planlamasında bütüncül, çok
boyutlu ve stratejik mekânsal planlama yaklaşımının içeriğinin tartışılması
oluşturmaktadır.
Ülkemizin durduğu yerin değerlendirilebilmesi için Avrupa Birliği
ülkelerinde ve Türkiye’de kış turizminin mevcut yapısı ve kış turizmi stratejileri
araştırılmıştır. Kış turizminin gelişmesinde çok önemli bir paya sahip olan destinasyon
yönetiminin mekânsal ve stratejik planlama ile ilişkisine odaklanılmıştır. Başarılı bir
destinasyon olarak Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi’nin hikayesi üzerinden geleceğe dönük
örnek içerikler üzerinden tartışılmıştır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Kış Turizmi, Destinasyon Planlama, Mekânsala Planlama ve Destinasyon
Pazarlaması
Destinasyon sözcük anlamıyla varış yeri, hedef, istikamet, ziyaret yeri, gidilecek
yer, amaç anlamlarını taşımaktadır. Fransızca “destination” kelimesinden üretilmiş olup,
en yalın haliyle ‘varılacak olan yer’ olarak sade şekilde ifade edilen bir sözcük olabildiği
gibi (Ünal, 2020: 2), turizm alanına yönelik içeriğiyle de oldukça gelişkin bir yazının
öznesini oluşturmaktadır. Destinasyon tanımlarında ölçek, çekicilik, özgünlük, doğal,
tarihi ve/veya kültürel koruma değeri, coğrafi konum farklı içeriklerde yer alabilmekte,
ziyaret fiilinin nesnesini oluşturan her içerik destinasyon öğesi olabilmektedir (Chon,
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1991; Paslı ve Çelikkanat Paslı, 2019; Cihangir ve Şeremet, 2020). Bieger (1998) turizm
odağı ağırlıklı yaklaşımıyla, destinasyonların belirli pazarlarda diğer ürünlerle rekabet
eden turistik ürün olarak görülebileceğini belirtir ve “ürünlere bağlı pazarlar oldukça
istikrarlı olduğu için destinasyonlar yönetim boyutunda stratejik iş birimleri olarak
görülebilir” demektedir. Kış turizmi çok boyutlu bir kavramdır ve literatürde geniş bir yer
tutar. Bu çalışmada ise kış turizmi sürdürülebilirlik, mekânsal planlama ve destinasyon
planlama kavramları çerçevesinde ele alınmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra kış
turizmi ve küresel ısınma arasındaki ilişkiye yoğunlaşan çalışmaların arttığı
görülmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan sürdürülebilirlik turizm sektörünün tüm
yıl boyunca sürdürülebilmesi üzerinden yürümektedir. Bu çalışma mevcut çalışmalar
üzerinden yapılan bir derlemedir. Literatür taraması mekânsal ve destinasyon planlama
üzerinden yürütülmüştür. "Sürdürülebilirlik", "destinasyon pazarlama" ve "turizm master
plan" kavramları ile genişletilmiştir. Çalışmada literatür taraması için Web of Science ve
Scopus veritabanında anahtar kavramlarla aramalar gerçekleştirilmiş ve çalışmanın
çerçevesi belirlenmiştir. Bu geniş tabanlı taramada çıkan sonuçlar, "regional planning",
"urban studies", "management and administration" alanlarında yapılan çalışmalarla
daraltılmıştır.

Tablo 1. Kış Turizmi ve Sürdürülebilirlik Literatür Taraması (Haziran, 2021)
And “Spatial Planning”

And “Regional
Planning”

And “Destination
Planning”

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

1980ler

-

-

-

-

-

-

-

-

1990lar

-

-

-

-

-

-

-

-

2000ler

5

4

-

-

1

1

-

-

2010lar

13

37

3

4

2

2

2

5

2020ler

3

16

1

1

-

-

-

1

Tablo 2. Kış Turizmi ve Destinasyon Literatür Taraması (Haziran, 2021)
And “Spatial Planning”

And “Regional
Planning”

And “Destination
Planning”

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

1980ler

-

-

-

-

1

-

-

-

1990lar

11

1

-

-

1

-

1

-

2000ler

675

32

2

4

1

1

1

4

2010lar

132

189

4

4

7

4

8

13

2020ler

25

45

1

-

2

-

1

4
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Tablo 1. Kış Turizmi ve Destinasyon Pazarlaması ve Turizm Master Planı Literatür
Taraması (Haziran, 2021)
And “Spatial Planning”

And “Regional
Planning”

And “Destination
Planning”

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

Scopus

WoS

1980ler

-

-

-

-

1

-

-

-

1990lar

5

-

1

-

8

1

5

-

2000ler

8

3

1

-

25

6

8

3

2010lar

21

30

3

5

51

36

21

30

2020ler

5

12

-

2

12

7

5

12

Scopus ve Web of Science litaretür taramasında kış tuzimi, planlama ve
destinasyonla ilgili en erken çalışmalar 1990lı yıllarda başlamıştır. Kış turizmi ve
sürdürülebilirlik çalışmalarının 2010’dan itibaren arttığı görülmüştür ve yine 2010lu
yıllarda kış turizmi ve sürdürülebilirlik konusunun planlama ile ilişkisini kuran makaleler
taranmıştır. Bu yıllarda kış turizmi ve küresel ısınma ile ilgili yayın sayıları artış
göstermektedir ve literatürde geniş yer tutmaktadır. Kış turizminde destinasyon ile ilgili
çalışmalar en fazla 2000li yıllarda yapılmış ve planlama ile ilişkisi kurulmaya başlanarak
2010lu yıllarda artış göstermiştir. Planlama ile ilişkisi kurulurken pazarlama ilişkisi de
aynı yıllarda artış göstermiştir. Kış turizminin pazarlama ile ilişkisi kurulurken hem
pazarlama hem de planlama ile ilişkisinin kurulmadığı gözlenmiştir. Bu literatür
taramasının en önemli bulgularından biridir. Destinasyonların oluşumunda bütüncül ve
stratejik yaklaşımla mekânsal planlama ve pazarlama ilişkisi çok önemli olmakla birlikte,
kış turizmi için bu bağlantının kurulmadığı görülmektedir. Turizmin planlamasında üst
ölçekli ve bütüncül yaklaşıma sahip olması beklenen master plan yaklaşımının ise ilk
olarak 1980li yıllarda çalışılmaya başlandığı, planlı yaklaşımların başarısıyla artarak
devam ettiği görülmektedir.

1.1.2. Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Kış Turizmi
Kış turizmi genellikle karla kaplı alanlarda yapılan ve ağırlıklı olarak kış
sporlarının yapıldığı, destinasyon turizminin çok etkili olduğu turizm türüdür. Fry’a
(2016) göre Bin yıllar önce Norveç ve Sibirya gibi alanlarda geliştiği düşünülen 1890lı
yıllardan itibaren daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşan gerek ulaşım gerek spor amacıyla
artmıştır ve ilk kış sporları 1905’te Norveç’te başlamış ve spor olarak 1960’lardan itibaren
gelişmiştir. Laurent Vanat tarafından hazırlanan “2020 International Report on Snow &
Mountain Tourism” raporuna göre ülkelerin genel bir değerlendirmesi şu şekilde
yapılmıştır:

Alpler, Avusturya, Fransa, İtalya, Slovenya ve İsviçre’yi içeren bir grup
halinde ele alınmıştır. Alpler dünya çapındaki kış turizmine katılımın %43’üne sahiptir.
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Böylece en büyük kış turizmi merkezi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda 10.000’den fazla
lift sayısı ile kış turizminin en donanımlı bölgesidir.

Batı Avrupa ülkeleri AB ülkeleri olan Danimarka, Finlandiya, İzlanda,
Almanya, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallığı içerir. Her yıl yaklaşık 1.100 kayak alanı ile
ortalama 30 milyondan fazla kayakçı ile sektörde büyük paya sahiptir. Ancak pek çok
turist ve kayakçının Alpleri tercih etmesi ile Alpler bölgesindeki ülkelerden bir adım
geridedir.

Doğu Avrupa ülkeleri AB ülkeleri olan Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Romaya, Polanya, Litvanya ve Macaristan ülkelerini içerir. Bu ülkeler diğer iki
gruba göre kayak ve kış turizmi sektörünü geliştirmekte oldukları söylenebilir.
Dünyada ise ilk kış oteli 1864 yılında 19.yüzyılın ikinci yarısında İsviçre’de
açılmıştır. Türkiye’de ise kış turizmi 20.yüzyılda başlamıştır. Türkiye ilk kış
olimpiyatlarına 1936 yılında katılmış ve bu durum kış turizmine yönelik itici bir güç
oluşturmuştur. Uludağ’da ilk kış oteli 1933’te açılmış (Tür, 2018), 1961 yılında milli park
ilan edildikten sonra kış turizmi niteliği kazanmaya başlamıştır. Tarihler
karşılaştırıldığında Avrupa ile aramızda yaklaşık 70 yıl fark vardır. Bu yıllar İsviçre için
deneyim, gelişmişlik ve marka düzeyinde çok büyük üstünlük ve fayda sağlamıştır. Fayda
sağlayan diğer bir konu ise kış turizmine uygun alanların bir arada bulunmasıdır.
Türkiye’de 2000 yılında 20 kayak alanı varken son 10 yılda hızlanmış ve 40’tan fazla kayak
merkezi kurulmuştur. Şubat 2011'deki Kış Üniversite Oyunları, Türk kayak endüstrisini
yeni zirvelere taşımanın itici gücü olmuştur ve Palandöken’e bu dönemde yatırım
yapılmış ve gelişme göstermiştir. Son teknoloji kullanan Erciyes Kayak Merkezi,
Türkiye’nin ilk profesyonel kar parkına sahip Kartalkaya, Uludağ Milli Parkı’nın içinde
yer alan Uludağ Kayak Merkezi Türkiye için önemli kış turizmi bölgeleridir. Ancak şu an
4’ten fazla teleferik sayısına sahip 10’dan az kayak alanı vardır. Oteller tüm kayak
merkezleri dahil yaklaşık 15.000 oda sunmaktadır. Türkiye’de gelişmeler ve yatırımlar
gelişerek devam etmektedir. Bu sebeple Türkiye’deki kış turizmi merkezlerinin
performans açısından birbirleriyle kıyaslanması anlamlı olacaktır. Evren ve Kozak’ın
(2019) önemli kış turizmi merkezleri olan Erciyes, Kartalkaya Kartepe, Palandöken ve
Uludağ destinasyonlarını karşılaştırdığı çalışmada ziyaretçilerin "genel memnuniyet
düzeyi, tekrar ziyaret eğilimleri, tanıdıklara önerme eğilimleri ve temel özellikler
kapsamında destinasyonlara atfettikleri performans seviyeleri" karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. En yüksek destinasyon performansından en düşük performansa şu
şekilde sıralanmaktadır: Erciyes, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe. Uludağ’ın
Performansı diğerlerine göre beklenenden daha düşük olmasının sebebi yoğunluğun fazla
olması ve fiyatların yüksek olmasıdır. Aynı durum Kartalkaya için de geçerlidir.
Uludağ’da fiyatlar yüksektir ancak yarattığı marka değeri ile bağlantılı olarak ziyaretçi
sayısı yüksektir. En düşük performansa sahip olan Kartepe’de sorun olarak görülen
durum ise teknik altyapının yetersiz olması, konaklama ve etkinlik çeşitlerinin az
olmasıdır. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde öncelikli geliştirilecek turizm türlerinden
birisi olarak belirlenen kış turizminde "varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış
turizm bölgeleri ile termal turizm, kültür ve kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi
alternatif turizm türleri birlikte değerlendirilecek ve geliştirilecektir" maddesi ile turizm
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türleri birleştirilerek farklı faaliyetlerin oluşması desteklenmektedir. Bu durumda
Kartepe’de olduğu gibi diğer turizm merkezlerinin de konaklama ve etkinlik çeşitleri
attırılarak sorunlar giderilecek ve rekabet gücü arttırılmış olacaktır.

Şekil 1. Ülkelere Göre Lift Sayıları
Kaynak: Vanat, (2020).
İstatiksel olarak fiziksel altyapı incelendiğinde 72 ülke arasından ilk 20 ülke Şekil
1’deki gibi sıralanmıştır. Bu ülkeler lift sayısına göre sıralandığında Türkiye ilk 20 ülke
arasında 19. Sırada yer almaktadır.

Şekil 2. Ülke Başına Kayakçı Ziyaretleri (Milyon Kişi Olarak 5 Yıllık Ortalama)
Kaynak: Vanat, (2020).
Şekil 2’ye göre kayakçı ziyaretleri 5 yılın ortalamasına göre verilmiştir. Buna
bakıldığında son beş yılın kış turizminde en fazla gelişmiş ülkeleri görülmektedir. Bu
listeye göre Türkiye ilk 20 ülkede yer almamaktadır. İlk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri,
Fransa ve Avusturya'dır. Şekil 1 ve Şekil 2 karşılaştırıldığında fiziksel altyapı olarak kış
turizminin en önemli birimlerinden olan lift sayısında göre diğer ülkeler arasında iyi bir
sıralamaya sahip olan Türkiye uluslararası kayakçı sayısında ilk 20 ülke arasında yer
almamaktadır. Bu durumda konaklama, fiyatlandırma, destinasyon yönetimi ve kayak
harici faaliyetlerde bir sorun olduğu düşünülmektedir. Ancak özellikle kış turizmi
destinasyonunun seçiminde fiziki ve iklimsel özelliklerin önemli olduğu kadar rekabet
gücü de önemli yer tutmaktadır (Hallmann ve Breuer, 2010). Rekabet edebilir olan kış
turizmi merkezleri genellikle fonksiyonel, gelişmiş turizm merkezleridir ve Gunn (1994)
bu yerlerin çoğu zaman kar amacı gütmeyen kuruluşları ve devleti içeren çok yönlü
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yapılar olduğunu vurgulamaktadır. Turistin belirli bir bölgeyi seçmesinde çok sayıda
farklı unsur etkili olabilmektedir (Bahar ve Kozak, 2005). Sporcular için teknik ekipmanlar
önemliyken eğlence sektörüne yönelik kişiye bağlı istekler de büyük fark yaratmaktadır.
Bireyler için önemli olan bu faktörler destinasyonların seçiminde büyük yer tutar.
Destinasyonun çekicilik faktörleri, turistleri belirli bir destinasyon bölgesini ziyaret
etmeye çeken veya motive eden destinasyonun özellikleri olarak tanımlanır. Belirli bir alıcı
turizm alanında turizmin gelişiminin hem yönünü hem de yoğunluğunu belirler (Klufova,
2016). Echtner ve Ritchie (1993), bir destinasyonun niteliklerinin sürekli ve bütünsel
bileşenlere sahip olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Turistler çekici olmayan,
hizmetlerin sürekliliğinin olmadığı ve teknik olarak yeterli olmayan alanlara seyahat
etmek istemezler, bu durumda turizm merkezinin rekabet edebilirliği düşer. Bu
çekicilikler her ülkeye ve her turizm bölgesine göre farklılaşmaktadır. Klufova (2016)
destinasyonların çekicilik sınıflandırmasını genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde yapmıştır:

Doğal Cazibe Alanları: mağaralar, anıtsal ağaçlar, su kaynakları, korunan
küçük ölçekli alanlar, habitatın korunması,

Tarihi Nitelikleriyle Cazibe Alanları: kaleler, hisarlar, harabeler, tarihi
yeraltı şehir ve yapıları,

Dini Cazibe Alanları:
manastırlar, sinagoglar,


şapeller, yol kenarındaki türbeler, kiliseler,

Kültürel Cazibe Alanları: tiyatrolar, müzeler, galeriler,


Sportif Etkinlikler: kayak merkezleri, su parkları ve kapalı yüzme havuzları,
adrenalin aktiviteleri, açık yüzme havuzu, spor merkezi, golf sahaları, çim hokeyi, tek sıra
paten alanı, ip parkurları, kaya tırmanışı, paintball, balık tutma alanları, özel balık tutma
yerleri, top oynama sahaları,

Konaklama: kulübeler ve barakalar, oteller, moteller, spa otelleri ve evleri,
pansiyonlar, kamplar,


Yemek Yeme Tesisleri: lokantalar, restoranlar ve


Kırsal Cazibe Alanları: kırsal anıt koruma alanları, kırsal anıt bölgeleri, açık
hava müzeleri.
Bu özelliklere sahip olan destinasyonların turistler tarafından daha çok tercih
edildiği tespit edilmiştir. Çünkü sadece kayak sporuna bağlı kalınmamış olup hem turizm
merkezinin bulunduğu bölgeyi keşfetmiş hem de farklı etkinliklerle deneyimlemiş olurlar.
Bu durum Türkiye için şöyle özetlenebilir: doğal kaynaklar, doğal ve tarihi yapılar
açısından çok zengindir ancak hem mekânsal hem de destinasyon planlama sistemi,
markalaşma ve yerel halkın turizme katılması konusunda eksiklikler vardır (Şanlıoğlu ve
Demirezen, 2020). Bu eksikliklerin giderilmemesi durumunda Türkiye’nin diğer ülkelerle
kış turizminde rekabet etmesi mümkün olmamaktadır. Rekabet gücünün arttırılması için
ilk olarak insan kaynaklarının ve küçük işletmelerin desteklenmesi gerekir (Hallman ve
ark., 2015). İkinci olarak destinasyonun sıkı bir kalite yönetim sisteminden geçirilmesi ve
planlanarak takip edilmesi gerekir. Bu konuda düzenli analizler yapılmalı ve bölgeyi
ekonomik, çevresel ve sosyal olarak etkileyen etmenler tespit edilmeli ve tüm paydaşlar
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bilgilendirilmelidir. Ve son olarak destinasyon yönetimi ve mekânsal planlama için yerelin
ve girişimcilerin tutarlı destinasyon stratejilerini geliştirmeleri ve sürdürmeleri
gerekmektedir. Bu farklı aktörlerin bir araya gelmesi önem arz etmektedir. Destinasyon
yönetimin en önemli bileşenlerinden olan doğru yer seçimi de stratejik mekânsal
planlamanın gereklerindendir. Yerel bilgiye hâkim olan yerel yönetim-merkezi yönetim iş
birliği planlama ve uygulama süreçlerinde turizm bölgesinin rekabet gücünü
arttırmaktadır (Vanat, 2020).

2. YÖNTEM
Bu araştırmada, kış turizminde Türkiye’de yenilikçi, master planlı ve stratejik
destinasyon yönetimine sahip, markalaşmış örnekleri geride bırakan, yoğun yerli-yabancı
turist çekerek önemli bir başarı öyküsü sergileyen Erciyes Dağı Kayak/Turizm
Merkezi’nin destinasyon yönetimi sürecine yönelik sunumun analizi ve tartışması
yapılacaktır. Buna yönelik olarak DAKA ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm
Fakültesi işbirliğinde, Öğretim Üyesi Emine Cihangir moderatörlüğünde 21.Nisan.2021’de
“Gençler İçin İlham Veren Konferanslar-Turizm Söyleşileri-3” kapsamında gerçekleştirilen
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’nı dünya standartlarında bir
kayak/turizm merkezi haline getiren Erciyes Master Planı’nın gerçekleşmesinde ana rolü
üstelenen Kayseri Erciyes A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı
tarafından yapılan sunumda öne çıkan görüş ve önerilerden yararlanılarak, geliştirilen
stratejilerin görünür kılınmasına, bir rehber oluşturmasına çalışılacaktır.

3. BULGULAR
3.1. Erciyes Kayak/Turizm Merkezi Örneği
Erciyes Dağı 3917 metre ile Türkiye’nin en büyük beşinci dağıdır (Kayseri Valiliği,
2020). Erciyes Dağı, 19 Nisan 1989 tarihinde uluslararası kayak merkezi olarak ilan
edilmiştir (Tür, 2018). Erciyes Dağı'nın eteklerinde uzun süredir kayak yapmak mümkün
olsa da bölge, Türkiye'nin en büyük modern, son teknoloji kayak merkezine dönüşmüştür.
2005 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve daha sonra tamamına
sahip olduğu geliştirme şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen tesis, 2011 yılında
açılmıştır. 2021 yılı itibariyle 6 tane zor, 15 tane orta ve 13 tane kolay pist olmak üzere
toplam 34 yaklaşık 55 km hat uzunluğu ve 14 mekanik tesise sahiptir (Discover Erciyes,
2021). Yaklaşık 1.450 yatak sunmaktadır ve 25 kilometre uzaklıktaki Kayseri, uluslararası
markalar da dahil olmak üzere ek 6.000 otel yatağı sunmaktadır (Vanat, 2020). Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu Erciyes Master Planı yapılan yatırımları
anlamlı kılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ. kış turizmi
destinasyonunu stratejik planlama yaklaşımıyla ele almış ve başarılı bir şekilde
ilerletmiştir. Bütüncül bir planlama yaklaşımı kurulmuştur. Literatür taramasında da bu
konuda çalışmaların eksik olduğu görülen “stratejik planlama ve destinasyon pazarlama”
ilişkisi kurulmuştur ve bu ilişki destinasyonu rekabet edebilir kılmıştır. Burada önemli
olan mekânsal planlamanın stratejik yaklaşımla bütüncül yürütülmesidir. Yapılan
sunumda öne çıkan ve stratejik planlama ile destinasyonun başarısında önemli etkisi olan,
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markalaşma ve pazarlama sürecine katkı sağlayan, geleceğe olumlu izler bırakacağı
düşünülen yaklaşımlar, sorun çözümünde kullanılan stratejiler, örgütlenme finansmana
ilişkin izlenen yol-yöntemler aşağıda verilmiştir:

Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ’nin bütüncül altyapı sağlaması, ticari
faaliyetlere girmemesi (sunumdaki sözcüklerle tüm hazırlığın yerel yönetim ve ilgili şirket
eliyle hazırlanması, son aşamada özel sektörün ön plana çıkarılması ve turistle yüz yüze
hizmette devreye sokulması),


Mülkiyetin bütüncül tutulması, işletmenin özel sektör tarafından yapılması,


Kurumsal yapını sadece hizmet sürecinde sorun/aksama ortaya çıkarsa
müdahil olunması ve sorunun bütüncül yaklaşımla çözülmesi,

Büyükşehir belediyesi olarak kira ve bilet gelirleri ile ayakta durmaya
çalışırken, stratejik olarak rejeneratif yatırımların yapılması (şehre bölgeye ulusa hizmet
talebinin oluşmasını, satışların geliştirilmesinin altyapısının oluşturulması, sistemin
kurumsallaşmasının sağlanmasıyla sürekli büyüyerek devam eden bir yapının
oluşturulması),

Özel şirketlerin destinasyon yönetimini sürdürebilecek
geliştirilmesi; Kayseri’ye farklı yatırımların akmasının sağlanması,

düzeyde


Çok aktörlü ama tek otoriteli bir yönetim modeli üzerinden örgütlenme
çerçevesinin geliştirilmesi ve köklü bir kurumsal yapı oluşturulması,

Sürdürülebilirlik kaygılarının yoğun olduğunun dikkate alınması ve Master
Plan yapılırken Erciyes Dağı’nın iklim değişikliğinden etkilenmesiyle ilgili araştırmaların
yapılması; yer seçim süreçlerinde bilimsel görüş ve disiplinler arası görüşlerden katkı
alınması,

Kış turizminin teknik boyutlarının öneminin farkında olarak can güvenliğin
ön plana alan, gelenin tekrar gelmek isteyeceği, kendisini güvende hissedeceği bir yapının
tüm gereklerine yatırım yapılmış olması,


İmaja ve ilk algıya yatırım yapılmış olması,


Ürün tasarımı ve pazarlamaya önem verilmesi; fuarlar aracılığıyla dünyaya
açılımın sağlanması, markaya ve tanınırlığa yatırım yapılmasından sonra destinasyonun
pazarlanmasına başlanması,

Fuarlar ile daha fazla yol alınamadığı görülen noktada, strateji değiştirilmesi;
ülkenin olumlu imajının bulunduğu ülkelerdeki (Erciyes örneğinde Rusya pazarı) imajın
kullanılması ve odaklanarak çalışılması,

Yüksek beklentisi olan ülke turistleri (Avusturya, İngiliz, Fransız, vd.) yerine,
turizmin bütün bileşenlerini düşünülerek tatmin eşiği daha düşük pazarlardan charter
uçakları ile derinleşme stratejisi kullanılması,

Kentin uluslararası kayak merkezi olmaya adapte edilmesine odaklanılması,
Ticaret Odası ile yabancı turiste hizmet edecek kişilere İngilizce eğitim verilmesi,
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Destinasyon oluşturma şartlarından en önemlisi olan ünikliğe vurgu
yapılması; ünik ürün olan Erciyes Dağı için Turizm Fakültesi ve Belediye iş birliği ile
paneller sempozyumlar düzenlenmesi,

Yakın yereller ile dayanışma içine girilmesi; Örneğin Kapadokya ile
dayanışmaya girerek, Kapadokya’ya gelenleri Erciyes’e de gelmeleri, 3-4 gün kalmaları
yönünde iş birliği ortak turlar düzenlenmesi,

Daha önce deneyimlenmemiş uzak pazarlara yönelik turlar geliştirilmesi
(Endonezyalılar, İskandinav ülkeleri, vd.), yeni ve aktarmasız erişim modelleri
kullanılması,


Destinasyon ürününün, çok sayıda farklı turizm içeriği ile bir araya getirerek
daha
da
geliştirilmesi;
örneğin
Eurosport
kayak
şampiyonasının
yapılması,

Erciyes’in oluşturduğu büyük ekonominin kent merkezinde de etkili
olmasının sağlanması; AVM’lerin alışveriş cirolarını kış turistinin beslemesi,

Turizmi 12 aya yaymak için, dağların kullanılmasının keşfedilmesi; fizibilite
ve master plan çalışmalarına büyük önem verilmesi; kış turizminde pistlerin işletilme
verimliliğinin öneminin farkına varılması,

10 yıllık-20 yıllık uzun vadeli planlar ile doğru yerlere yatırım yapılması;
para bırakmaya gelen turistin harcama yapmasının sağlanması ve tur paketleri ile hafta
içinin de pazarlanması,

Büyük kayak merkezlerine kayakçı yetiştirecek kayak alanları yapılmasının
teşvik edilmesi; Türkiye’nin %1 olan payının yükseltilmesi için bakanlıkların koordineli
çalışması gerektiğinin anlaşılması (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı (örneğin yürüyen halı
talebi ile gelişen sanayi dallarının farkına varılması, vb.),

Sürdürülebilirliğin artık turizm için olmazsa olmaz olduğunun anlaşılması
ve bütüncül ülke politikası olarak geliştirilmesi,

Büyükşehir belediyesinin bütüncül yaklaşımıyla ve çok deneyimli
olunmayan bir alanda uluslararası danışmanlık alınarak, yaklaşık beş yıl süren uzun
vadeli bir master plan ve uygulamaya yönelik projelendirme sürecinin deneyimlenmesi,

Vizyoner bir yaklaşım ile daha küçük bir ülke olan Avusturya’nın
başardıklarının farkında olunması; kış turizmini eğlence turizmi ile birleştirip Z kuşağına
yatırım yapılması (Şeremet 2020; Cihangir 2020),

Jeopolitik sorunların kış turizmini nasıl etkilediğinin araştırılması gerektiği;
bloklanma sorunlarına, politik engellemelere en açık sektörlerden birisi olan turizme
yönelik dirençlilik senaryoları geliştirilmesi; seçenek senaryolarının olması (örneğin
turistlerin Kayseri’ye Ankara Esenboğa’ya havaalanı ve otobüs aktarması ile getirilmesi
gibi),
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Dağ ve kış sporlarının tutku ve ortam ile güçlü ilişkisine odaklanılması ve
kayak yapmayan dağ turistlerine yönelik, kampçılık, bisiklet rotaları, kampları vb.
geliştirilmesi,

Sağlık turizmine yatırım yapılması ve termal turizmin şehre entegre edilmesi
yönünde adımlar atılmasıyla turizmin 12 aya yayılmasının sağlanması,

Bisiklet festivali, Erciyes Motofest, kar defileleri ile imaj ve markalaşma
faaliyetlerinin sürdürülmesiyle bütüncül bir kalkınma hedefinin olmasıdır.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Kış turizmi sürekli gelişmekte olan destinasyon planlarına, markalaşmaya ve
rekabet edebilirlik seviyesine çok duyarlıdır. Bu sebeple iyi bir destinasyon için planlama
ve destinasyonun çekici olması gerekir. Bu özellikler fiziksel özelliklere bağlı olduğu
kadar süreçteki aktörlere ve pazarlama-mekânsal planlanma ilişkisine de fazlasıyla
bağlıdır. Süreçte yer alan aktörlerden yerel hükümet ve özel sektörün iş birliği yapması ve
süreci birlikte yönetmesi pek çok fayda sağlar. Aynı zamanda mekânsal planlama ile de
desteklendiğinde rekabet gücü sağlar. Bunun en iyi örneğini incelenen bölge olan Kayseri
Erciyes Kış/KayakTurizmi destinasyonunda görmekteyiz. Erciyes destinasyonunda, özel
sektörün de yer aldığı bir çerçevede etkinlik ve verimliliğin arttırıldığı anlaşılmaktadır.
2017 yılında ilk kez Rusya’dan charter seferleri ile turistler getirilmeye başlanmış, bu
seferler Ukrayna, Polonya, Belarus, Çekya ve Orta Doğu ülkelerinin de katılmasıyla 20202021 sezonunda haftada 10 uçağa kadar çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası tanıtımlar, info
turları, gece kayağı, kültürel kayak, bisiklet yarışları, kış festivalleri, Off-Road ve spor
organizasyonları yapılmıştır. Astro-fotoğraf tutkunları için 2.650 metre yükseklikte
fotoğraf çekme ve gökyüzünü inceleme fırsatı sunulmaktadır. Aynı zamanda özel sektör
ve yerel hükümet iş birliği ile Astro-fotoğrafçılık ile ilgili eğitimler ve daha sonrasında
yerinde bu deneyimi gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. Burada pazarlama ve mekânı
doğru kullanmanın önemini vurgulamak gerekir. Bu etkinlikler ve yapılabilecek
faaliyetlerin çeşitleri Erciyes Kış/Kayak Turizmi destinasyonunun çekiciliğini ve rekabet
edebilirliğini artırmaktadır.
Kayseri şehir merkezine çok yakın olduğu için tarihi yapılarla şehir deneyimi ve
kültürel etkinlikler de yapılmaktadır. Kayseri’nin kültürel özellikleri ve kente özgü
özellikleri deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Böylece şehir turizmine de katkı
sağlanmakta, kış turizmi şehirde ortalama 100 milyon dolar ekonomik değer
yaratmaktadır. Ayrıca, bu faaliyetlerle geçirilen günlere ek olarak Kapadokya turları da iki
yönlü destek oluşturmaktadır. Türkiye’nin tanınmasında büyük önem taşıyan Kapadokya
ve Kayseri arasında oluşturulabilecek turizm koridoru büyük faydaları da beraberinde
getirmektedir. Kayseri ve Kapadokya’nın karşılıklı fayda sağlayacakları bir sistem
oluşmaktadır (Erciyes Winter 2021). Destinasyon çekiciliğinin sağlanması için gerekli olan
doğal kaynakların bulunmasına ek olarak UNESCO Dünya Geçici Mirası listesine dahil
olan Koramaz Vadisi de büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Vadi içinde antik
dönemlerden kalan yapılar bulunmaktadır. Destinasyon çekiciliğini sağlamak için tarihi
kent yapılarından oluşan Kayseri Kalesi ve Talas semti de artı bir değer katmıştır.
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Kayseri’nin tarihi dokusu, yöresel kültürü, gastronomi alanındaki lezzetleri, Erciyes’in
mitolojilere konu olan mistik özellikleri tanıtım ve reklam çalışmalarında da büyük yer
tutmaktadır. Markalaşma çalışmaları yapılmakta, kış turizmi destinasyon seçiminde
büyük bir etken olan markalaşma mekânsal özelliklerle birlikte planlandığında başarı
getirmektedir (Özçoban, 2019). Erciyes Kış/Kayak Turizmi destinasyonun en büyük
başarısı mekânsal ve stratejik planlama ile birleşen kurumsallaşmaya inanmış bir
örgütlenme yapısından, yerel yönetim ile özel sektör iş birliğinden kaynaklanmaktadır.
Bunun yanında Kayseri’nin sahip olduğu doğal özelliklere ek olarak, kültürel zenginliği,
gastronomisinin güçlü olması da etkilidir. Bu başarı hikayesinin çıkarımlarına göre uzun
vadeli, bütüncül mekânsal planlama ile birlikte yapılan etkinlikler ve ziyaretçiler için
kayak dışında deneyimlenebilecek farklı aktivitelerle desteklenen ve farklı coğrafyaları da
içeren destinasyon planlaması da önemlidir. Bu çalışma ile Erciyes Kış/Kayak Turizmi
destinasyonunun bugünkü konumuna nasıl geldiği ve stratejik yaklaşımla örülmüş
mekânsal planlamanın nasıl bir fark yarattığı ortaya koyulmuştur.
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1. GİRİŞ
“Yeni Koronavirüs Hastalığı” olarak tanımlanan “Covid-19”, ilk defa Çin’e ait bir
şehir olan Vuhan’da aralığın sonlarına doğru “ateş”, “öksürük”, “nefes darlığı” gibi
belirtilere sahip olan belirli bir hasta grubuna yönelik tamamlanan araştırmalar
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanmış bir virüs grubudur (Kuzu, 2020). Salgının, ilk
olarak Vuhan bölgesindeki deniz ürünlerinde ve hayvan pazarında bulunan insanlarda
tespit edildiği belirtilmektedir. Sonrasında kişiden kişiye bulaş yoluyla Vuhan ilk sırada
olmak üzere Hubei’deki diğer kentlere, buradan Çin’de yer alan diğer eyaletlere ve diğer
dünya ülkelerine doğru yayılım göstermiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), Covid-19 virüsünün resmi adını “SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum
Sendromu-Koronavirüs-2)” şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
koronavirüsün yol açtığı hastalık durumunun tanımlanması amacıyla “Covid-19”
teriminin kullanıldığı belirtilmektedir. 30 Ocak 2020 tarihinde Covid-19’un, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından “küresel bir sağlık acil durumu” şeklinde ilan edildiği; 11 Mart 2020’de
ise virüsün “pandemi”, diğer adıyla “küresel salgın hastalık” şeklinde ilan edildiği ifade
edilmektedir (Akın, 2021).
Salgın hastalıklar ve turizm arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu aşikardır (Çetin
ve Göktepe, 2020). Turizm hareketleri nedeniyle hastalıkların ortaya çıktığı ülkeden diğer
ülkelere yayılması durumu mevzu bahis olabilirken, salgının yayılması neticesinde, bulaş
riskini engellemek amacıyla alınan önlemler turizm hareketlerinin olumsuz yönde
etkilenmesine neden olabilmektedir. Geçmiş dönemlerde çeşitli pandemik salgınla yüz
yüze gelen dünya ekonomileri üzerinde “etkileri” ve “yayılımı” açısından Covid-19’un
birtakım farklılıklar arz ettiği belirtilmektedir. Çin’den hareketle bütün dünyaya oldukça
hızlı bir şekilde yayılan Covid-19’un, ekonomik bağlamda bütün endüstrileri bitirme
noktasına getirdiği, ancak turizm endüstrisini diğer endüstrilere kıyasla oldukça belirgin
bir şekilde etkilediği ifade edilmektedir (Škare ve ark., 2021). Ülkelerin uygulamak
durumunda kaldıkları ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamaları turist hareketlerini
durdurmuş; turizm sektörü, sezon öncesinde “ani” ve “süresi belirsiz” bir kriz ile
yüzleşmek durumunda kalmıştır.
2020 aralık ayında ilk defa İngiltere’de uygulanmaya başlayan Covid-19 aşısı
(Ellyatt, 2020), halihazırda tüm dünyada uygulanmaktadır. Aşının bulunması ve
aşılanmanın başlamasının; toplumların bağışıklık kazanması, salgının durdurulması,
küresel ekonominin canlanması ve seyahat ve turizm faaliyetlerinin yeniden
başlayabilmesi adına çok önemli bir gelişme olduğu vurgulanmıştır (OECD, 2020a).

509

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

Seyahat şirketlerinin turizm sektörünün toparlanma sürecini takip ederken, buna ek
olarak pandemi süreciyle beraber turistik tüketicilerin davranışlarında da değişikliklerin
ortaya çıktığını ve bu değişikliklerin devam edeceğini belirttikleri görülmektedir (Şimal
Taşan, 2021). Buradan hareketle bu çalışmada, Covid-19 sonrası yeni normalde turistlerin
yeni destinasyon eğilimleri ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, destinasyon
kavramına yer verilmiş olup, Covid-19’un turizm sektörü üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Son olarak, Covid-19 sonrası yeni normalde turistlerin yeni destinasyon eğilimleri ve konu
ile ilgili yapılmış araştırmalara yer verilmiştir.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Destinasyon Kavramı
Leiper (1995) destinasyon kavramını; kişilerin seyahat ettikleri ve belli etkinliklerde
bulunmak amacıyla konaklama yapmayı tercih ettikleri belirli yerler şeklinde
tanımlamaktadır. İçöz ve Başarır (1996)’a göre ise destinasyon kavramı, kişilerin turistik
amaçlı seyahatleri kapsamında gitmek istedikleri veya varmak istedikleri noktaları, hedef
bölgeleri ve yerleri tanımlamaktadır. Kişilerin destinasyon tercihlerinin; “iş”, “arkadaş
ziyareti”, “çevre gezileri” gibi şahsi seyahat amaçları ve dürtüleri doğrultusunda seçtikleri
belirtilmektedir. Gee ve arkadaşları (1989) tarafından, turistik tüketicilerin destinasyon
algılarının, alanların “bir kıta kadar büyük olabileceği gibi, bir kasaba kadar küçük de”
olabileceği belirtilmiştir. Bu anlamda destinasyon unsurunun “tek bir yöre”, bölge veya
ülke” olma durumu söz konusu olamamaktadır. Destinasyonların, “çeşitli ülkelerin” veya
“bir ülkenin içerisinde birden çok yörenin bir araya getirilmesi” gibi yollarla da
oluşturulabildikleri belirtilmiştir (Ahipaşaoğlu, 1997). Buna ek olarak destinasyon
kavramının; “bir ülke”, “bir ada” ya da “bir kasaba” gibi “iyi tanımlanmış coğrafik
alanları” ve “yerleri” de ifade ettiği vurgulanmıştır (Hall, 2000).
Cooper ve arkadaşları (1998) tarafından ise destinasyon kavramı, turistik
tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarımı yapılan etkinlik ve hizmetlerin
odak noktası şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diğer tanım doğrultusunda destinasyon;
turizm hareketleri kapsamında hedef konumdaki “ülke”, “yöre” “yer” “gidilecek yer”;
“son varış noktası” şeklinde tanımlanabildiği gibi; bireylerin, seyahatleri kapsamında
gitmek istedikleri veya varmak istedikleri “nokta” şeklinde “seçilmiş” ve/veya
“belirlenmiş yer” şeklinde de tanımlanmaktadır (Turizm Bakanlığı, 1999). Son olarak
Devecigil (2004) tarafından destinasyonun, “turizmin göreceli olarak önemli bir eylem
alanı olduğu ve ekonominin turizm gelirlerinden etkilendiği alan” olarak tanımlanırken;
“yerel turizm” destinasyonunun ise, “bir ziyaretçinin en az bir gece geçirdiği fiziksel
ortam” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.
Hosany ve arkadaşları (2006) tarafından ise turizm destinasyonu kavramı, “ülke
bütününden küçük ve ülke içindeki pek çok kentten büyük”, “insan beyninde belirli bir
imaja sahip markalaşmış ulusal bir alan ve önemli turistik çekiciliklere”, “çekim
merkezlerine”, “festivaller”, “karnavallar gibi çeşitli etkinliklere”, “bölge içinde kurulmuş
iyi bir ulaşım ağına”, “gelişim potansiyeline”, “dahili ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler
arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına” ve “turistik tesislerin gelişimi için yeterli
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coğrafi alana” sahip bölgeler şeklinde tanımlanmıştır. Bir turizm destinasyonundan
bahsedebilmek amacıyla o destinasyonun, “aynı kültür”, “iklim” ve “doğa koşullarına
sahip”, “doğal ve kültürel zenginlikleri olan”, “müşterilere sunulabilecek o bölgeye özgü
aktiviteler geliştirmiş”, “konaklama”, “beslenme”, “ulaşım” ve “iletişim olanaklarına
sahip”, “kamusal hizmetlerin sunulduğu turist çekim merkezlerinden oluşan”, “belli bir
marka ve imajı bulunan coğrafik alan” unsurlarına sahip olması gerekmektedir (Bahar ve
Kozak, 2005). Turizm destinasyonunun temel çekicilik ve kaynaklarına yönelik sahip
olduğu özelliklerin tespiti, o destinasyonun pazarlanmasına yönelik stratejilerin
geliştirilmesi bağlamında önem arz etmektedir. Genellikle “birbirinden farklı” ve
“karmaşık” özelliklere sahip olan turizm destinasyonlarının ortak özellikleri arasında,
“sahip oldukları değerlerle bir çekim gücü oluşturmaları”, “belirli bir ziyaretçi kitlesi
tarafından ziyaret edilmeleri”, ve “sahip oldukları ürün karması ile seyahat ihtiyacını
karşılamaları” gibi unsurlar yer almaktadır (Sarı ve Kozak, 2005).

1.1.2. COVID-19’un Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri
İlk olarak 2019’un aralık ayında Çin’e bağlı Hubei eyaletinde yer alan Vuhan
şehrinde görülen Covid-19, oldukça kısa bir süre zarfında dünyaya yayılan bir salgına
dönüşmüştür. 29 Mayıs 2021 tarihinden bu yana global anlamda Covid-19 virüsü
sebebiyle enfekte olan kişi sayısının 170 milyonu aştığı, hayatını kaybeden hasta sayısının
ise 3,6 milyona yaklaştığı belirtilmektedir (WHO, 2021). Ortaya çıktığı ilk gün itibariyle
etkilerinin yayılmaya devam ettiği görülen salgının; “günlük”, “sosyal” ve “iş hayatını” da
doğrudan etkilemesi sebebiyle dünya ekonomisini de çok ciddi zarara uğrattığı ifade
edilmektedir. Covid-19 salgını öncesindeki süre zarfında dünya ekonomisinin 2020 için
ortalama yüzde 3’ler civarında büyümesi beklenirken, virüsün pandemiye dönüşmesinin,
dünya ekonomisinin de resesyona girmesine neden olduğu belirtilmiştir (TÜRSAB, 2020).
Bununla birlikte uzmanların, dünya ekonomisi tarihinde “en ciddi daralma”
dönemlerinden birinin yaşandığı kaydedilmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından
2020’de, pandemi dolayısıyla global ekonominin yüzde 4,4’lük daralma yaşayacağı
öngörülmüştür. Global ekonomideki bu daralmanın, 1930’lu yıllarda yaşanılan “Büyük
Bunalım” krizinden günümüze kadar “görülmeyen bir daralma” şeklinde
değerlendirildiği ifade edilmiştir (Kaplan, 2021).
Turizmde ise Türkiye destinasyonunun “ana pazarı” konumundaki ülkeler ile
“Akdeniz çanağında rekabet ettiği” ülkelerin ekonomik tablosunun, Covid-19’un neden
olduğu hasarı ortaya koyduğu belirtilmektedir (GM Turizm ve Yönetim Dergisi, 2021).
IMF verileri doğrultusunda, 2020’de Yunanistan ekonomisinin yüzde 9,5’lik daralacağı
öngörülürken, İtalya’nın yüzde 10,6, İspanya’nın yüzde 12,8, Fransa’nın ise yüzde 9,8
seviyesinde küçülmeye gideceği öngörülmüştür. Bu oranın Almanya için yüzde 6,
İngiltere için yüzde 9,8, Rusya için ise yüzde 4,1 oranında olacağı belirtilmiştir (TÜRSAB,
2020). Covid-19 pandemisi, global bağlamda tarihin “en büyük ekonomik krizi” ne
sebebiyet verirken, Covid-19 sürecinden “en olumsuz” şekilde etkilenen sektörlerin
başında “turizm” sektörünün geldiği görülmektedir (Bahar ve İlal, 2020). Turizm
sektörüne yönelik ortaya konulan bütün verilerin, yaşanan kayba yönelik büyüklüğü açık
bir şekilde gösterdiği görülmektedir.
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1.1.2.1. COVID-19 Öncesi Verilerle Dünya Turizmi
Turizm, ikinci dünya savaşı sonrasındaki süre zarfında global bağlamda “en hızlı
gelişim gösteren” sektörlerden biridir (TÜRSAB, 2020). Dünya Turizm Örgütü’nün
(UNWTO) verileri doğrultusunda, 1950’lerde global anlamda gerçekleşen uluslararası
seyahatler 25 milyon civarında iken, bu rakamın yıllar içerisinde istikrarlı bir şekilde
büyüme gösterdiği belirtilmektedir. 1990’lara gelindiğinde ise, bu rakamın 500 milyonu
aştığı, 2011’de 1 milyar sınırını geride bıraktığı ifade edilmektedir. İstikrarlı gelişim
sürecini ilerleyen süre zarfında da devam ettiren dünya turizm endüstrisindeki büyüme
hızının, Covid-19 öncesinde yaklaşık yüzde 4 civarında gerçekleştiği belirtilmektedir.
UNWTO verileri doğrultusunda ise, 2019’da dünya turizminde yüzde 3,8’lik bir büyüme
yaşanırken, uluslararası seyahat sayısının 1 milyar 461 milyon olarak gerçekleştiği,
uluslararası turizm kaynaklı gelirlerin ise 1,5 trilyon Dolara yükseldiği belirtilmektedir
(UNWTO, 2020). Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC, 2020a) açıkladığı veriler
doğrultusunda, turizmin küresel bağlamda ekonomiye olan toplam katkısının 8,9 trilyon
Dolar düzeyinde olduğu belirtilmektedir. WTTC’nin değerlendirmesi doğrultusunda
turizm sektörünün, küresel istihdamın yüzde 10’unu oluşturduğu ve 330 milyon kişiye iş
imkânı sağladığı ifade edilmektedir. Bütün bu verilerin, turizm sektörünün tarih boyunca
ulaştığı en yüksek seviyeleri işaret ettiği, ancak Covid-19 pandemisinin bu yükseliş
eğilimini tamamıyla tersine çevirdiği belirtilmektedir.

1.1.2.2. COVID-19’un Dünya ve Türkiye Turizmine Etkisi
Covid-19’un ortaya çıktığı 2019 aralık ayı itibariyle seyahat hareketlerinin aşama
aşama durdurulduğu görülmektedir. İlk aşamada virüsün etkisi altına aldığı ülkelerde
seyahat hareketlerine kısıtlamalar getirilirken, virüsün yayılmasıyla beraber uluslararası
uçuşların tamamına yakınının askıya alındığı belirtilmektedir. UNWTO’nun
değerlendirmesi doğrultusunda; Covid-19 tarafından turizme verilen zararın, 2009’daki
“küresel ekonomik krizin 8 katına çıktığı” ifade edilmektedir (TÜRSAB, 2020). UNWTO
(2020), 2020 temmuz ayı içerisinde uluslararası turist hareketlerinin 2019 yılının temmuz
ayına kıyasla yüzde 81, ağustos ayında ise yüzde 79 azalış gösterdiğini belirtmiştir. Bu
sonuç doğrultusunda, sekiz aylık süre zarfında uluslararası turizm hareketlerindeki
kaybın oranının yüzde 70 seviyelerine ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu veriler neticesinde,
sekiz aylık süre zarfında uluslararası seyahat sayısında 2019’un aynı dönemine kıyasla 700
milyon azalma kaydedildiği belirtilmiştir. Yine aynı dönemdeki uluslararası turizm geliri
kaybının ise 730 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmiştir.
Turizm endüstrisindeki gerilemenin, “Dünya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)” tarafından da incelendiği görülmektedir. Covid-19 pandemisinin “Eşi
benzeri görülmeyen bir kriz” şeklinde tanımının yapıldığı OECD raporunda, Covid-19
pandemisinin 2020 aralık ayı itibariyle kontrol altına alınamaması durumunda, turizm
sektöründeki gerilemenin yüzde 80’ler seviyesinde olabileceği belirtilmiştir (OECD,
2020b). UNWTO (2021), Covid-19 nedeniyle 2020’de global bağlamda uluslararası seyahat
eden kişi sayısının 2019’a kıyasla yüzde 74 düşüş gösterdiğini açıklamıştır. Bununla
birlikte, Covid-19 pandemisinin 2020’de turizm sektörü üzerinde 1,3 trilyon dolarlık
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maddi kayıp yarattığına ve bu kaybın, 2009’daki global ekonomik kriz sürecinde kayıtlara
geçen kayıptan “11 kat daha fazla olduğu” belirtilmiştir.
Global anlamda 2020 yılında turist sayısının en fazla düştüğü bölgenin, yüzde 84
oranla “Asya” ve “Pasifik” olduğu belirtilmiştir. 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 71
oranında düşüş kaydettiği belirtilen Avrupa’nın turist sayısının ise 500 milyondan fazla
gerileme kaydettiği belirtilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021), 2020 yılında
yurtdışından Türkiye’ye seyahat eden turist sayısının 2019’a kıyasla yüzde 69,14’lük
düşüş ile 15 milyon 971 bin 201 olduğunu; Türkiye’nin 2020’deki turizm gelirinin ise 2019
yılına kıyasla yüzde 65’lik azalış ile 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar şeklinde kayda
geçtiğini belirtmiştir. Ortalama kişi başı harcamanın ise yüzde 14,4’lük artış ile 762 dolar
olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, Dünya Turizm Örgütü uzmanlarının 2021 turizm
sezonu için belirsizlik durumunun devam ettiğine işaret ettikleri görülmektedir (Bolelli,
2021). Covid-19 pandemisinden sonraki süre zarfında ise, global turizm kapsamında ilk
olarak Avrupa olmak üzere, belirli bölgelerden başlanarak bir toparlanmanın
yaşanacağının belirtildiği OECD raporuna göre, “yurt içi turizm pazarının turizm
ekonomisi içindeki payının yüzde 75’leri bulduğu OECD ülkelerinde toparlanmanın daha
hızlı olacağı” belirtilmektedir. Raporun ayrıca, bilhassa turizm sektöründeki tesis ve
istihdam sayısının yüksek olduğu ülkelerin “toparlanma şansının daha yüksek” olacağına
işaret ettiği görülmüştür (OECD, 2020b).

1.1.2.3. COVID-19’un Dünya Turizm İstihdamında Yol Açtığı Kayba Dair WTTC
Öngörüsü
Covid-19 pandemisi, turizm sektörüne yönelik istihdamın da oldukça olumsuz
etkilenmesine yol açmıştır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) (2020b) yaptığı
araştırma doğrultusunda, Covid-19 pandemisi sebebiyle dünya ölçeğinde turizm
sektöründe işini kaybetme potansiyeline sahip çalışan sayısının 98 ile 197,5 milyon
arasında olacağı öngörülmüştür. Bahsi geçen araştırma ayrıca, turizm endüstrisinin global
anlamda ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarına yaptığı katkının 5,5 trilyon Dolar
seviyesinde kayba uğrayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte, WTTC tarafından
gerçekleştirilen araştırmada, “en iyi senaryo” doğrultusunda turizmde global anlamda
yüzde 30 seviyelerinde bir istihdam kaybı ile 98,2 milyon çalışanın işsiz kalabileceği
belirtilmiştir. Yine, WTTC’nin araştırmasına göre turizm istihdamı alanındaki düşüşün
yüzde 37 ile 121 milyon kişinin işini kaybetmesine yol açacağı, en kötü senaryoya göre ise
dünya genelinde turizm istihdamı alanında yüzde 60’lık bir azalma ile 197,5 milyon
kişinin işsiz kalacağı öngörülmüştür. WTTC (2020b), uluslararası turizm ile birlikte
ülkelerin iç turizm hareketlerinde Covid-19 sebebiyle meydana gelen duraksamanın
oluşturacağı kaybın oldukça fazla olacağını belirtmiştir. WTTC’nin analizi doğrultusunda,
global olarak turizm gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 30 seviyesindeki bir düşüş ile 2,6
trilyon Dolar seviyesinde bir kaybın gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Temel senaryo
doğrultusunda, turizm gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 39 seviyesindeki bir düşüş ile
3,4 trilyon Dolar seviyesinde bir kayıp yaşanmasının mevzu bahis olabileceği belirtilirken,
diğer bir kayıp seçeneğinin de turizm gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 62 seviyesindeki
bir düşüş ile 5,5 trilyon Dolar seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülmüştür.

513

Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I

1.1.3. COVID-19 Sonrası Yeni Normalde Turistlerin Yeni Destinasyon Eğilimleri
TÜRSAB (2020) tarafından hazırlanan “COVID-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya
Turizmi Değerlendirmesi” başlıklı rapora göre, Covid-19 salgınının meydana geldiği ve
oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği 2020’de, küresel bağlamda turizm
destinasyonlarının büyük kayıplar yaşadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, Covid19’un küresel bağlamda turistik tüketicilerin seyahat yönelimlerinde de önemli
değişikliklere yol açtığı belirtilmiştir. “Hijyen” faktörünün öne çıktığı “salgın süreci” ve
“sonrasında”, turistik tüketicilerin seyahat alışkanlıklarında da çeşitli değişikliklerin
ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Raporda ayrıca, salgın sürecinde farklı turizm türlerinin öne
çıktığı ve bireylerin kalabalığın olduğu mekanlardan uzak durma eğilimlerinin “eko
turizm”, diğer adıyla “doğa turizmi” ne olan ilgiyi arttırdığı belirtilmiştir. Özel araçları ile
“daha yakın bölgeleri”, “doğa ile baş başa kalabilecekleri destinasyonları”, “konaklama
açısından daha küçük ve butik otelleri” tercih eden bireylerin oranının da arttığı belirtilen
rapora göre, Covid-19 sürecinde büyük ölçekli otellerin dışında “butik oteller”, “ev
turizmi”, “villa kiralamalar”, “küçük gruplarla yat turları” ve “karavan” gibi konaklama
ünitelerinin de büyük ilgi gördüğü ifade edilmiştir.
Covid-19 döneminde seyahatlerin sayıca azalış gösterirken kalış sürelerinin
uzamaya başladığı, yine bu dönemde farklı kültürlerin tanınmasına yönelik ilginin devam
edeceğinin gözlendiği belirtilmiştir. “Doğa”, “macera” gibi “alternatif turizm” çeşitlerinin
de Covid-19 sürecinde çok daha fazla öne çıktığının belirtildiği raporda, “iş turizmi”
bağlamında da önemli değişimlerin yaşandığı, Covid-19 sürecinde çevrimiçi (online)
toplantı tekniklerinin oldukça fazla ilgi gördüğü öne sürülmüştür. Liang (2021), Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından havayolları, mağazalar, oteller ve restoranlar gibi
çeşitli sağlayıcılar için yeni normali kapsayacak geniş bir protokol yelpazesi geliştirildiğini
belirtmiştir. Bununla birlikte temizlik, sanitasyon, maske gibi koruyucu ekipmanların,
termal ve kızılötesi tarayıcılar gibi tarama araçlarının, azaltılmış temas noktalarının ve
sıraya girmenin, seyahat deneyimini ve destinasyon tercihlerini bir süreliğine
şekillendireceği öne sürülmüştür.
Eryılmaz ve Kaya (2021) Covid-19 sonrası süreçte ziyaretçilerin, destinasyonlarda
yer alan ve toplu kullanıma sahip alanlarda “sosyal mesafe kuralları” başta olmak üzere
diğer hijyen kurallarına uyulması amacıyla gerekli özenin gösterilmesini ve ortak
kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.
Araştırmacılar buradan hareketle, Covid-19 sonrası yeni normalde turizm
destinasyonlarının tercihinde bahsi geçen uygulamalara sahip olan destinasyonların
“daha cazip” kılınacağını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, bu süreçte turizm, sahip olduğu
“çok yönlü” yapısı ve turistik bir destinasyonda toplu kullanıma sahip alanların fazla
olması nedeniyle, ziyaretçiler tarafından bu alanların sürekli bir biçimde “sağlık” ve
“temizlik” bağlamında kullanılabilirliğe sahip olmasının çok daha fazla önem arz ettiği
belirtilebilir. Araştırmacılar; turistik destinasyonlarda “hijyen önlemleri”, “sık sık
dezenfekte etme”, “tutarlı sosyal mesafe kuralları” gibi kuralların Covid-19 sonrası yeni
normalde “önemli bir tercih unsuru” haline geleceğini belirtmişlerdir. Buradan hareketle,
“yerel yönetimler” ile beraber “turizm paydaşları”, “işletmecileri”, “yerel halk” ve
“destinasyonu ziyaret eden turistler” in, bu konuya yönelik sürekli bir biçimde iş birliği
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içerisinde olmaları gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bahsi geçen iş birliğinin sağlanamaması
durumunda, turizm destinasyonlarının Covid-19 sürecinden sonraki süreçte tercih
edilebilirliğinin sürdürülemeyeceği belirtilmiştir. Destinasyonların pazarlanmasına
yönelik süreçte de turistik tüketicilerin değişiklik gösteren beklenti ve talepleri üzerinden
“ilgili
olanakların
sağlanacağına
yönelik
vurgu
yapılması”
ve
“bunun
somutlaştırılmasının önem arz edebileceği” öne sürülmüştür.
Sonuç olarak, Covid-19 pandemisi sonrası süreçte kişilerin ağırlıklı olarak
yakınlarındaki destinasyonlara şahsi araçları ile seyahat etme eğilimleri hususu göz önüne
alındığında ve yine Covid-19 pandemisi sonrasında büyük talep göreceği öngörülen
destinasyonların, söz konusu yoğun talebe yönelik turistik tüketicilerin herhangi bir
problem ile karşılaşmamaları amacıyla “gerekli alt yapı ve hizmetlerin iyi organize
edilmesi” gerektiği vurgulanabilir. Bununla birlikte, söz konusu destinasyonların sahip
oldukları “doğal çekicilikler”, “kültürel miras” ve “tarihi değerler” unsurlarının
korunarak “turizme kazandırılması” ve “kullanılması” amacıyla yerel paydaşların da ilgili
destinasyon özelinde gerçekleştirilmesi planlanan bütün projelerde “aktif görev almaya”
ve “katkı sağlamaya” hazır olmaları gerektiği belirtilebilir.
Covid-19 salgınının, geleceğin turizm destinasyonlarının nasıl olması gerektiği ve
Covid-19 sonrası yeni normalde turistlerin yeni destinasyon eğilimleri konularında çeşitli
tartışmaları başlattığı aşikardır (Eagan, 2021). 19. Yüzyılda ve orta çağda yaşanan veba ve
kolera gibi salgınlar sokakların genişlemesine yol açarken, uzmanlar tarafından Covid-19
salgınının özellikle turistik destinasyonlar açısından “sürdürülebilirlik”, “çevre” ve
“yayalaştırma” unsurlarını daha da güçlendireceği öne sürülmektedir. Buradan hareketle
insan merkezli, rahat yürünebilir alanlara sahip olan bir turizm destinasyonunun, Covid19 pandemisinden sonra yeni normalde oldukça fazla önem kazanacağı ve vatandaşlarla
birlikte ziyaretçilerin de yürüyecek alanlara sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu
kanıtlayacağı belirtilmektedir. Rahatça yürünebilir ve yeşil bir turistik destinasyonun,
hareketli bir yaşam tarzını ve fiziksel egzersizi teşvik ederek sokaklarında yürüyenlerin
sağlığına katkıda bulunacağı, aynı zamanda motorlu araçlar için de ayrılan alanı azaltacak
olması nedeniyle kirliliği de azaltacağı ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, akıllı turizm destinasyonlarının da Covid-19 sonrası yeni
normalde turistlerin yeni destinasyon eğilimleri arasında yer alacağı belirtilmektedir
(Eagan, 2021). Teknolojinin, bir turistik destinasyondaki vatandaşların ve turistlerin
hayatlarını kolaylaştırmak için onlara sürekli bilgi sağlayan ve akıllı bir model olan akıllı
şehirlere daha da yaklaştırdığı ifade edilmektedir. Turistik düzeyde, özellikle Covid-19
sürecinde giderek daha fazla kasaba ve şehrin “Akıllı Destinasyonlar Ağı” (Smart
Destinations Network) olarak adlandırılan ağa katıldığı ve turistlerin bu destinasyonlara
olan eğilimini arttırdığı öne sürülmektedir (Calderon, 2020). Trafik ışıkları, otobüsler ve
dükkanların birbirleriyle haberleştiği; mobil uygulamaların yakınlardaki park yerlerini
gösterdiği ve kablosuz internet (Wi-Fi) ağının şehrin genelinde kamusal alanlarda da
ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu, sürdürülebilirliği teknolojiyle birleştirerek kamusal
aydınlatma için yenilenebilir enerji üretmeye odaklanan, “artırılmış gerçeklik” aracılığıyla
turistik
tüketicilere
turizme
ait
mekanların
dijitalleştirilmiş
rekreasyonu
deneyimlemelerine imkan tanıyan, “elektronik seyahat rehberi” gibi çeşitli hizmetler
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sunan, “birçok mevcut paket” ve “çok dilli” uygulamalar sağlayan, mobil cihazlar
aracılığıyla yakınlardaki ilgi çekici yerler hakkında bilgiye ulaşmak amacıyla “NFC
etiketleri” ve “QR kodları” gibi teknolojilerden yararlanma imkanı veren, turistik
tüketicilerin şikâyet konularını “SMS” ya da “mobil” gibi çeşitli “Bilgi ve İletişim
Teknolojileri” kanallarının desteklediği “Şikâyet Yönetimi Sistemi” aracılığı ile aktarabilen
uygulamalara sahip akıllı şehirlerin, turistlerin Covid-19 sonrası yeni normalde yeni
turistik destinasyon eğilimleri arasında yer alacağı belirtilmektedir.
Akıllı turizm destinasyonlarına ek olarak, Covid-19 ile birlikte ve pandemi sonrası
yeni normalde turizmde yeni birer destinasyon eğilimi olarak gelişeceği düşünülen diğer
iki olgunun ise “Yavaş (Slow)” (Everingham ve Chassagne, 2020) ve “Küçük (Small)”
(Romagosa, 2020) turizm türlerinin gerçekleştirildiği destinasyonlara yönelik oluşacağı
öngörülmektedir. “Yavaş turizm” kavramının çoğunlukla “turizmin daha sürdürülebilir
şekli” olarak tanımlandığı belirtilmektedir (Heitmann ve ark., 2011). Covid-19 salgını
süresince “tecrübe kazanan”, “bilinçlenen”, “okuyan” ve “araştıran” bireylerin, salgın
sonrasında yeni normal yaşantılarında sergileyecekleri “yavaşlama” yönelimlerinin ve
yeni hayat biçimlerinin turizme de yansıyacağı ve Covid-19 pandemisi sürecinin bir
süredir halihazırda değişiklik gösteren tatil anlayışındaki değişimi de hızlandıracağı ifade
edilmektedir. İlk olarak, pandemi sürecinde içlerine kapanan toplumların, Covid-19
sonrasında normalleşmeyle beraber “daha iyi bildikleri ve yaşadıkları yerlere yakın olan
tanıdık destinasyonları” ve “mekânları” tercih edecekleri belirtilmektedir. Söz konusu
durumun ayrıca “daha az kirliliğe yol açacağı” ve “daha az enerji maliyetli seyahatlerin
gerçekleşmesini sağlayacağı” anlamına geldiği vurgulanmaktadır. Bahsi geçen tercihlerin,
ülke içerisinde yer alan yakındaki destinasyonlar olduğu belirtilirken, konaklama
yapılması planlanan mekânların ise “ikinci konut”, “pansiyon”, “karavan” ve “butik tesis”
gibi “küçük ölçekli tesisler” olacağı ifade edilmektedir. Söz konusu durumun yalnızca,
“fiziki olarak uzak destinasyonların yerini yakın destinasyonların alması meselesi değil”,
“aynı zamanda mekân ve zamandaki uygulamalar ve başkalarıyla daha otantik ilişkiler”
kurmayı amaçladığı da belirtilmektedir. Bununla birlikte, Covid-19 sonrası yeni normalde
çeşitlilik ve kalite sunan destinasyonların turistlerin yeni destinasyon eğilimleri arasında
yer alacağı bir döneme girildiği ifade edilmektedir. Bu durumun, kişilerin seyahat ettikleri
destinasyonlarda “daha derin bilgi edinme”, “daha doğal”, “daha mütevazi”, “daha
anlamlı”, “daha otantik”, “daha yerel”, “daha sağlıklı” ve “daha deneyim odaklı”, diğer
anlamda “faydacı talebin ön planda olduğu bir yaklaşımı” içerdiği belirtilmektedir.
Buradan hareketle, “Sakin Şehir (Cittaslow)” anlayışının tekrar gündeme oturtularak diğer
destinasyonlara da örnek olmasının beklendiği ifade edilmektedir. Bu ziyaretler
sonucunda ayrıca, yerel halkın da “daha fazla sosyal ve ekonomik fayda sağlayacağı”,
“ziyaretçilerle birlikte daha fazla kişisel tatmin sağlayarak yaşam kalitesini artıracakları”
yeni bir dönemin başlayabileceğini de belirtmek mümkündür.
Covid-19 pandemisi sonrasında “yeni normal” süreçte, turistler tarafından
yoğunluğun daha düşük olduğu ve bir sorun olduğunda muhakkak bir muhatap
bulabilecekleri, düşük kapasiteye sahip “pansiyon” ve “otel” şeklindeki “küçük ölçekli”
turistik tesis ve destinasyonların “daha avantajlı” olacağı ve bu nedenle de bahsi geçen
tesis ve destinasyonların “tercih sebebi” olacağı öngörülmektedir. Buradan hareketle,
“kişiye özel hizmetin ön plana çıktığı” ve “küçük detayların önemli olduğu” bir turizm
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anlayışının mevzu bahis olacağı belirtilebilir. “Küçük ölçekli turizm anlayışının”, yörede
yaşayanlara ayrıca “daha fazla gelir” sağladığı ve bununla birlikte “yerel halk ile
ziyaretçiler arasında daha anlamlı deneyimlerin kurulmasına olanak sağladığı” öne
sürülmektedir. Bununla birlikte “yeni turizm anlayışı” doğrultusunda “statü” ve
“kibarlık” arayışının dışında, “gösterişli olmayan” ve “gerçek bir keyif yaşatabilecek”
turistik tesis ve destinasyonların tercih edileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, turistik
tüketicilere çeşitli deneyimler sunma imkanına sahip butik tesislerin öne çıkacağı turistik
destinasyonlara eğilim olacağı ifade edilebilir.

1.2. İlgili Araştırmalar
Yerli ve yabancı alanyazında konuya yönelik yapılan çalışmalar araştırıldığında,
Covid-19 ve turizm konusuna yönelik yapılmış birçok çalışmanın mevcut olduğu
(Alaeddinoğlu ve Serkan, 2020; Bahar ve İlal, 2020; Sigala, 2020; Karadeniz ve ark., 2021;
Škare ve ark., 2021) ancak Covid-19 sonrası yeni normalde turistlerin destinasyon
eğilimlerine ve turizm tercihlerine yönelik söz konusu çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu
(Çetin ve Göktepe, 2020; Wachyuni ve Kusumaningrum, 2020; Wen ve ark., 2020; Buluk
Eşitti, 2021; Eryılmaz ve Kaya, 2021) görülmektedir. Covid-19’un yeni bir hastalık olduğu
ve sektöre etkilerinin net bir şekilde öngörülemediği hususları göz önüne alındığında, bu
durumun olağan karşılanabileceği ifade edilebilir. Aşağıda alanyazın taraması sonucunda
konuya yönelik gerçekleştirildiği tespit edilen araştırmalara yer verilmiştir.
Çetin ve Göktepe (2020), yapmış oldukları çalışmalarında tur operatörlerinin
uzmanlaşacaklarını ve küçük gruplar halinde yapılan özel ilgi turizminin önemini
arttıracağını belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca, tüketici tercihlerindeki doğa tabanlı
turizm talebinin hızlanarak artacağını belirtmişlerdir. Bu durum, hali hazırda doğa tabanlı
turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği veya geliştirilebileceği potansiyel destinasyonlara
yönelik talebin artacağı anlamına gelmektedir. Wachyuni ve Kusumaningrum (2020),
Covid-19 pandemisinin sona ermesinden sonra Endonezya’nın başkenti olan Cakarta’da
ikamet eden kişilerin seyahat niyetlerini araştırdıkları çalışmalarının sonucunda,
pandeminin sona ermesinin ardından bu kişilerin %78 oranında seyahat etme niyetlerinin
olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun tur aracılığıyla gerçekleştirilen seyahatlere katılım
gösterecekleri sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte, salgının sona erdiğinin ilan
edilmesinden 0-6 ay sonra yakın vadede yaklaşık %65’inin seyahat etmeye geri dönme
niyetlerinin olduğu, arzu ettikleri turizm türünün ise “doğa temelli turizm” olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yine, arzu edilen turların süresinin 1-4 gün olan kısa dönemli
turlardan oluştuğu ve seyahat edilmek istenilen destinasyonların “doğa temelli turizm”
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği destinasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak,
salgının sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından, seyahat niyeti ortalama değerinin
seyahat kaygısından daha yüksek olduğu görülmüştür. Wen ve arkadaşları (2020), Covid19 pandemisinin kısa ve uzun vadede Çinli turistlerin yaşam tarzı seçimlerini, seyahat
etme davranışlarını ve turizm tercihlerini nasıl değiştirebileceğini incelemeyi
amaçladıkları çalışmalarının sonucunda, Covid-19 pandemisinin, gelecekte Çinli
gezginleri “yavaş turizm” ve “akıllı turizm” gibi yeni turizm türlerine yönlendireceği
görülmüştür. Çalışma sonucunda, bu tür değişikliklerin, işletmelerin hizmet tasarımlarını
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ve dağıtım kanallarını yeniden gözden geçirmeye zorlamasının da muhtemel olduğu
belirtilmiştir.
Buluk Eşitti (2021), Covid-19 süreci zarfında 650 katılımcı ile Türkiye’deki iç
pazarın turizm taleplerini tespit etmeyi amaçladığı çalışmasının sonucunda, katılımcılara
sorulan “Tüm seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’da kaldırıldığını varsayarsak ne kadar
kısa sürede uçuş içeren bir yurt içi seyahate çıkardınız?” sorusunun yanıtı olarak
katılımcıların %31,5’inin “hemen” tatil için seyahat etmeye hazır oldukları sonucuna
ulaşmıştır. Buradan hareketle çalışma kapsamında, “iç pazarın turizm talebi göz önüne
alınarak turizm yöneticilerinin iç pazara gereken önemi vermesi” ve “fiyatların iç pazarın
yararlanabileceği şekilde revize edilmesi gerektiği” önerilmiştir. Çalışma kapsamında
katılımcılara yöneltilen “Tüm seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran’da kaldırıldığını
varsayarsak, çıkacağınız ilk yurtiçi seyahatinizde hangi ulaşım aracından yararlanmayı
düşünürsünüz?” sorusunu ise katılımcıların %63,0’ının “Özel araç”, şeklinde
yanıtladıkları saptanmıştır. Katılımcılara yöneltilen diğer bir soru olan “Tüm seyahat
kısıtlamalarının 15 Haziran’da kaldırıldığını varsayarsak, yurtiçi tatile çıkmayı düşünür
müsünüz?” sorusunu katılımcıların %65,0’ının “Evet” şeklinde cevapladıkları tespit
edilmiştir. Katılımcılara yöneltilen diğer bir soru olan “Tüm seyahat kısıtlamalarının 15
Haziran’da kaldırıldığını varsayarsak, tatil planınız için bir seyahat acentasından
yararlanmayı düşünür müsünüz?” sorusunu katılımcıların %29,7’sinin “Evet” şeklinde
cevapladıkları saptanmıştır. Yine, katılımcılara yöneltilen “2020 yaz sezonu bitmeden bir
otelde tatil yapmayı planlıyor musunuz?” sorusunu katılımcıların %32,8’inin “Evet”
şeklinde yanıtladıkları saptanmıştır. Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru olan “2020 yaz
sezonu bitmeden bir otelde tatil yapmayı planladığınızı varsayarsak, tatil yapmak için
tercih edeceğiniz otel aşağıdakilerden hangisi olur?” sorusunu katılımcıların %33,9’luk
kısmının “Apart/Pansiyon” ve %32,6’sının “Butik otel” şeklinde yanıtladıkları tespit
edilmiştir. Katılımcılara yöneltilen “2020 için otel rezervasyonu yaptırdınız mı?”
sorusunun ise katılımcıların %68,6’sı tarafından “Hayır, yaptırmadım” şeklinde
cevapladıkları saptanmıştır. Katılımcılara sorulan son soru olan “Otellerin sertifikalarına
ne derece güvenirsiniz?” sorusunu ise katılımcıların %35,9’luk kısmının “Kararsızım” ve
%33,7’lik kısmının “Kısmen güvenirim” yanıtını verdikleri görülmüştür. Çalışma
sonuçlarının, 2020 sezonuyla birlikte gelecek birkaç sezonunun “Covid-19” gölgesi altında
geçeceği öngörülen turizm sektörü bağlamında Türkiye’de yer alan turizm
uygulayıcılarına rehberlik edeceği ifade edilmiştir.
Eryılmaz ve Kaya (2021), Covid-19’un turizm destinasyonlarını nasıl
etkileyebileceğini tespit edebilmek için gerçekleştirdikleri çalışmalarında, Covid-19
sürecinin öncesinde ve sonrasında turistik tüketicilerin destinasyon beklentileri
kapsamındaki değişimlerini incelenmişlerdir. Çalışma sonucunda, katılımcıların Covid-19
öncesinde “konaklama”, “yeme-içme alanları”, “ulaşım” ve “genel destinasyon”
konularına yönelik beklentilerinin bilhassa “hijyen” konusunda kişisel alanlar için ön
planda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, Covid-19 sonrasında ortak
kullanıma sahip olan alanlara yönelik “hijyen ve dezenfektan kuralları ve kullanımlarına
dikkat edilmesinin beklendiği” görülmüştür. Çalışma sonucunda ayrıca, katılımcıların
Covid-19 öncesinde konaklamak için ağırlıklı olarak otelleri tercih ettikleri, Covid-19
sonrasında ise “bireysel tatil yapılabilecek kiralık ev” ya da “kiralık villaları” tercih
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edecekleri yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Covid-19
süreciyle birlikte kişilerin “destinasyonlara yönelik beklenti” ve “tercihleri” konularında
da değişimlerin söz konusu olduğu saptanmıştır. Covid-19 öncesinde destinasyona ait
“genel hijyen” ve “temizlik” unsurlarına ilişkin beklentiler ele alındığında, katılımcıların
destinasyon dahilinde kendilerine verilen turizm hizmetlerinin “temiz” ve “hijyenik”
olması yönünde beklentilere sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların Covid19 sonrasında da benzer beklentilere sahip olmalarıyla beraber, çeşitli ve farklı beklentilere
de sahip oldukları görülmüştür. Covid-19 sonrasındaki süreçte destinasyona yönelik
“genel hijyen” ve “temizlik” konularındaki beklentilere ait ulaşılan sonuçlar ele
alındığında, ilk olarak “destinasyonda yerel yönetimin toplu kullanım alanlarında hijyen
önlemlerini üst düzeye çıkarma” konusuna yönelik beklentilerinin olduğu görülmüştür.
Bu sonuçtan hareketle, belki de Covid-19 sürecinden sonraki süreçte turistik destinasyon
tercihinde bahsi geçen uygulamalara sahip destinasyonların “daha cazip” kılınacağı
belirtilmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan diğer bir bulgunun ise, “katılımcıların ortak
kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine yönelik beklentileri” olduğu
saptanmıştır. Saptanan bulgulardan hareketle, “turistik destinasyonların (turizmin çok
yönlü yapısından dolayı ortak kullanılan alanlarının çok olması sebebiyle), her daim
sağlık ve temizlik açısından kullanılabilir olmasının daha çok dikkate alındığı”
belirtilmiştir. Buradan hareketle, Covid-19 öncesinde çoğunlukla destinasyon seçiminde
önde gelen kriterler sıralamasında yer almayan “hijyen önlemleri”, “sık sık dezenfekte
etme”, “tutarlı sosyal mesafe kuralları” gibi unsurların Covid-19 süreciyle beraber önem
arz eden kriterler haline geleceği belirtilmiştir.
İlgili araştırmalar incelendiğinde, araştırmalardan elde edilen sonuçların birbirleri
ile paralellik gösterdiği ifade edilebilir. Söz konusu çalışmalar sonucunda, Covid-19 öncesi
ve sonrasına yönelik turistik ürün ve destinasyon tercihlerinde beklenti ve taleplerin
oldukça değişiklik gösterdiği dikkat çekmektedir. Covid-19 süreci ve sonrasına yönelik
olarak destinasyon tercihlerindeki değişiklikler incelendiğinde; hijyen önlemlerine uyan,
sık sık dezenfekte edilen, sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı, ağırlıklı olarak doğa
temelli turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, yavaş turizm ve akıllı turizm gibi turizm
türlerine önem veren, daha küçük ölçekli turizm destinasyonlarının tercih edileceği
belirtilebilir.

2. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Lohmann (2004) turizm sektörü ve sektöre bağlı olarak turistik tüketici
davranışlarının çeşitli faktörlerden etkilenebilecek esnek bir yapıya sahip olduğunu
belirtmektedir. Turistler, sağlık durumlarına yönelik çeşitli tehditler ve riskler
algıladıklarında, tatil yapma niyetlerinin bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği, bu
durumların ayrıca turistlerin destinasyon tercihine karar vermelerinde etkili olduğu ve
destinasyon eğilimlerini yeniden şekillendiren unsurlar arasında yer aldığı ifade
edilmektedir (Jonas ve ark., 2011).
Özellikle global çaptaki bulaşıcı hastalıkların, ülke ekonomileri ve çalışma hayatı
üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğu belirtilmektedir (McKibbin ve Fernando, 2020).
Turizm açısından ele alındığında ise, küresel boyuttaki bulaşıcı hastalıkların turizm
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hareketlerini durma noktasına getirdiği, ülke ekonomilerini büyük zararlara uğrattığı
bilinmektedir. Olağanüstü olaylar dışında sürekli olarak büyümeye yönelik bir eğilime
sahip olan turizm hareketlerinin, dünya üzerinde birçok ülkenin ekonomik bağlamda
“öncelikli” geçim kaynaklarından biri olduğu belirtilmektedir. Turizm hareketleri her ne
kadar bu özelliğe sahip olsa da bu hareketliliği sürekli bir şekilde “kontrol altında tutmak”
çoğunlukla olanaklı olamamaktadır. “Savaş”, “terör olayları”, “doğal afetler” vb. birçok
olayın, turizm hareketliliğini sekteye uğratabildiği görülmektedir. Bu olaylara
“hastalıklar” ve “salgınlar” da eklenebilir (Özaltın Türker, 2020). Öyle ki geçmişte “ebola”,
“sars”, “kuş gribi” gibi salgınların etkisinin büyük ölçüde yansıdığı turizm faaliyetlerinin,
günümüzde Vuhan’da baş gösteren ve ardından bütün dünya ülkelerine hızla yayılım
gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak ilan ettiği Covid-19’un olumsuz
etkilerine maruz kaldığı belirtilebilir.
Bütün dünya ülkelerini etkileyerek birçok kişinin ölümüne yol açan Covid-19’un
etkilerinin aşının bulunması ve aşılanmanın başlamasına rağmen henüz devam ettiği
görülmektedir. Dünya Turizm Örgütü, 2020 ocak ayı itibariyle Covid-19 pandemisinin
etkisiyle küresel bağlamda turist rakamlarında ve turizm gelirlerinde ciddi oranda
düşüşlerin yaşandığını belirtmektedir. Buradan hareketle, turizm endüstrisine “yeni bir
ivme” kazandırmak, diğer anlamda Covid-19 pandemisinin “gelir etkisini en aza
indirgeyebilmek” amacıyla, bu ivmenin hız kazanmasına katkıda bulunacak önlemlerden
birinin de Covid-19 sonrası süre zarfında turistik tüketicilere sunulabilecek tatil
imkanlarının; tatil öncesinde, tatil süresince ve tatil sonrasında olmak üzere bütün
süreçlerde hemen hemen bütün sağlık önlemlerinin alınmasıyla turistlere sunulması
olduğu belirtilebilir. Çünkü, Covid-19 pandemisi sürecinin ilgili tedbirlere yönelik turist
beklentilerinin de şekillenmesini sağlayacağını öngörülmektedir. Söz konusu öngörüden
hareketle çalışma kapsamında, Covid-19 pandemisi sonrası yeni normalde turistlerin yeni
destinasyon eğilimlerine dikkat çekerek pandeminin turizm destinasyonlarına yönelik
beklentileri nasıl şekillendirdiği ele alınmak istenmiştir.
Covid-19 pandemisinin insan yaşamına etkisinin gözle görülür düzeyde arttığı
görülmektedir. Covid-19, kişilerin düşünceleri ve bu süreçten sonraki yaşantılarında esas
alacakları “önemli bir unsur” haline gelmiştir. Buna ek olarak Covid-19, “sosyal mesafe”
olgusunu insanların yaşantısına dahil ederek “temizlik” ve “hijyen” unsurlarının
ehemmiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bütün hastalık ve salgınların
önlenmesinde ana kaynak olan “hijyen” faktörünün, çıkmamak üzere insan hayatı ile
bütünleşmesini sağlayan Covid-19’un, pandemi sonrası yeni normalde bireylerin turizm
destinasyonları tercihleri üzerinde bariz farklılıklar yarattığı da dikkat çekmektedir.
Covid-19 pandemisi sürecinde farklı turizm türlerinin öne çıktığı ve kişilerin
kalabalığın fazla olduğu yerlerden uzakta durma eğilimlerinin “eko turizme”, diğer adıyla
“doğa turizmine” olan yönelimi arttırdığı görülmektedir. Şahsi araçları ile nispeten “daha
yakın” yerleri, doğa ile baş başa kalabilecekleri destinasyonları, konaklama bağlamında
daha “küçük” ve “butik oteller” tercih eden turist sayısının arttığı; yine Covid-19
sürecinde büyük otellere kıyasla “butik oteller”, “ev turizmi”, “villa kiralamalar”, “küçük
gruplarla yat turları” ve “karavan” gibi konaklama ünitelerinin de ağırlıklı olarak ilgi
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gördüğü, bahsi geçen turistik ürünlerin ve turizm faaliyetlerinin yer aldığı destinasyonlara
yönelik seyahat eğilimlerinin arttığı belirtilebilir.
Covid-19 sonrası yeni normalde, turistlerin yeni destinasyon eğilimlerinin akıllı
(smart) turizm destinasyonlarına ek olarak, yavaş (slow) turizm ve küçük (small) turizm
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği turizm destinasyonları üzerinde yoğunlaşacağını
söylemek mümkündür. Bununla birlikte Covid-19 öncesi, süreci ve sonrasında yeni
normale yönelik olarak turistik ürün ve destinasyon tercihlerinde de beklenti ve taleplerin
oldukça değişiklik gösterdiği görülmektedir. Covid-19 süreci ve sonrası yeni normale
yönelik olarak destinasyon tercihlerindeki değişiklikler incelendiğinde; hijyen önlemlerine
uyan, sık sık dezenfekte edilen, sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı, ağırlıklı olarak
doğa temelli turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, daha küçük ölçekli turizm
destinasyonlarının tercih edildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca, Covid-19 pandemisi
sonrası yeni normal süreçte, turistler tarafından insan yoğunluğunun nispeten daha düşük
olduğu ve bir sorun olduğunda muhakkak bir muhatap bulabilecekleri, düşük yatak
kapasitesine sahip “pansiyon” ve “otel” gibi küçük turistik tesis ve destinasyonların “daha
avantajlı” olacağı ve bu nedenle de bu tür tesis ve destinasyonların “tercih sebebi” olacağı
anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, Covid-19 süreci ve sonrası yeni normale yönelik
olarak “kişiye özel hizmet” anlayışının öne çıktığı ve “küçük detayların önemli olduğu”
bir turizm anlayışının söz konusu olacağı belirtilebilir. Buna ek olarak, “küçük ölçekli
turizm” anlayışının, yörede yaşayan insanların daha fazla gelir elde etmelerini ve bununla
birlikte “yerel halk” ve “ziyaretçiler” arasında “daha anlamlı” deneyimlerin kurulmasına
fırsat sağladığı da ifade edilebilir. Bununla birlikte, Covid-19 sonrası yeni turizm
anlayışına yönelik olarak “statü” ve “kibarlık” arayışının dışında, “gösterişli olmayan” ve
“gerçek bir keyif yaşatabilecek” turistik tesislerin ve destinasyonların tercih edileceği
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, turistik tüketicilere çeşitli deneyimler sunma imkânı
sağlayan butik tesislerin öne çıkacağı turistik destinasyonlara yönelim olacağı ifade
edilebilir.
Covid-19 sonrası yeni normalde turistlerin yeni destinasyon eğilimlerine yönelik
belirtilebilecek bir diğer husus ise, ziyaretçilerin destinasyon dahilinde yer alan “ortak
kullanım alanlarında”, sosyal mesafeye yönelik kurallara uyulması amacıyla gerekli
özenin gösterilmesini ve ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesini
bekledikleri hususudur. Buradan hareketle, Covid-19 sonrası yeni normalde turizm
destinasyonu tercihinde bahsi geçen uygulamalara sahip olan destinasyonların “daha
cazip hale” geleceğini belirtmek mümkündür. Buna ek olarak, bu süreçte turizmin çok
yönlü yapısına bağlı olarak turistik bir destinasyonda ortak kullanımı olan alanların sayıca
fazla olması nedeniyle, ziyaretçiler tarafından bu alanların sürekli bir şekilde “sağlık” ve
“temizlik” bağlamında kullanılabilirliğinin “daha çok dikkate alındığı” ifade edilebilir. Bu
anlamda turistik destinasyonlarda “hijyen önlemleri”, “sık sık dezenfekte etme”, “tutarlı
sosyal mesafe kuralları” gibi kuralların Covid-19 sonrası yeni normalde “önemli bir tercih
unsuruna” dönüşeceği aşikardır. Buradan hareketle, yerel yönetimlere ek olarak “turizm
paydaşları”, “işletmecileri”, “yerel halk” ve hatta “destinasyonu ziyaret eden turistlerin”,
bu konuya yönelik sürekli bir şekilde iş birliği içerisinde olmaları gerektiği ifade edilebilir.
Bahsi geçen iş birliğinin sağlanamaması durumunda, turistik destinasyonun Covid-19
süreci sonrasındaki tercih edilebilirliğinin sürdürülemeyeceğini belirtmek mümkündür.
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Turizm destinasyonunun pazarlanmasına yönelik süre zarfında da turistik tüketicilerin
değişiklik gösteren beklenti ve talepleri üzerinden “ilgili olanakların sağlanacağına
yönelik vurgu yapılması” ve bunun somutlaştırılmasının “önemli” olabileceği öne
sürülebilir.
Yukarıdakilere ek olarak, Covid-19 pandemisinin özellikle turistik destinasyonlar
açısından “sürdürülebilirlik”, “çevre” ve “yayalaştırma” unsurlarını daha da
güçlendireceği belirtilebilir. Buradan hareketle insan merkezli, rahat yürünebilir alanlara
sahip olan turizm destinasyonlarının, Covid-19 pandemisinden sonra yeni normalde
oldukça fazla önem kazanacağı ve vatandaşlarla birlikte ziyaretçilerin de yürüyecek
alanlara sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu kanıtlayacağı ifade edilebilir. Rahatça
yürünebilir alanlara sahip olan ve yeşil bir turistik destinasyonun, hareketli bir yaşam
tarzını ve fiziksel egzersizi teşvik ederek sokaklarında yürüyenlerin sağlığına katkıda
bulunacağı, aynı zamanda motorlu araçlar için de ayrılan alanı azaltacak olması nedeniyle
kirliliği de azaltacağı öne sürülebilir.
Sonuç olarak, Covid-19 pandemisi sonrası süreçte kişilerin ağırlıklı olarak
yakınlarındaki destinasyonlara özel araçları ile seyahat etmek isteyecekleri hususu göz
önüne alındığında ve Covid-19 pandemisi sonrasında büyük talep göreceği öngörülen
destinasyonların, bahsi geçen yoğun talebe yönelik turistlerin herhangi bir problemle
karşılaşmamaları amacıyla gereken “alt yapı ve hizmetlerin” organizasyonunun iyi bir
şekilde yapılması gerektiği vurgulanabilir. Bununla birlikte, söz konusu destinasyonların
sahipliğini yaptığı “doğal çekiciliklerin, kültürel mirasın ve tarihi değerlerin korunarak
turizme kazandırılması ve kullanılması” amacıyla yerel paydaşların da ilgili destinasyon
özelinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerde “aktif görev almaya” ve “katkı
sağlamaya” hazır olmaları gerektiği belirtilebilir.
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1. GİRİŞ
Yaşadığımız çevre; fiziksel ve sosyal çevre olarak iki alt başlıkta incelenmektedir.
Fiziksel çevre içerisinde yaşadığımız, elle tutulup gözle görülebilen çevre şartlarını
(ağaçlar, dağlar, denizler, hava vb.) ifade ederken, sosyal çevre ise bulunduğumuz
ortamın örfleri, adetleri, inanışları gibi soyut ancak sosyal hayatı şekillendiren etmenleri
ifade etmektedir. Turizm hareketlilikleri bu iki çevre türünden de yoğun şekilde
beslenmektedir. Gittiği destinasyonda denize giren bir turist fiziksel çevreden
faydalanırken, tanıştığı yerel kişiler sayesinde de sosyal çevreye de konu olabilmektedir.
Bu bağlamda turizm hareketlilikleri çevreden bağımsız şekilde düşünülemezler (Olalı,
1988, Bramwell ve Lane, 1993, Atalık ve Gezici, 1994, Hunter, 1997, Clarke, 1997, Hall ve
Lew, 1998, Butler, 1999, Kahraman ve Türkay 2006). Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar
gibi insan türü de yer kürenin kendisine sunduğu kaynaklara bağımlı şekilde varlığını
devam ettirmektedir. Ancak tarihsel süreçler incelendiğinde diğer türlerden farklı olarak
insan türü, imkân bulduğu alanlarda çevre unsurlarını kendisine daha yüksek fayda
sağlayacak şekilde manipüle etmeye çalışmaktadır.
Turizm endüstrisindeki para akışı, dünyanın en ücra köşesindeki insanların bile
farkında olduğu bir boyuttadır. Normal olarak her ülke, her toplum, her birey bu
pastadan pay alabilmek için çeşitli yatırımlara katlanmakta veya fiziksel olarak turizm
endüstrisine emek vermektedir. Ancak turizm yatırımları büyüdükçe çevreye verilen
tahribatın boyutları artmakta, emek verildikçe de yerel kimlik yozlaşmaya başlamaktadır.
Kısacası turizm hareketliliği arttıkça yarattığı çevresel bozulmalar da öne çıkmaktadır
(Nurlu ve Kesgin, 2007). Turizm endüstrisinden gelir elde edebilmek için turizm
kaynaklarının çevreye verdiği zararın göz ardı edilmesi, süreç içerisinde doğal
kaynakların tümüyle bozulması veya yok olması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda
gerekli politika ve planlamalar yapılmadan turizmin vahşi tarafına bırakılan bir
destinasyonun uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi olanaksızdır (Olalı,1988).
Turizmin çevresel negatif dışsallıklarını azaltabilmek, mümkün durumlarda da yok
edebilmek amacıyla son yılarda sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık verilmeye
başlanmıştır. Sürdürülebilir turizm konseptindeki ana amaç planlanan yatırımların
yapılacağı yerlerdeki fiziksel ve sosyal taşıma kapasitelerinin belirlenip, bu kapasitelere
uygun şekilde destinasyonun işletilmesini sağlamaktır. Turizm ve çevre ilişkisini dengede
tutmak, turizm hareketlilikleri sebebiyle çevreye verilecek zararı minimize etmek (Lane,
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1994: 40), sürdürülebilir bir döngü içerisinde ekonomik kalkınmayı devam ettirebilmek
sürdürülebilir turizmin ana ilkesidir. Türkiye’nin güneyinde yer alan Antalya iline bağlı
Alanya, şehir merkezinden 154 kilometre uzaklıkta, dünya çapında bilinilirliği olan bir
turizm destinasyonudur. Alanya 333.104 nüfusa sahip (TÜİK, 2021) geçimini büyük
oranda turizm endüstrisinden elde eden bir ilçedir. Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının
Alanya Ekonomik raporunda belirtildiği üzere; 2019 yılında Alanya’yı ziyaret eden kişi
sayısı 6.693.646 olmuş ve gelen turistlerden 4.457.968.236 (4 milyar 457 milyon 968 bin)
dolar gelir elde edilmiştir. Gelen turistler toplamda 23.006.231 geceleme gerçekleştirmiş ve
seyahatleri esnasında yabancı turistler 642 dolar, yerli turistler ise 796 dolar harcamıştır.
2019 Yılında Alanya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımına
bakıldığında yine ilk sırayı Rusya’nın aldığını, bunu sırasıyla Almanya, Polonya, Ukrayna
ve Danimarka’nın izlediği görülmektedir (ALTSO, 2020). Türkiye turizm endüstrisi
düşünüldüğünde ülkemize gelen turistlerin yaklaşın %10.04’ünün Alanya’ya geldiği
istatistiksel olarak ifade edilebilir.
Verilerden de anlaşılabileceği gibi Alanya ilçesi önemli bir turizm destinasyonudur.
Her yıl nüfusunun ortalama 13 katı kadar turist ağırlamakta ve bu turizm
hareketliliklerinden ciddi bir gelir elde etmektedir. Alanya’nın kültürel dokusu
çoğunlukla Yörük kökenlidir. Yörükler genellikle geçimini hayvancılık ile sağlayan,
mevsimlerin değişimine göre hayvan sürüleri ile hareket eden, kendi kurdukları
çadırlarda yaşayan, oldukça kapalı, göçebe bir kültürün temsilcileridir (Doğan, 2012).
Böyle bir toplumun turizm endüstrisinde ana arz üreticilerinden biri haline gelmesi
beraberinde farklı problemleri doğurabilecek yapıdadır. Bu problemler hem turizm
arzının kalitesinde hem de turizmin yapısı gereği yarattığı kültürel benzeşmenin bir
sonucu olarak o destinasyonun sosyal dokusunda bozulmalar meydana getirebilecek
güçtedir. Ortaya koyulan turizm arzının niteliği ve standartları farklı bir çalışmanın
konusudur. Bu çalışma kapsamında Alanya yerel halkının ve sonradan Alanya’ya
yerleşerek yerelleşen kişilerin turizm endüstrisine bakış açıları ölçülmek istenmektedir.
Her iki grubun da –varsa- endüstriden duydukları rahatsızlığın seviyesini ölçmek,
rahatsızlıkların ana sebeplerini belirlemek ve Doxey Rahatsızlık Endeksi üzerinde Alanya
yerel halkının hangi aşamada olduğu belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

1.1. İlgili Alanyazın
1.1.1. Turizmin Çevresel Etkileri
Sürdürülebilir bir turizm endüstrisi için gerekli olan ilk aşama taşıma
kapasitelerinin hesaplanmasıdır. Taşıma kapasitesi özetle; destinasyonun herhangi bir
bozulmaya maruz kalmadan ağırlayabileceği üst turist limitini işaret etmektedir. Taşıma
kapasitesi fiziksel ve sosyal olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. İçinde
yaşadığımız toplum; örfler, adetler, dinsel ve tarihsel gelişmeler neticesinde yüz yıllar
içerisinde şekillenen bir kültür dokusuna sahiptir. Söz konusu kültür dokusu farklı
kültürlerden etkilenerek değişime uğrayabilir. Kültür dokusunu değişime ve bozulmaya
uğratmadan koruyabilmek sosyal taşıma kapasitesi ile ilişkilidir. Bir bölgeye taşıma
kapasitesini aşacak miktarda turist almak bölgenin sosyal dokusunda bozulmalara
sebebiyet verebilmektedir. Sosyal Taşıma Kapasitesinin aşılması durumunda turizmin
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sosyal çevrede meydana getirebileceği bozulmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kozak ve
ark., 1997).



Değer ve inanç yapısının değişmesi



Giyim ve yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikler


başlaması


Dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucunda dilde yabancılaşmanın
Sanatsal değer taşıyan eserlerin yok olması


Mimari yapılardaki estetik görüntünün yerini birbirleri ile uyumsuz bina
yığınlarına terk etmesi

İnsanlar arası ilişkilerde dostluk, arkadaşlık, konuk severlik gibi manevi
değerler yerini ekonomik çıkar gruplarının alması


Yerli halkın turiste özenerek, onları taklit etmek istemeleri


Turist ile turist kabul eden ülke halkının yaşam düzeylerindeki farklılıkları,
ev sahibi ülke halkının turistleri kıskanmasına yol açması sonucunda, kendilerini yalnızca
turistlere hizmet etmekle görevli kişiler olarak algılamaya başlamalarıdır.
Tabi ki yukarıda ifade edilen bozulmalar sadece taşıma kapasitesinin aşımıyla değil
bölgenin turizme konu olduğu zaman diliminin uzunluğu ve şiddeti ile de ilişkili
olabilmektedir. Bozulmalar neticesinde bölge; yavaş yavaş kendi kültürel değerlerini
kaybetmekte ve kimliksizleşmektedir (Duran, 2011). Hatta bazı araştırmacılar uluslararası
turizm hareketliliklerinin kültürel kimliğin en büyük düşmanı olduğunu dile
getirmektedir (Turner ve Ash, 1975).
Özellikle batı modelli (Kapitalist) turizm
hareketliliklerinin bölge halkına ait değerleri yok ettiği de ifade edilen unsurlar
arasındadır (Greenwood, 1989). Turizm endüstrisinin yarattığı bir diğer negatif dışsallık
ise fiziksel taşıma kapasitesi üzerindedir. Yaşadığımız fiziksel çevre (deniz, kum, güne,
ağaçlar, yollar) bozulmadan ağırlanabilecek üst insan limitini ifade etmek için Fiziksel
Taşıma kapasitesi kavramı kullanılmaktadır. Fiziksel taşıma kapasitesine örnek olarak
farklı unsurlardan bahsedilebilir. Sokaklar, şehir içi ulaşım araçları, ağaçlar, deniz kıyıları,
müzeler, kiliseler, ören yerleri gibi kısacası elle tutup gözle görebildiğimiz unsurlar
fiziksel kapasitenin ögeleridir. Turizmin fiziksel çevreye verebileceği zararlar aşağıdaki
şekilde ifade edilmektedir (Kozak ve ark., 2001: 101):

Turistik yapılanma doğal çevreyi tahrip etmekte ve fiziksel dengeyi
bozmaktadır

Yat limanları, konaklama tesisleri, teleferik gibi yapılanmalar doğal
manzaranın bozulmasına yol açmaktadır


Tarihi sit alanlarının kirlenmesine ve yıpranmasına sebep olmaktadır


Turistik mal ve hizmet üretiminden arka kalan atıklar doğrudan doğayı
kirletmektedir


Düzensiz kentleşmeye
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Yukardaki maddelere ek olarak;



Yüksek gürültü ve çevre kirliliğine



Kentsel yaşamın gerekliliği olan toplu taşıma vb. hizmetlerde yoğunluğa



Gıda fiyatlarında artışa



Emlak fiyatlarında artışa



Trafiğe



Sosyal alanlarda kalabalıklaşmaya sebep olmaktadır.

Sosyal ve fiziksel taşıma kapasiteleri yukarıda bahsedilen bozulmalara mahal
vermeden yerel doku ile turistleri bir arada, sürdürülebilir bir şekilde var etmeyi
amaçlamaktadır. Farklı teknikler ile sosyal ve fiziksel taşıma kapasiteleri hesaplanarak
kabul edilecek turist sayısında üst limit belirlemek destinasyonlar için bir zorunluluktur.
Limit aşımı hem fiziksel ögelerin tahribatını hem de bölge kültürünün yavaş yavaş yok
olmasına neden olabilmektedir. Ancak para kazanma hırsı çoğunlukla bu kapasitelerin
görmezden gelinmesiyle sonuçlanmaktadır. Taşıma kapasitelerinden bağımsız olarak
turizm endüstrisinin doğurduğu bir diğer problem de destinasyondaki fiyatlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yoğunlukla turistlere hizmet veren işletmeler daha fazla gelir elde
edebilmek adına fiyatları yüksek tutabilmektedir. Bu durum bölge halkının ekonomik
olarak zorlanmasına neden olmaktadır.
Fiyatlardaki yükseklik sadece satılan tüketim ürünleri için değil, destinasyondaki
emlak piyasasında da hissedilmektedir (Tsai ve ark., 2016). İş yeri ve konut fiyatlarında
yaşanılacak olan yükseliş bölge halkının refah seviyesini arka planlara itecek nitelikte olup
aynı zamanda yeni iş alanlarının kurulması önünde de bir engel oluşturabilmektedir.
Yaşanılacak yüksek emlak fiyatlandırması küçük işletmelerin zorlanmasına belki de
iflasına sebebiyet verebilmektedir. Yeni işletmelerin kurulamıyor olması bölgeyi turizme
daha da mahkûm hale getirecek, turizme bağımlı olan destinasyondaki fiyatlar daha da
yükselmeye devam edecektir. Taşıma kapasiteleri, ekonomik baskı gibi bütün bu unsurlar
yerel halkın turizm hareketliliklerinden rahatsız olması ile sonuçlanabilmektedir.
Dünyada en fazla turist ağırlayan ülkeleri incelediğimizde yerel halkın turizmden
duyduğu rahatsızlığı sıklıkla dile getirdiği görülebilmektedir.
Turizmin doğurduğu rahatsızlıklara gösterilebilecek en iyi örneklerden biri
İtalya’nın Venedik şehridir. Venedik UNESCO kültürel miras listesine girmiş dünyaca
bilinilirliği olan bir destinasyondur. Her yıl ortalama 12 milyon ziyaretçi tarafından tercih
edilen bu kentin (Staiff, 206) nüfusu ise sadece 262.000 civarındadır. Turizmin oluşturduğu
talep neticesi yerel halk evlerini kısa dönemlik turistlere kiralamaya başlamış, bu durum
da ev kiralarında olağan dışı bir yükselmenin yaşanmasına neden olmuştur. Turistlerin
evleri “işgal” etmesi neticesi yerel halk ekonomik olarak şehir merkezinde kalmayı
karşılayamaz hale gelmiş ve şehrin dışına doğru itilmeye başlanmıştır (Ghiglione, 2018).
Yerel halk bu duruma tepki olarak çeşitli gösteri ve protestolar düzenlemiş, turistlerden
duydukları rahatsızlıkları dile getirmek üzere evlerinin balkonlarından turist karşıtlığını
ifade eden çeşitli pankartlar sarkıtmaya başlamışlardır. Örnek olarak gösterilebilecek bir
diğer destinasyon da İspanya’nın Barselona, Mayorka ve San Sebastian şehirleridir. Yoğun
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turist ziyaretlerinden ve turistler sebebiyle yukarıda bahsedilen problemleri yaşamaya
başlayan yerel halk; özellikle sosyal medya platformu Twitter üzerinden #touristgohome
(Turist evine dön) etiketiyle bir kampanya başlatmışlardır. Bu kampanya ile tepkilerini
dile getiren yerel halk, sadece sosyal medya ile sınırla kalmayarak turist otobüslerine
saldırmaya ve sprey boyalar ile şehrin farklı yerlerine turistleri istemediklerini dile getiren
metinler yazmaya başlamışlardır (Peter, 2017).
Fransa’nın başkenti Paris de turizm endüstrisinin yaratmış olduğu negatif
etkilerden nasibini alan destinasyonlar arasındadır. Sürekli fotoğraf ve video
çekilmesinden, hatta evlerinin içlerini dahi izin almadan fotoğraflamaya başlayan
turistlerden, parti halinde bağıra çağıra gezen yabancılardan ve turizmin yaratmış olduğu
fiziksel kirlilikten şikâyet eden yerel halk şehir konseyine çözüm bulunması için
başvurmuştur (BBC, 2019). Örneklerden de anlaşılabileceği gibi turizm hareketlilikleri
belirli bir noktadan sonra yerel halk üzerinde tükenmişliğe ve rahatsızlığa sebebiyet
verebilmektedir. Rahatsızlıkların sebebi kontrolsüz ve sadece maddi çıkarlar düşünülerek
yürütülen turizm hareketlilikleri neticesinde taşıma kapasitelerinin aşılmasıdır. Taşıma
kapasitelerinin aşılması durumunda yerel halk üzerinde ne gibi etkiler oluşturabileceği
farklı araştırmacılar tarafından uzun süredir tartışma konusudur. Oluşan rahatsızlığın
seviyesini ortaya koyabilmek için turizm literatüründe en fazla öne çıkan çalışma Doxey
Rahatsızlık Endeksi olarak bilinmektedir.

1.1.2. Doxey Rahatsızlık Endeksi
1975 Yılında Doxey G. Tarafından ortaya atılan Rahatsızlık Endeksi, bölge halkının
turizm hareketliliklerinden ne derece rahatsızlık duyduğunu anlayabilmek geliştirilen bir
modeldir. Modele göre bir bölgede turizm hareketlilikleri zaman içerisinde yavaş yavaş
bölge halkını huzursuz etmeye başlamakta, bir aşamadan sonra da bölge halkı turizmden
tümüyle rahatsız olmaktadır (Hernandez ve ark., 1996, Fennel, 1999, Saayman, 2000, Hall
ve Page, 2005). Doxey’e göre (1975) turistlere bakış 4 temel seviyeye sahiptir. Turistlere
bakış gelen turist sayısına göre pozitiften negatifliğe doğru hareket halindedir. İlk
basamak olarak belirtilen “mutluluk” kısımda; turizm endüstrisinin destinasyona yeni
giriş yaptığı bu sebeple çok yoğun bir turizm hareketinin olmadığı durumlar işaret
edilmektedir. Mutluluk aşamsında bölge halkı ekonomik gelir elde ediyor olması
sebebiyle turistlerden memnun ve daha fazla turist gelmesini ister durumdadır. Yerel halk
ve turistler arasında samimi insani ilişkiler söz konusudur. “İlgisizlik” kısmında ise,
turistler açık şekilde ekonomik gelir kaynağı olarak görülmeye başlanmakta, samimi
insani ilişkiler bir kenara bırakılarak kar maksimizasyonu hissiyatı ile hareket
edilmektedir. Bu dönemde turist sayısı artmış ve turist bolluğu sebebiyle ticari oyunlar
baş göstermeye başlamıştır.
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Şekil 1. Doxey Rahatsızlık Endeksi
Kaynak: Doxey (1975) ait modelden esinlenilmiştir.

“Kızgınlık” aşaması, aslında taşıma kapasitesinin üst sınırına ulaşıldığını ifade eder
niteliktedir. Bu aşamada halk, yerel hayatın değişmeye başladığını, trafik yoğunluğu
olduğunu, fiyatlarda sebepsiz genel artış yaşandığını ve geleneklerin zarar görmeye
başladığını düşünmektedir ve tüm bu değişimlerin suçlusu olarak turistleri görmektedir.
Kızgınlık aşaması kritik bir seviyeyi işaret etmektedir. Eğer gerekli önlemler alınmaz ve
tansiyonda düşüş başlamaz ise geri dönülmesi mümkün olmayan eylemlerin baş
göstermesi olasıdır. “Nefret” aşaması ise modeldeki son basamağı, doğrudan turist
düşmanlığını işaret etmektedir. Hali hazırda turistlerin problem çıkarttığını düşünen yerel
halk, endüstrinin para kazanma hırsıyla hareket ettiğini ve sosyal değerlerin hiçbir anlamı
kalmadığını anlamaktadır. Turizmi yavaşlatabilmek veya durdurabilmek için herhangi bir
çözüm görülememekte, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmeye başlamasından, ekonominin
turistlere göre ayarlanmasından, evlilik vb. ilişkilerin turistler sebebiyle bozguna
uğramasından şikâyetçi olunması bu dönemde yaşanılacak sosyal problemler arasında
gösterilebilir. Yabancı düşmanlığı da bu dönemde kendini göstermektedir (Godfrey ve
Clarke, 2000).

2. YÖNTEM
Destinasyonların ne süredir turizm endüstrisine konu olduğu ve ağırladığı turist
miktarı, yerel halkın turistlere bakışı açısından önemli bir unsurdur. Bu bağlamda uzun
yıllardır dünya çapında bilinen bir destinasyon olan Alanya ilçesindeki yerel halkın
turistlere bakış açısında, Doxey endeksi ile paralel düşüncelerin olabileceği çalışmanın ana
fikridir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniği tercih edilmiştir. Veri toplamak
için yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Böylece; görüşmeler esnasında
yerel halkın gerçekten ne hissettiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırmalar, görüşülen
bireylerin fikirlerini ve tecrübelerini derinlemesine incelemeye yardımcı bir araştırma
türüdür (Ekiz,2003). Nicel araştırmalardan farklı olarak nitel araştırmalar kişilerin olgulara
bakışlarını bütüncül olarak ele almaktadır (Dey, 1993). Bu bağlamda nitel araştırma
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tekniği
Alanya
yerel
halkının
duygusal
dünyasındaki
anlamlandırabilmek açısından doğru teknik olarak düşünülmektedir.

değerlendirmeleri

Örneklem “Basit tesadüfi örneklem” şeklindedir. Böylece evrenin tüm unsurlarına
seçilme şansı tanınabilmesi mümkün olmaktadır (Altunışık ve ark., 2010:137). Veri
toplama süreci 2021 yılının Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmiştir. Şehrin farklı
semtlerindeki 20 kişiyle görüşülmüş, kişilerin 10 seneden uzun süredir sabit şekilde
Alanya’da ikamet ediyor olmaları şartı aranmıştır. Tarafsız bir bakış açısı alabilmek için 20
katılımcının 10 tanesi erkek 10 tanesi de kadınlardan oluşturulmuştur. 65 üstünde
herhangi bir katılımcı olmamasının sebebi yaşanılan pandemi süreci sebebiyle 65 yaş üstü
bireylerin sokağa çıkma kısıtlamasına tabii olmasıdır. Mesleki dağılıma bakıldığında ise
oldukça geniş bir mesleki dağılıma rastlamak mümkündür. Gerçekleştirilen mülakatlar
esnasında katılımcıların demografik verileri ve mülakat cevapları rızaları alınarak ses
dosyası olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen ses dosyaları bulguların çözümlenebilmesi
açısından araştırmacılara kolaylık sağlayan materyallerdir. Araştırmanın bir kısıtı olarak
yaşanılan pandemi süreci gösterilmelidir. Zira bölgede son bir senedir pandemi sebebiyle
turizm faaliyetlerinin tümüyle sekteye uğramış olması insanların algılarında bir bozulma
yaratabilecek, olağanüstü bir durumdur. Turist eksikliği sebebiyle yerel halkın hissettiği
gerilim azalmış ve turizm endüstrisinin ekonomik getirisinin kısmen ortadan kalkmış
olması sebebiyle katılımcıların daha ılımlı bir tablo çizmeleri olasıdır. Veriler incelenirken
bu unsur göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.

3. BULGULAR
Bulgulara geçmeden önce katılımcıların demografik özelliklerini incelemek
verilerin net anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Öyle ki toplumu oluşturan bireylerin
demografik, özellikleri turizm algısı üzerinde oldukça etkili olabilecek bir unsurdur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

n

Yaş

n

Kadın

10

25-34

6

Erkek

10

45-54

10

Medeni Durum

n

55-64

4

Evli

17

Meslek

n

Bekar

3

Emekli

5

Aile Aylık Geliri

n

Emlakçı

2

2000 TL'den az

3

Ev Hanımı

1

2,000-3,500 TL

8

Hemşire

1

3,501-5,000 TL

3

İşçi

2
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5,001-7,500 TL

1

İşletmeci

1

7,500 TL'den fazla

5

İşsiz

2

Eğitim Durumu

n

Kasiyer

1

Lisansüstü

1

Marangoz

1

Lisans/Önlisans

10

Otel Çalışanı

2

Lise

4

Satış Temsilcisi

1

İlköğretim

5

Tır Şoförü

1

Katılımcılardan elde edilen bulgular aktarılırken gerekli görüldüğü durumlarda
literatür, haber ve istatistiki bilgiler ile ilişki kurularak aktarılacaktır. Alanya ilçesi; deniz,
kum, güneş gibi doğal kaynaklardan oldukça yoğun şekilde beslenen bir turizm türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Özellikle kitle turizmine ev sahipliği yapan Alanya’da turizm
hareketliliklerinin çevreye negatif dışsallık yaratacağı düşünülebilir. Ancak elde edilen
veriler incelendiğinde katılımcıların turizm endüstrisinin çevre ile hem pozitif hem de
negatif bir ilişki içerisinde olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Bu görüşlerine sebep
olarak; turistlere kötü görünmemek ve Alanya’nın uluslararası marka değerini
düşürmemek için yerel yönetimin özellikle şehir içi ve sahil kısımlarındaki temizlik ve
yeşil alan yönetimi hususunda oldukça hassas olması gösterilmiştir. Bazı katılımcılar
doğal çevre söz konusu olduğunda gelen turistlerin yerel halktan çok daha özenli
olduğunu, birkaç kez turistlerin kendilerine dahi ait olmayan çöpleri toplayarak attığını
gördükleri belirtilmiştir.
Turizmin çevreye negatif etkileri arasında Alanya’da yoğunlukla turistlerin tercih
ettiği Jeep-Safari diye bilinen, arazi araçları ile şehir içi ve şehir dışını kapsayacak şekilde
gerçekleşen günübirlik turlar ön plana çıkmaktadır. İlgili turlarda kullanılan arazi
araçlarının yüksek ses ile müzik dinlettiği ve üstü açık olan araçlardaki turistlerin
bağırarak çevreye verilen rahatsızlığı yükselttiği ifade edilmiştir. Aynı araçların, turistlere
adrenalin salgılatabilmek amacıyla yüksek hızlarla ve trafik kurallarına uymadan seyahat
ettiği de aktarılan bilgiler arasındadır. Jeep-Safari araçları haricinde, yaz aylarında
yaşanılan yerli turist yoğunluğuna bağlı olarak yolların yetersiz kaldığı ve trafik
sıkışıklığına neden olduğu da ifade edilmektedir.
Gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde alkollü turistlerin ve eğlence mekânlarının
yaratmış olduğu gürültü kirliliği bahsedilen bir diğer problemdir. Ancak bu şikâyetlerin
yaz sezonu boyunca yani sadece 4-5 ay sürdüğü de ifade edilmektedir. Otellerin gece
düzenledikleri rekreatif faaliyetlerden sonra geç saatte yaptıkları Havai Fişek gösterileri
birçok katılımcının üzerinde durduğu bir husustur. Alanya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı
belgeli 264 konaklama işletmesi bulunmakta, bu işletmelerin 89 tanesi ise 5 yıldızlı otel
veya tatil köylerinden oluşmaktadır (ALTİD, 2021). 89 otelin birçoğunun gece eğlenceleri
bitiminde, kutlamalarda, etkinliklerde sıklıkla havai fişek gösterisi düzenlediği
düşünüldüğünde yerel halkın bu durumdan rahatsız olması neredeyse kaçınılmaz hale
gelmektedir.
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Katılımcıların tümü turizm endüstrisinin Alanya’yı pahalı bir ilçe yaptığını ifade
etmektedir. Özellikle kurdaki dalgalanmaların Alanya için üst boyutta bir ekonomik
pahalılık yarattığı dile getirilmiştir. Restoran kafe gibi işletmelerin ikiye ayrıldığı, bir
kısmının yerel halka hitap eden fiyatlar ile çalıştığını bir diğer kısmın ise tümüyle
turistlere yönelik fiyatlandırma yaptığı ifade edilmiştir. Ancak esas dikkat çeken unsur
tüm katılımcıların emlak piyasasındaki artıştan şikâyetçi olduğudur. Katılımcılar; ev ve iş
yeri sahiplerinin kira ve satış bedeli olarak Türk Lirası yerine Euro ve Dolar istediğini,
ancak kurdaki artışı tümüyle göz ardı ederek sadece turistlerin alım gücüne göre
fiyatlandırma yaptıklarını aktarmışlardır. Sıradan 1+1 ev kiralarının asgari ücret
seviyesine yaklaştığı ifade edilmiştir. Turizm destinasyonlarında yaşanılan emlak
fiyatlandırmaları üzerine yapılan çalışmalar benzer sonuçları işaret etmektedir (Gascón ve
Milaon, 2018). Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla da eşleşmektedir.
Verileri derinleştirmek adına mülakatlar haricinde ülke çapında tanınırlığı olan
farklı emlak siteleri incelendiğinde Alanya merkezden 5-10 km uzaklıkta, 1+1 kiralık bir
evin ortalama fiyatının Türk lirası olarak 2.500 lira + 150 lira aidat seviyesine çıktığı
görülebilmektedir. 2019 yılı konut m2 fiyatları ile 2020 yılı konut m2 fiyatları
kıyaslandığında 1 sene içerisinde %70 oranında bir fiyat artışının olduğu
görülebilmektedir (Hürriyet Emlak 2020 Endeksi). Katılımcılar; belirli zengin zümrenin
işine gelecek şekilde planlamaların yapıldığını düşünmekte bu sebeple yerel yönetimden
sitemkâr olduklarını dile getirmektedirler.
Gıda fiyatlarında da ortalamanın üzerinde bir pahalılık olduğu belirlenmiştir.
Özellikle yaz aylarında Alanya’da yazlık ev sahibi turistlerin bölgeye gelmesiyle birlikte
semt pazarlarındaki fiyatların arttığı, turistlerin de talebi eklendiğinde fiyatların
süpermarketlerden bile daha pahalıya gelebildiği ifade edilmektedir. İlgili verilerin
toplanılarak kıyaslandığı bir çalışmanın yapılması ifadelerin kanıtlanabilmesi ve literatür
açısından faydalı olacaktır. Katılımcıların neredeyse tümü, turizm faaliyetlerinin bölge
günlük yaşantısına negatif yansıdığı konusunda hemfikirdir. Aktarılan verilere göre yerli
turistlerin özellikle alkol tüketiminden sonra gerçekleştirmiş olduğu davranışların
problemli olduğu düşünülmektedir. Yerli turistlerin zor şartlar altında Alanya’ya
geldiğini ve bütün sene biriktirdiği stresi birkaç gün içerisinde atmak istediklerini, bu
sebeple gece çok geç saatlerde alkollü şekilde özellikle turizm çalışanı kadınları iş çıkışı ve
sokakta taciz eder davranışlar sergiledikleri sıklıkla dile getirilen bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yabancı turistler için aynı durumun söz konusu olup olmadığını
sorduğumuzda kadınlar, aynı durumun yabancı turistler içinde geçerli olduğunu ancak ne
zaman bir araba yanaşsa içerisinden yerli turistlerin tacizlerine maruz kaldıklarını ifade
etmişlerdir. Literatür incelendiğinde özellikle turizm endüstrisinde çalışan kadınların
sıklıkla sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldıklarını ortaya koyan çalışmalar
görülebilmektedir (Haralambopoulos ve Pizam, 1006, Ram ve ark., 2016, Kensboc ve ark.,
2016). Bu bağlamda turizm endüstrisi ile taciz arasında bir ilişki olduğu düşünülebilir.
Ancak Alanya’da bu ilişkinin yönü ve şiddeti farklı araştırmaların konusu olarak ele
alınmalıdır.
Erkek katılımcılara turist kadınlarla olan temasları sorulduğunda, çok daha rahat
ve kadını kısmen metalaştıran cevapların verildiği de ifade edilmelidir. Ancak erkek
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katılımcılar herhangi bir taciz veya benzeri bir durumdan şikâyetçi olmamıştır. Turizm
hareketliliklerinin suç miktarında artış getirdiği de ifade edilen bir unsurdur. Özellikle
uyuşturucu kullanımı ve fuhuş en öne çıkan problemi noktalar olarak aktarılabilir.
Katılımcılar yabancı turistlerin fuhuş yapabilmek için Alanya’ya yerleştikleri, Alanya da
gece hayatının yoğun olması sebebiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin sıklıkla
kullanıldığını, kendi akrabalarının dahi yasa dışı işlere dahil oldukları elde edilen
bulgular arasındadır. Kaydedilen bulgular literatürdeki turizm ve suç ilişkisi üzerine
yapılan çalışmalarla da eşleşmektedir (Mawby, 2017, Lisowska, 2017). Polis raporları ve
turist sayılarının incelenerek hazırlandığı bir çalışma bu hususta daha net bir tablo
oluşturulması için planlanabilir.
İlçede faaliyet gösteren esnafın da turist odaklı olduğu, bu sebeple özellikle
Alanyalı olmayan ancak yerleşik olarak Alanya’da yaşayan kişilere de turist muamelesi
yaptığı aktarılan ifadeler arasındadır. “Turist muamelesi” kavramından ne kast edildiği
sorulduğunda, ürünlere piyasanın çok üstünde fiyat isteyen, ilgisiz ve kaba bir tavır ile
iletişim kuran esnafın işaret edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu ifadelerden yabancı turiste
farklı, yerli turiste farklı bir uygulama olabileceği düşünülmektedir. Özellikle döviz
üzerinden satış yapıldığı durumlarda ürün fiyatlandırmasının piyasanın üstünde olması
işletmeler açısından bir kazanım olarak görülmektedir. Ancak yerli turistler fiyatların
farklında oldukları için işletmeler yüksek fiyatlar ile dürüst satış yapmayan kişiler
pozisyonuna düşebilmektedir. Alanyalı olmayan yerleşik halk kendilerine turist
muamelesi yapıldığını aktarırken, muhtemelen günlük ürünler için bile yüksek fiyat ile
karşılaştıklarını ifade etmektedir. Bu durum “Alanya’daki turizm faaliyetleri şehir günlük
yaşantısını da pahalılaştırmaktadır” ifadesini desteklemektedir.
Belediye tarafından ihale edilen sahil işletmelerindeki ürün ve hizmet fiyatlarının
makul seviyelerde olduğu da aktarılan ifadeler arasındadır. Bu bağlamda yerel yönetimin
denetimleyebildiği alanlardaki fiyatlarda bir kontrol mekanizması olarak işlev gördüğü
söylenebilir. Alanya’daki konaklama tesisleri oldukça geniş bir alana yayılmış
durumdadır. Doğal olarak turistler kendi ulaşımlarını toplu taşıma araçları ile sağladıkları
için özellikle yaz aylarında yaşanılan yığılma sebebiyle yerel halk, toplu taşıma açısından
sıkıntı yaşayabilmektedir. Alanya’nın düz ve neredeyse eğimsiz bir ilçe olması raylı sistem
gibi toplu taşıma araçlarının kullanıma alınması noktasında bir kolaylık doğurabilir. Yaz
aylarında yaşanılan turist akını sebebiyle yerel halkın şehirlerarası bilet fiyatlarından
rahatsız oldukları da aktarılmıştır. Turizmin sosyalleşme açısından bir fırsat olduğu,
özellikle yabancı dil gelişimi için etken bir rol oynadığı düşünülmektedir. Fakat bu
sosyalleşmenin bölgedeki evliliklere negatif yansıyabildiği yerel halkın sahip olduğu bir
diğer görüştür. Özellikle kadın katılımcıların ifadelerine göre Alanya’da yaşayan
erkeklerin yabancı kadınlara duydukları ilgi birçok evliliğin bitme sebebi olarak farklı
hikâyeler ile araştırmacılara aktarılmıştır.
Turistler ile yaşanılan ikili ilişkiler sorulduğunda katılımcıların neredeyse tümünün
çevresinde yabancı biri ile evlilik gerçekleştirmiş kişiler bulunmaktadır. Alanya Nüfus
Müdürlüğü verileri detaylı şekilde incelenerek yabancılar ile yapılan evliliklerin yıllara
göre artış-azalış oranın ortaya koyulması ilgili ifadeleri destekleyebilecek verilerdir.
Alanya’ya turist olarak gelip sonrasında işletme açan veya emlak sahibi olan kişilerin çok
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olduğu ve yine döviz kuru sebebiyle yabancı işletmecilerin yerel işletmecileri
uzaklaştırmaya başladığı aktarılan bilgiler arasındadır. Bu ifadelerin altını çizmek faydalı
olacaktır. Görüldüğü kadarıyla yerel işletmeler yerlerini yavaş yavaş yabancı sermayeye
bırakmaktadırlar. Özellikle İranlı ve Azeri iş insanlarının, faal çalışan iş yerlerini satın
almaya başladığı belirtilmiştir. Ancak bu hem döviz girdisi hem de ekonomik sızıntı
anlamına gelmektedir. Yabancı iş insanları Alanya’da faaliyet gösteren bir işletmeyi satın
almak istediklerinde ülkeye döviz sokmaktadır. Bu döviz girdisi kısmıdır. Ancak aynı
işletmeler kazandıkları parayı dövize çevirerek farklı ülkelerdeki hesaplarına aktardıkları
için ekonomik sızıntı yaratabilmektedir. Yerel işletmelerin yabancı sermaye karşısında
ezilmemesi için farklı planlamaların gerektiği açıktır.
Mülakata katılan bazı kişilerin kendilerini turistlerden daha değersiz hissettikleri
fark edilmiştir. Katılımcılara doğrudan “kendinizi turistlerden daha değersiz hissediyor
musunuz?” sorusu iletildiğinde alınan cevaplar oldukça açıklayıcıdır. Katılımcıların genel
kanısı turist refahının yerel halkın refahından çok daha ön planda tutulduğudur. Özellikle
ekonomik kur sebebiyle alım gücü makasının 10 kata kadar açılmış olması (1 Euro = 10,5
TL 06.06.2021 kur fiyatı) yerel halkın turizm bölgesi olan ve yoğun şekilde döviz ile
satışların gerçekleştiği Alanya’da ekonomik olarak zorlandığını ortaya koymaktadır. Yerel
yönetimlerin Türk Lirasını güçlendirebilmek için döviz ile ticaret yapılmasını yasaklaması
ve denetlemesi bir gerekliliktir. Aksi halde, ifade edildiği üzere; yerel halk Euro ile yapılan
ticaretten sadece zarar görmektedir. Fiyatların turistlerin yüksek alım gücüne göre
ayarlanması, işletmelerin uzun dönem karlılık yerine kısa dönem karı ön planda tutarak
oldukça düşük standartlara oldukça yüksek fiyatlar istemesi yerel halkın ekonomik dar
boğaz yaşamasını tetikleyen bir diğer unsurdur. Ancak ekonomik problemler değersiz
hisseden yerel halkın şikâyet ettiği unsurlardan sadece bir tanesidir.
Araştırmanın pandemi sürecinin devam ettiği aylarda yapılmış olması farklı
bulguların da elde edilebilmesine olanak tanımıştır. Örneğin Alanya’da, tüm Türkiye’de
olduğu gibi yerel halkın maske takma zorunluluğu söz konusudur. Maske takmayan
halka “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi uyarınca pandemi tedbirlerine
uymamaktan dolayı 900 TL” ceza kesilebilmektedir. Ancak Alanya’da turistlerin maske
takma zorunluluğu yoktur ve tüm turistler maskesiz şekilde tatillerini tamamlamaktadır.
Biyolojik olarak Homo Sapiens türüne ait olan Türk halkı ile yabancı turistin, virüsten
farklı şekilde etkilendiğini veya gelen turistin virüs dağıtmadan tatilini yapabildiğini
ortaya koyan akademik hiçbir çalışma söz konusu değildir. Kaldı ki böylesine bir iddia
tümüyle akıl dışıdır. Ancak görülebildiği üzere yerel halk ile yabancı turist çifte standart
olarak kabul edilebilecek bir uygulama ile karşı karşıyadır. Aynı şekilde turistler sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulurken yerel halk sokağa çıkma kısıtlamasına tabidir.
Katılımcılar bu hususun üstünde yoğun şekilde durmaktadırlar. Döviz girdisi elde
edebilmek için halk sağlığının tehlikeye atıldığı düşünülmektedir.
İlgili verilerin analiz edilmeye başlandığı tarihte (Mayıs 2021) Kültür ve Turizm
Bakanlığı, turizm endüstrisi için “Ben Aşılandım” projesini başlatmış, hemen ardından
gelen tepkiler sebebiyle projeden vaz geçmek zorunda kalmıştır. İlgili projede; turizm
çalışanlarının turistleri rahatsız etmemesi için öncelikli aşılamaya alınması, ardından da
parlak sarı renkte ve üzerinde “Enjoy, I'm Vaccinated” (Eğlenin, ben aşılandım) yazan
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maskeler takarak turistleri rahat hissettirmeleri istenmiştir. Ancak turistleri mutlu
edebilmek adına yerel turizm çalışanlarını metalaştırarak, hayvanlar için kullanılan bir
terim olan “aşılanmış” kavramı ile birlikte nitelemek oldukça problemli bir durum
doğurmuştur. Turizm akademisyenleri ve turizm çalışanlarının ilgili kampanyaya
göstermiş olduğu tepkiler sebebiyle proje hızlı şekilde rafa kaldırılmıştır. Ancak bu bile
turistler ile yerel halk arasında yaratılmak istenilen soyut hiyerarşiyi kanıtlar niteliktedir.
Yerel halkın değersiz hissetmesine sebep ola bir diğer boyut ise yine emlak
piyasasıdır. Fiyatların turistlerin alım gücüne göre ayarlandığını ifade eden katılımcılar
yüksek kira bedelleri ve yüksek satış bedellerinin kendilerini şehrin daha uzak kısımlarına
ittiğini, şehrin güzel yerlerinde sadece turistlerin ev alabildiğini, orta ekonomik seviyeye
sahip halkın kendi şehirlerinde neredeyse ikinci sınıf insan muamelesi görmeye başladığı
kaydedilen bir diğer görüştür. Negatif görüşlerin yanı sıra yerel halk, turizm endüstrisinin
oldukça büyük bir ekonomik gelir kaynağı olduğunun da farkındadır. Özellikle Covid-19
pandemisi sebebiyle 2019-2020 turizm sezonu oldukça problemli geçmiştir. Ekonomik
olarak büyük oranda turizm endüstrisine bağlı olan Alanya halkı, turizm geliri olmadığı
durumlarda yaşanılabilecek ekonomik sıkıntının da farkındadır. Turizm endüstrisine bu
derece bağımlı bir destinasyon profilinin aynı zamanda ekonomik kırılganlık yarattığını
da ifade etmek gerekmektedir. Gelirinin büyük çoğunluğunu turizm işletmelerinden elde
eden destinasyonlar; yaşanılabilecek turizm krizleri neticesinde ekonomik anlamda çöküş
yaşamaya oldukça açık bir durumdadır.

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Turizm endüstrisi doğal kaynaklara dayalı bir endüstri olması sebebiyle girdiği
bölgede fiziksel ve sosyal tahribatlara sebebiyet verebilmektedir. Tahribatların önüne
geçebilmek ise taşıma kapasitelerinin doğru hesaplanarak sürdürülebilir bir turizm
endüstrisi kurulmasıyla mümkündür. Sürdürülebilirliğin dışına çıkıldığı, taşıma
kapasitelerinin aşıldığı durumlarda bölge halkı turizm endüstrisinden ve devamında
doğrudan turistlerden rahatsız olabilmektedir. Turistlerin; yerel halkın kültürüne ve
kimliğine zarar verdiği, sosyal, çevresel ve ekonomik bozulmalara sebebiyet olduğu
düşüncesi, süreç içerisinde turizm karşıtlığı gösterilere hatta turistlere fiziksel saldırılara
dönüşebilmektedir. Dünyaca ünlü turizm destinasyonlarında yapılan çalışmalar yerel
halkın turistlerden rahatsız olabildiğini ve rahatsızlık ile doğru orantılı şekilde şiddetin
dozunun da git gide arttığını kanıtlar niteliktedir. Murphy (1983) sosyal taşıma
kapasitesinin, yerel halkın turistlere bakışını nasıl etkilediğine dair kalem aldığı
çalışmadan Türkçeleştirilen görsel aşağıda yer almaktadır. Görselden de anlaşılabileceği
gibi turist sayısı ve turizm yatırımları arttıkça bölge halkının turistlere karşı gösterdiği
tolerans düşmektedir. Başlarda turistlere karşı meraklı ve arkadaş canlısı olan bölge halkı
süreç içerisinde turistlerden nefret eder hale bürünebilmektedir. Bu bağlamda yerel halkın
turistlerden ne derece rahatsız olduğunun anlaşılabilmesi ve rahatsızlık sebeplerinin
üzerine çalışılarak ortadan kaldırılması bir gerekliliktir.
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Şekil 2. Sosyal Taşıma Kapasitesi ve Turistlere Bakış
Kaynak: Murphy, (1983).
Alanya halkının turistlere karşı sergileyeceği tolerans seviyesi, sosyal kapasitenin
ne derece dolduğunu belirlememize, bu ilişki de Alanya’yı Doxey rahatsızlık endeksi
üzerinde konumlandırabilmemize yardımcı olacaktır. Veriler genel olarak
yorumlandığında turizm endüstrisinin bilinçsizce, açgözlü ve tek taraflı kazanç mantığı ile
çalıştığı dönemden kalma yönetim anlayışının hala Alanya’da parça parça olsa da devam
ettiği görülebilmektedir. Alanya halkı turistlerden rahatsız olmaya başlamıştır ancak
hissedilen rahatsızlık halen tolere edilemeyecek bir boyuta erişmemiştir. Murphy’in Sosyal
taşıma kapasitesi grafiği üzerinde “Problemler sebebiyle hafif kızgınlık” seviyesi Alanya
halkının tolerasyon düzeyi için uygun bir seviye olarak görülmektedir. Tolerans
seviyesinin artan turist sayısına göre azalacağı (turist sayısı arttıkça yerel halkın toleransı
düşmektedir) düşünüldüğünde Alanya halkının kısa süre içerisinde turistlere karşı
düşmanca tavır sergilenmeye başlaması olası ve literatür ile paralellik içerisindedir. Ancak
unutulmamalıdır ki tüm Alanya halkı turistlere karşı aynı reaksiyonu geliştirmeyebilir.
Turistlerden ekonomik kazanç elde eden kişiler ile ekonomik kazanç elde etmeyen
kişilerin rahatsızlık seviyesinin farklılık göstermesi normaldir. Bu konu üzerine yapılan
çalışmalarda benzer buldular elde edilmiş, turizmden para kazanan halkın daha az
rahatsız olduğu ortaya koyulmuştur (Holden, 2006).
Alanya’nın fiziksel taşıma kapasitesi neredeyse dolmuş durumdadır. Bu bağlamda
en çok rahatsızlığın fiziksel çevre alanında olduğu düşünülmektedir. Özellikle emlak
alanında yaşanılan kıtlık, yerel halkın en üst seviyede işaret ettiği rahatsızlık sebebi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Asgari ücret seviyesine yakın seyreden ortalama ev kiraları ve
Euro ile satılmaya çalışılan ev fiyatları yerel yönetimin ivedilikle çözüm bulması gereken
unsurlar arasındadır. Yaz aylarında yaşanılan gıda fiyatlandırmaları, toplu taşıma dar
boğazı ve yüksek bilet fiyatlandırması altı çizilmesi gereken diğer problemlerdir. Her
bilimsel eserde olduğu gibi bu çalışma da eleştiriye ve yenilemeye açıktır. Ancak verilerin
yorumlanmasına göre Alanya halkı turizm endüstrisine kızgınlık göstermeye oldukça
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yakın bir noktadadır. Yaşanılan pandemi sebebiyle turist eksikliği çeken Alanya’nın bu
açıdan bir nefes aldığı düşünülebilir.

Şekil 3. Doxey Rahatsızlık Endeksi Üzerinde Alanya Halkının Durumu
Araştırmanın ana kıyas noktası olan Doxey rahatsızlık Endeksi üzerinde Alanya
ilinin bulunduğu konumun işaretli seviyeye indiği düşünülmektedir. Alanya halkı
turistlerden rahatsız olmaya başlamış ancak bu rahatsızlık “Kızgınlık” veya “Nefret”
boyutuna gelmemiştir. Gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmediği takdirde halkın
turistlere bakışındaki negatifliğin artacağı da bir gerçekliktir. Halkın özellikle alım gücü
farklılığı sebebiyle kendisini turistlerden alt seviyede görmeye başlaması, pandemi
sürecinde yerel halkın maske zorunluluğu, sokağa çıkma kısıtlaması ve cezai işlemlere
tabi olmasına rağmen turistlerin her iki uygulamadan ve cezai işlemden muaf olması
halkın kendini değersiz hissetmesine neden olan diğer unsurlar arasındadır. Bilimsel
veriler sıklıkla siyasi tutum, beklentiler veya planlamalar ile çatışma içerisinde olabilir. Bu
sebeple politika yapıcılar ekonomik gelir elde etme amacıyla bilimsel verileri görmezden
gelme eğiliminde olabilirler. Söz konusu turizm destinasyonları olduğunda yerel
yönetimler taşıma kapasitelerinin aşılmasına sıklıkla göz yummaktadır. Ancak çatışmaları
görmezden gelmek uzun vadede problemlerin daha da yıkıcı hale gelmesine sebebiyet
verebilmektedir. Ekonomik beklentiler ve siyasi baskılardan arınarak Alanya
destinasyonunun daha uzun yıllar bozulmadan turizm endüstrisine dahil olabilmesi için
sürdürülebilirlik alanında, özellikle fiziksel taşıma kapasiteleri alanında çalışmalara
ihtiyaç duyduğu bir gerçekliktir.
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