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ÖNSÖZ 

Bu eserin amacı sadece turizm ya da iletişim bilim alanında çalışan 

bilim insanları için değil her iki alanda çalışan bilim insanları için de 

faydalı olmasıdır. Bu amaçla oluşturduğumuz konular bütününün tüm 

bilim insanlarına yarar sağlayacağına inanmaktayız.   
 

Eserde her zaman çalışılan konuların dışında özgün bir bakış açısı da 

oluşturmaya çalıştık. Söz konusu özgünlüğü kitabımızın ismine de 

yansıtarak “İletişimsel Turizm” kavramını literatüre kazandırmayı 

amaçlamaktayız. Aslında yüzyıllardır yani insanlığın ilk varoluşundan 

beri kullanılan iki farklı kavramı bir araya getirerek yeni bir olgu 

oluşturduk. Bu bağlamda kavramın literatüre katkı sağlayacağı 

düşünmekteyiz. 
 

Kitabımız 9 bölümden oluşmaktadır ve her biri kendi içinde 

özgünlüğünü korumaktadır. Katkı sağlayan bilim insanı yazarlarımıza 

da katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

Editörler 

Doç. Dr. Sevcan YILDIZ 

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 
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Turizm bilimi, turistik olayların kapsamını, durumunu, gelişme 

şartlarını, etkilerini ve sonuçlarını bilimsel yöntemlerle toplumsal ve 

ekonomik açıdan araştırarak, turistik olaylar arasında neden - sonuç 

ilişkilerini bulmakta ve bu ilişkilerin temel ilkelerini ortaya 

koymaktadır.  

Turizm; ekonomi, işletme, politika, coğrafya, tarih ve arkeoloji, siyasal 

bilimler, psikoloji ve sosyoloji, tıp, hukuk, antropoloji gibi bilim dalları 

ile yakından ilişkili, çok yönlü ve son derece karmaşık bir olaydır12345. 

Bugüne kadar yapılan söz konusu çalışmalar ve yazılan turizm kitapları 

incelendiğinde iletişimin turizm ile olan ilişkisinden bahsedilmediği 

görülmüştür. 

Bu çalışma, turizm ve iletişim arasında en az diğer bilim dalları kadar 

etkili bir ilişki olduğunu anlatmak, hatta turizmin iletişim için güçlü bir 

araç olduğunu kanıtlamak için yapılmıştır. Bu kapsamda söz konusu 

ilişkinin izdüşümü olarak “iletişimsel turizm” kavramı oluşturulmuş ve 

kavramsal çerçevenin açıklanmasına yönelik geniş bir çalışma 

yapılmıştır. İletişimsel kavramı ise iletişim sağlayan, iletişimle ilgili 

anlamlarına gelmektedir. 

 
1 Yılmaz, Ö.D. (2007) Turizm Sektörünün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Genel 
Turizm: Editör: Orhan İÇÖZ, Ankara: Turhan Kitabevi, s. 3. 
2 Aktaş, A. (2002) Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Antalya: Azim Matbaa, s. 3. 
3 Sezgin, O.M. (1995) Genel Turizm, Ankara: Tutibay Ltd.Şti., s. 21. 
4 Çallı, D. S. (2015). Turizm Yazınında Teorik Çerçevede Yaşanan Tartışmalar ve 
Turizmoloji Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 135-142, s. 138. 
5 Kozak, M. A. (2012). Genel Turizm Bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, s. 7. 
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İletişimsel turizm kavramı temelde iki alan üzerine oturtulmuştur. Bu 

alanlar iletişim ve turizm olmakla birlikte kavramın tamamlayıcısı 

iletişim alanının bir alt başlığı olarak kültürlerarası iletişimdir. Buradan 

hareketle iletişimsel turizm kavramı, turizm faaliyetlerinin iletişim 

boyutunu vurgulayan bir kavramdır. Turizmin kültüler arası etkileşim 

boyutu da göz önüne alındığında; turizmin özellikle kültürlerarası 

iletişimin sağlanmasına yönelik bir süreç, bu süreç içerisinde meydana 

gelen gelişmeler ve ortaya çıkan sonuçların ise iletişimsel turizm 

kavramının kapsadığı alanlar olduğu saptanmıştır. Başka bir ifade ile 

iletişimsel turizm, kültürler arası iletişim ve etkileşim faaliyetlerinde 

turizmin etkisini ifade eden bir terimdir. Bu noktada kavramı oluşturan 

unsurlar olan turizm, iletişim ve kültür kavramları ile son tahlilde 

kültürlerarası iletişim kavramlarının anlaşılması iletişimsel turizm 

kavramının kavramsal çerçevesinin çizilmesine önemli derecede katkı 

sağlayacak bir girişim olacaktır. 

Gezmek, görmek, dinlenmek, değişik kültürleri ve mekânları tanımak 

için yapılan seyahat ve konaklamalar turizmin en temel tanımıdır6. 

Seyahatin ve gezginliğin tarihi binlerce yıl öncesine; avcı ve toplayıcı, 

göçebe toplulukların seferlerinden, antik Roma’daki turistik 

organizasyonlara, ortaçağdaki hac yolculukları ve hacı kafilelerinden, 

gezgin skolastik öğrencileri, hokkabazlar ve zanaatçılara, Aydınlanma 

ve Rönesans dönemindeki eğitim gezilerine dek uzanmaktadır. Thomas 

Cook ve Karl Baedeker, turbo gemiler ve jetlerin damgasını vurduğu 

 
6 Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya 
Dergisi, 15(1-2), 51-59, s. 53. 
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günümüz turizmini hayal bile edemeseler de coşkulu birer seyahat 

girişimcisi olarak turizmin temellerini atmışlardır7. Yolcuların, her 

türlü amaç ve süreyle farklı coğrafi konumlar arasında hareket etmeleri 

olarak açıklanan seyahat kavramı; turizm ve turiste ilişkin yapılan 

tanımların da temelini oluşturmaktadır8. 

İnsanları, seyahatin bütün tehlike ve zorluklarını göze alıp yola çıkmaya 

teşvik eden güdüler birbirinden çok farklı olup yüzyıllar içinde bu 

güdüler de değişmiştir. Uzak yakın her yere duyulan merak, öğrenme 

arzusu, dünya haritasının genişletilmesi çabası, maceraperestlik, işte 

bütün bunlar, tozlu geleneklere karşı duyulan asilikle, özgürlük aşkı ve 

gitme isteğiyle birleşiyor, siyasi koşulların ötesine geçiyordu. Yolculuk 

önyargıları yıkıyor, insanları ve halkları kaynaştırıyordu. Dolayısıyla 

seyahat, dünyayı şeffaflaştırıp insanileştiriyordu9.    

Seyahatin tarihi, kendi küçük dünyaları dışında başka insanların, her 

şeyden önce de başka ürünler ve hazineler olduğunu fark eden kaşiflerle 

başlar10. Seyahatin tarihi, insanlığın tarihidir; bir parça dünya 

tarihidir11.  

İnsanlık tarihi kadar eski olduğu kabul edilen seyahat olgusu, yer 

değiştirme anlayışından sıyrılarak son birkaç yüzyıldır turizmle birlikte 

 
7 Löschburg, W. (1997) Seyahatin Kültür Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, s. 9. 
8Çallı, D. (2015). Uluslararası Seyahatlerin Tarihi Gelişimi ve Son Seyahat Trendleri 
Doğrultusunda Türkiye’nin Konumu. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 4 (1), 4-28. 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turar/issue/39646/469126, s. 6. 
9 Löschburg, W. (1997) Seyahatin Kültür Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, s.  
10 Löschburg, W. (1997) Seyahatin Kültür Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, s.  
11 Löschburg, W. (1997) Seyahatin Kültür Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi, s.  
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anılır olmuştur. Tarihi çağlar değiştikçe, avlanma, merak, sağlık, din, 

ticaret, eğlence, boş zaman geçirme gibi birçok farklı nedenle 

gerçekleşen seyahat eylemlerinin günümüzde yarısına yakını tatil 

odaklı oluşmaktadır. Tarih öncesi dönemlerdeki toplu göçler ve 

avlanma gibi nedenlerle güç şartlarda ve genellikle zorunluluktan 

dolayı yaşanan seyahatler, ilk çağla birlikte olimpiyat oyunları gibi 

rekreatif faaliyetlerin yapılmaya başlanmasıyla turizm sektörünün 

parçası haline gelmiştir12. 

Tarih biliminin ürettiği bilgilerden yola çıkıldığında da medeniyetler 

arasında, yeni yerleri keşfetme, değişik milletlerin insanlarıyla ilişki 

kurma ve kültürlerinden istifade etme gibi nedenlerle turizm 

hareketliliklerine rastlanabilmektedir13. Bu kapsamda ilk çağlardan 

itibaren kültür ve turizmin birbirleri ile çok yakın bir ilişki içinde 

olduğundan bahsetmek mümkündür. Aslında farklı çevrelerden farklı 

kültürlerin doğması ve bu kültürleri tanıma isteği turizmi doğurmuştur.  

Kültür, insanların belirli bir toplum içinde öğrendikleri, paylaştıkları ve 

anlam inşa etmeye çalıştıkları bir yaşam düzeni olarak ifade edilebilir. 

Anlam inşası pek çok etkinliği kapsamaktadır ve bu etkinlikler kültürün 

genel olarak ikiye ayrılan boyutlarını oluşturmaktadır. Bunlardan 

birincisi, teknoloji, üretim araçları, ekonomik-finansal sosyal altyapı, 

 
12 Çallı, D. S. (2015). Turizm Yazınında Teorik Çerçevede Yaşanan Tartışmalar ve 
Turizmoloji Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 135-142, s. 136. 
13 Sert, S. ve İkiz, A.N. (2012) Turizmin Bilimsel Konumuna İlişkin 
Akademisyenlerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma, VI. Lisansüstü Turizm 
Öğrencileri Araştırma Kongresi: 523-535, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, s. 520. 
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sanat vb. gibi unsurları içeren maddi kültür; ikincisi ise dil, din, ahlak 

anlayışı, değer yargıları, adet ve gelenekleri içeren manevi kültürdür14.  

Turizm, bir kültürel etkileşim olup olumlu ve olumsuz sonuçlara yol 

açabilme olasılığı bulunmaktadır. Kültürlerarası temasın niteliğini 

turistlerin profili ve beklentileri, temasın gerçekleştiği ortamın özelliği 

ve kültür pazarlayıcılarının (turist rehberi vb) rolü belirlemektedir. 

Özetlenecek olursa turizmin kültürel etkileri dinsel inanç ve 

davranışlarda, değerlerde, yaşam biçiminde, dilde ve sanatta değişim 

seklinde ortaya çıkmaktadır15. Turizm, özellikle farklı kültür ve 

değerlere sahip insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve 

etkileşimlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Böylece turizm, toplumları 

çift yönlü olarak etkileyen dinamik bir özellik taşımaktadır. Turizm; 

bölge halkının özellikle de turizmle doğrudan bağlantısı olan fertlerinin 

hayat tarzları, kişisel ilişkileri ve davranışlarında değişmeye neden 

olmaktadır16.  

Bir toplumda iletişimin kimler arsında, nasıl ve hangi sonuçlarla, nasıl 

gerçekleşeceği büyük ölçüde o toplumun toplumsal ve kültürel 

özellikleri tarafından belirlenmektedir. Öte yandan üyesi olunan 

grupların davranış kuralları, yetişilen çevre, eğitim ve öğrenim düzeyi, 

yapılan iş ve üyesi olunan gruplar iletişim davranışını etkilemektedir. 

 
14 Selçuk, A. (2005). Kültürlerarasi İletişim Açısından Gündelik İletişim 
Davranışları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 1-17, s. 298. 
15 Öter, Z., & Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde 
Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi, 16(2), s. 128. 
16 Avcıkurt, C. (2007) Turizm Sosyolojisi, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 1. 



10 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

İletişim, bireylerin kendilerininkinden farklı rolleri, inançları, değerleri, 

tutum ve davranışlara sahip bireylerle ve gruplarla nasıl ilişki 

kurulacağının öğrenilmesini sağlamaktadır17. 

İletişim kavramı dilimize Latinceden ödünçleme yoluyla aktarılmıştır. 

Kaynağında, communis “ortak” communi-care “ortak bir edimde 

bulunmak; bir nesneyi iki grup arasında paylaştırmak; karşılıklı 

bildirimde bulunmak, konuşmak, görüş alışverişinde bulunmak” 

communica-tio “(kamusal) bildirim” olarak görülen söz veya söz 

öbekleri bulunmaktadır18. 

İletişim gereksinimi, yaşamın tamamında bireyin vazgeçilmezleri 

arasındadır. Sosyal yaşam içerisinde sağlıklı iletişim ortamlarının 

oluşturulması ise sağlıklı bir toplumun yaratılması ile doğrudan 

ilintilidir. Bu açıdan kişilerarasında kurulacak ilişkilerin iletişimsel 

niteliği, türü, boyutu ve etkinliği önem arz etmektedir19. 

İletişim eylemi farklı boyutlarda gerçekleştirilmekle birlikte çeşitli 

formlara sahip bir süreçtir. İletişimin kimler arasında hangi amaçla ya 

da hangi kanallar kullanılarak yapıldığı, söz konusu iletişim sürecinde 

bazı yapısal değişimler yaşamasına neden olmaktadır. Bu durumda 

 
17 Yağbasan, M., & Çakar, F. (2006). Doktor-Hasta İlişkisinde Dile ve Davranışa 

Dayalı İletişimsel Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 609-629, s. 611-612. 
18 Telman, N. ve P. Ünsal (2005). İnsan İlişkilerinde İletişim. İstanbul: Epsilon 
Yayıncılık, s. 19. 
19 Yağbasan, M., & Çakar, F. (2006). Doktor-Hasta İlişkisinde Dile ve Davranışa 

Dayalı İletişimsel Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 609-629, s. 611-612, s. 611. 
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iletişim eylemi farklı özellikler sergileyen çeşitli formlarda 

gerçekleşmektedir. Bu formlardan biri ise kültürlerarası iletişimdir.  

Kültürlerarası iletişim iki temel kavram üzerine şekillenmektedir. Bu 

iki kavram kültür ve iletişim olmakta birlikte birbirilerini hem etkileyen 

hem de etki eden bir ilişkiye sahiptir. 

Aslında kültür kavramı ile işaret edilen genellikle manevi kültür 

olmaktadır. Manevi kültür bir topluluğu, halkı ya da milleti diğerinden 

ayıran gelenekler, kolektif davranışlar, toplumsal kurallar, değer 

yargıları ve zihniyettir. Bu bağlamda kültürlerarası iletişimin konusunu 

daha çok manevi kültür oluşturmaktadır20. Kültür, kaynağını insandan 

almaktadır. Bu görüşe göre, insanların günlük yaşamında kullandığı bir 

tür “yazılım” olarak nitelendirilen; yapılan bütün tanımlarda tespit 

edilebilen ortak özellik, insanların taşıdığı temel varsayımlar, değerler 

ve normlardır21 

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlere mensup insanlar arasında 

etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve 

kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler 

arası bir bilim dalıdır22. Kültürlerarası iletişim olgusunun, farklı kültür 

ve aidiyet bağlarının iletişim ve etkileşim örüntülerini ele almasının 

 
20Selçuk, A. (2005). Kültürlerarasi İletişim Açısından Gündelik İletişim 
Davranışları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 1-17, s. 298. 
21 Çakır, M. (2010). Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü: Özün Ötekileştirilerek 
Yabancılaştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1) , 75-84. Retrieved 

from https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/16799/174500, s. 76. 
22 Kartarı, Asker. (2006). Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim. Ankara: 
Ürün Yayınları, s. 23. 

https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/16799/174500
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ötesinde kültürlerarası diyaloga yönelik bir çağrıyı barındırdığı da 

söylenebilir23.  

Kültürlerarası iletişim ilk kez 1959 yılında Edward T. Hall tarafından 

yayınlanan “Silent Language” adlı çalışma ile alanyazına girmiştir. Hall 

çalışmasında “kültür iletişimdir, iletişim de kültürdür” şeklinde 

tanımlamıştır24.  

Kültürlerarası iletişim gerçekleştirilirken dikkat edilmesi geren bazı 

hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, İnsanların birbirlerini belli 

kalıplara yerleştirme davranışıdır (stereotip). İkinci husus ben ve öteki 

ayrımında ötekiler ile ilgili ön yargılara sahip olunmasıdır. Bir diğer 

konu cinsiyet, yaş, ırk, din gibi birtakım farklılıklar nedeni ile sahip 

olunan olumsuz yargı ve düşüncelerdir. Kendi kültürel değerlerini 

taşıyan kişinin hoşgörüsüz tavrı, kültürün dışarıya karşı şüpheci 

yaklaşımı ve katı bir tutuma sahip olması, diğer kültürlere saygı 

duymaması ve son olarak empati kurma becerisinin gelişmemiş olması 

söz konusu hususlar arasında gösterilmektedir25.  

Kültürlerarası iletişimin bilişsel, davranışsal ve duygusal olmak üzere 

üç boyutu bulunmaktadır. Kültürlerarası farkındalık olarak da 

adlandırılan bilişsel boyut diğer kültürlere yönelik bilgi sahibi olmak 

 
23 Bekiroğlu, O., & BalcıI, Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini 
aramak:“İletişim Fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma”. Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(35), 429-459, s. 432. 
24 Hall, E. T. (1959) The Silent Language. New York: Anchor/Doubleday 
25 Çiftçi, H . (2019). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 
Aidiyetleri Bakımından Adaptasyon ve İletişim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar . 
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 23 (1) , s. 154 
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yani farklı kültürlere ilişkin bilinç geliştirme yetisini ifade etmektedir. 

Chen ve Strasto’ya göre bu boyut kültürlerarası iletişimde en temel 

koşuldur26.  

Bir diğer boyut davranışsallık kültürlerarası becerikliliği ifade 

etmektedir. Bu kapsamda bireylerin sahip oldukları bilgi ve 

duygusallığın davranışa dönüştürülmesi gerekmektedir27.  

Son boyut duygusal boyut aynı zamanda kültürlerarası duyarlılık 

anılmaktadır. Kültürlerarası iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için 

bireyde duyarlılığın en üst düzeyde olması gerekmektedir. 

Külütürlerarası duyarlılık farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak 

bu kültürleri tanıma ve anlama motivasyonuna sahip olunması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle boyutlar arasında en önemli boyut olma 

özelliği taşımaktadır28.  

1986 yılında Bennett tarafından geliştirilen model kapsamında 

kültürlerarası duyarlılığın gelişim süreci ele alınmaktadır Bennett, 

kültürlerarası iletişimin ilk evresini inkar olarak ele almaktadır.  Bu 

aşamadan sonra savunma, indirgeme, kabullenme ve uyum davranışları 

gelmektedir. Son basamak olarak ise bütünleşme davranışı üzerinde 

durmaktadır29.  

 
26 Chen, Guo-Ming, and William J. Starosta. (1998). "A Review of the Concept of 

Intercultural Awareness." Human Communication, 2, 27-54. 
27 Chen, G.M. ve Starosta W.J. (1997). A Review of the Concept of Interculturan 

Sensitivity. Human Communicaiton, 1, 1-16. 
28 A.g.e.  
29 Bennett, M.J. (2017) Development Model of Intercultural Sensitivity. In Kim, Y 

(Ed) İçinde International Encyclopedia of Intercultural Communication. Wiley. 
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Gerek Chen ve Strasto tarafından oluşturulan boyutların 

gerçekleştirilmesi gerekse Bennett’in modelinde bütünleşmeye varan 

sürecin ilerlemesi için bazı araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

kapsamda söz konusu yazarların da çalışmalarında işaret ettiği kültürel 

deneyimleme pratiğini mümkün kılan yöntemlerden biri hiç şüphesiz 

turizm hareketleridir.  

Diğer taraftan kültürlerarası iletişim dilsel ve toplumsal farklılıklardan 

kaynaklı davranışlar temelinde gerçekleşmektedir. İletişimin anlatma, 

anlama, anlaşılma ve anlaşabilme evrelerini kapsayan bir süreç olduğu 

kabul edildiğinde söz konusu sürecin en temel unsuru dildir. Dil 

kullanımı ister sözlü ister sözsüz iletişim kapsamında olsun iletişim 

sürecini güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bu noktada iletişim kuran 

taraflarının söz konusu dile hakimiyeti hatta iletişimin ana dil 

kullanılarak gerçekleştiriliyor olması bile sürecin doğru ve sağlıklı 

tamamlanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü kültürler 

arası iletişimde tarafların ortak dil kullanıyor olmaları anlaşabilme 

yeterliliğine sahip oldukları anlamına gelmemektedir.  

Her bir sözcük kullanımının ya da beden dili hareketinin ait oldu 

kültürlerde farklı anlamlar taşıma ihtimali olduğu gibi farklı olgulara 

farklı anlamlar yükleme durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu 

noktada önyargılardan arındırılmış iletişim motivasyonu, hoşgörü, 

farklılıklara saygı gibi unsurlar iletişim sağlanabilmesi açısından önem 

kazanmaktadır. Bu unsurların ortaya çıkabilmesi için ise karşı tarafın 

kültürüne yönelik deneyi edinimi gerekmektedir.  
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Kültürel deneyim ediniminin en yaygın yöntemlerinden biri ise turizm 

faaliyetleridir. İnsanlar her ne amaç için olursa olsun ev sahibi bölgenin 

kültürüne maruz kalmakta ve böylece farkında olmadan bir öğrenim 

süreci içine girmektedir. Aynı şey ev sahibi bölgede yaşayan yerel halk 

için de geçerli olup, turist konumunda olan insanlar ile bir şekilde 

etkileşim haline girdiklerinden genellikle müşteri olarak karşılaştıkları 

insanların kültürlerini tanıma fırsatı yakalamaktadır. Böylece turizm 

yoluyla karşılaşan farklı kültürler farkında olmadan, doğal hayatın akışı 

içerisinde kültürler arası iletişimin içinde bulunmaktadır.  

Kültürel farklılıkların kültürlerarası iletişimin sağlanmasındaki yeri ve 

turizmin söz konusu etkileşimde üstlendiği araçsal rolü öteden beri 

insanların dikkatini çekmektedir. Dolayısıyla bu durum aslında 

iletişimsel turizm kavramının farkında olmadan da olsa günlük 

yaşantımızda olduğunu göstermektedir. Turizm hareketleri halkı ve 

kültürü etkilemekte aynı zamanda kültürden ve halktan etkilenerek tüm 

dünyaya yayılan bir hareket olarak önem kazanmaktadır.  

Toplumların kültür yapıları ve iletişim biçimleri, o toplumu oluşturan 

bireylerin genel davranışlarının yanı sıra turistik davranışlarını da 

etkilemektedir30. Bu anlamda kültürel farklılıklar, kültürlerarası iletişim 

için çok önemlidir. Turizm başlı başına iletişimsel bir etkinliktir. Bu 

kavram kültürlerarası diyalogun gelişmesine katkı sağlaması nedeniyle 

büyük önem arz etmektedir.  

 

 
30 Avcıkurt, C. (2007) Turizm Sosyolojisi, Ankara: Detay Yayıncılık, s. 131. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasının en temel etkinliklerinden biri olan turizm; 

insanların gezme, öğrenme, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama 

gibi çeşitli nedenlere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Latince’de 

“tornus” kelimesinden türeyen turizm kelimesi kişilerin bir eksen 

çevresinde dönme eylemini gerçekleştirmeleri anlamına gelmektedir. 

Zaman içinde başta İngilizce, Almanca, Fransızca olmak üzere Batılı 

dillere de “tour” olarak geçmiştir31  

Kozak ve arkadaşları, turizm eylemini insanların devamlı yaşadıkları 

yer dışında eğlence, iş, öğrenme gibi çeşitli amaçlar için tüketici olarak 

vakit geçirme hareketi şeklinde tanımlamaktadır32. Genim ise ilk 

dönem seyahatlerin tamamen merak unsuru ile gerçekleştirildiğini ifade 

etmektedir33. Bu noktadan hareketle, bir turizm faaliyetinin başka 

kültürler ile etkileşim sağladığını ifade etmek mümkündür. Hatta 

zaman içinde kültür turizmi olarak adlandırılan bir turizm faaliyeti de 

oluşmuş ve insanlar başka kültürlere ait somut ya da soyut miraslar 

hakkında bilgi edinmek ve bu mirasları deneyimlemek adına seyahatler 

gerçekleştirmeye başlamıştır. Ancak turizm faaliyetlerinin kültürel 

etkileşim boyutunu sadece kültür turizmi alanı ile sınırlamak da kısıtlı 

 
31 Ağaoğlu O.K. (1991), Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkinliği, MPM Yayıncılık, 

No:439, Ankara.,ss: 24.  
32 Kozak N., Akoğlan M. ve Kozak M. (1997), Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 3. 
Basım, Ankara, ss:1 
33 Genim, S. (2002). Kültür Turizmi. T.C. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şurası 

Bildirileri, 12-14 Nisan, Ankara 
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bir bakış açısı oluşmasına neden olacaktır. Aslında turizm eylemi kişiye 

başlı başına kültürel ve iletişimsel bir deneyim alanı sunmaktadır. 

Herhangi bir amaçla seyahat eden kişi, ziyaret ettiği destinasyondaki 

birçok deneyime dahil olma fırsatı yakalamaktadır. Bu kapsamda 

insanlar turizm faaliyetleri yoluyla söz konusu destinasyona ait kültürel 

ve tarihi unsurları, doğal güzellikleri, sosyo-ekonomik olguları 

deneyimleyebilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında basit bir turizm 

eyleminin dahi kültürler arası bir iletişim ve etkileşim boyutu ortaya 

çıkardığını ifade etmek mümkündür.  

Diğer taraftan turizm hareketliliği yurt içinde olabildiği gibi ülkeler 

arasında da gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bu kapsamda turizm ülkeler 

arasında sağladığı etkileşim boyutu ile uluslararası ilişkiler alanında 

yumuşak güç kapsamında değerlendirilebilir. Başka bir ifade ile turizm, 

ülkelerin sahip oldukları cazibe unsurlarını ön plana çıkaran bir güç 

çeşidi olan yumuşak güç çerçevesinde ele alınabilir.  

1.Uluslararası İlişkilerde Gücün Değişen Doğası  

Uluslararası ilişkilerin temel meseleleri arasında güç kavramı her 

zaman önemini korumuştur. Aslında güç hem bir ilişki kurma yöntemi 

hem bir araç hem de araç olarak kabul edilmiştir. Uluslararası sistem 

zaman zaman içinde çeşitli değişimlere maruz kalmış ve buna paralel 

olarak uluslararası sistemi oluşturan temel unsurlarda da birtakım 

dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerden bir tanesi de güç 

kavramında meydana gelmiştir. Dolayısıyla alanda bu denli etkin olan 

kavramda yaşanan değişim birçok şekilde kendini hissettirmiştir. 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 23 

 

Bunlardan biri de en başından beri zor kullanma ve askeri kapasite ile 

anılan güç kavramının daha farklı kriterler çerçevesinde 

değerlendirilmeye başlaması ile olmuştur. 

İçinde bulunduğunuz çağda devletlerin askeri imkanlar ya da ekonomik 

olanakların dışında diğerleri nezdinde cazibe yaratacak unsurlara sahip 

olmaları da güç kapsamında değerlendirilmeye başlamıştır. Yani bir 

ülkenin kültürü, değerleri, doğal güzellikleri ya da kurumlarının işleyişi 

sahip olduğu güç kapasitesini etkileyen bir nitelik haline gelmiştir. Bu 

kapsamda ilk kez Joseph Nye tarafından ortaya atılan “yumuşak güç” 

kavramı gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır.  

Yumuşak güç kavramı ülkelerin, uluslararası ilişkilerde diğer ülkeleri 

güç kullanmadan ya da tehdit etmeden ikna etme yöntemi olarak 

tanımlanabilir. Nye, yumuşak gücü “istediğini, zor kullanmak veya 

para vermek yerine kendine çekme yoluyla elde etme becerisidir.” 

şeklinde tanımlamaktadır34. Bu kapsamda bir ülkenin politikalarının 

meşruluğu yumuşak gücünü artıran bir etkendir. Yumuşak güç 

kullanımında önemli olan kimin kazandığından ziyade kimin 

hikayesinin kazandığıdır. 

Yumuşak gücün kullanımı kapsamında birçok unsurdan bahsetmek 

mümkündür. Bir ülkenin sahip olduğu sanat, kültür, demokratik duruş, 

bilimsel ve teknolojik altyapısı, doğal güzellikleri, sosyal sermayesi, 

diplomatik becerisi ve kendini karşı tarafa ifade edebilme yetkinliği 

 
34 Nye, J., (2005). ‘On the Rise and Fall of American Soft Power’, New Perspectives 
Quarterly, 22(3), ss: 6. 
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yumuşak gücünü oluşturan faktörlerdir. Yani bir ülke karşı tarafı ne 

kadar cezbederse yumuşak güç kullanımında o denli başarılı 

addedilmektedir. Nye yumuşak gücü ülkenin kültürü, politik değerleri 

ve dış politikaları olmak üzere üç kaynağa dayandırmaktadır. Ancak bu 

kaynakları birleştirmek her zaman kolay değildir35  

Zaman içinde Nye, yumuşak güç kavramında bazı güncellemelere 

gitmiş ve sonuç olarak L. Armitage gibi önde gelen uzmanlar ile birlikte 

“sert güç” kavramını ortaya atmıştır. Nye ve arkadaşları, temelde sert 

ve yumuşak gücün bir arada kullanımını öngören bir güç modeli önerisi 

sunmuş ve buna da akıllı güç demişlerdir36. Dış politikadaki imaj 

kaygısı, devletleri yumuşak ve sert güçlerini de dengede tutmaları 

gerektiğini kabul etmelerine yol açmıştır. Nye, Armitage gibi 

uluslararası ilişkiler alanında uzman kişilerden oluşan Akıllı Güç 

Komisyonu tarafından oluşturulan raporda, sert gücün etkinliği ve 

gerekliliği belirtilmiş ancak yumuşak gücün günümüz şartlarında 

vazgeçilemez olduğunun da altı çizilmiştir.  

Yumuşak gücün bu derece önem kazanmasında kuşkusuz 

küreselleşmenin etkileri de yadsınamaz boyuttadır. Küreselleşme ve 

iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte uluslararası ilişkilerde 

devlet dışı aktörlerin de etkinliği artmış ve nihayetinde bireylerin dahi 

alandaki varlığı kabul edilmeye başlanmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra 

uluslararası politikanın değişken ve karmaşık doğası ise devlet ve 

 
35 A.g.e. 11 
36 Nye J. S. (2013). Hard, Soft, and Smart Power, (Edited by Andrew F. Cooper, Jorge 

Heine, and Ramesh Thakur), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, ss: 14 
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devlet dışı bütün aktörlere ulaşarak onları etkileme noktasında 

diplomasinin öneminin artmasına neden olmuştur. Söz konusu aktörler 

ile iletişim sağlanması ve ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için 

diplomasi yöntemsel ve araçsal bazda bir değişime uğramıştır. Bu 

sürecin sonucunda ise kamu diplomasisi alanı oluşmuştur. 

2.Uluslararası İlişkilerde Turizmin Yeri 

Özellikle küreselleşmenin etkisi ve demokrasinin öneminin artmasıyla 

karar alma süreçlerinde bireyin rolü gitgide daha belirgin hale gelmiştir. 

Bu durum dış politikada da kendini göstererek bu değişimin en bir 

çıktısı olarak diplomatik faaliyetlerde de bir takım dönüşümler 

yaşanmıştır. Yirmi yüzyıla kadar sadece hükümetler arasında 

gerçekleşen bir süreç olan diplomasi davranışı son yüzyılda yaşanan 

gelişmeler neticesinde devlet-kamu ve kamu-kamu arasında bir 

etkileşim olma özelliği kazanmıştır37.  

İlk kez 1965 yılında dile getirilen kamu diplomasisi kavramı özellikle 

Soğuk Savaş sonrası dönemde etkinliğini arttırmaya başlamıştır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı bitiminde teknolojinin gelişmesiyle 

iletişim alanında yaşanan gelişmeler bu artışı tetikleyen unsurlardan biri 

olmuştur. Başka bir ifade ile radyo, televizyon, faks makine gibi bilgi 

paylaşımı ve haberleşmenin hızlanmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan 

icatlar ile insanlar arasındaki iletişim hızlanmıştır. Bunun sonucunda 

bilgiye sahip olan bireyin karar alma süreçlerinde etkinliği artmış ve 

 
37 Kalın, İ . (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey . Perceptions: Journal 

of International Affairs , 16 (3) , ss:8 .  
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toplumlar uluslararası alanda hatırı sayılır bir önem kazanmışlardır.  

Diğer taraftan yeni savaş sonrasında 47 yeni devlet kurulmuş ve bu 

devletler başta tanınma gibi nedenlere bağlı olarak kamu diplomasisinin 

hem kaynağı hem de hedefi olmuştur38. Yaşanan bu gelişmeler kamu 

diplomasisinin hem ortaya çıkması için gerekli zemini hazırlamış hem 

de uluslararası ilişkilerde sağlam bir yer kazanmasını sağlamıştır.  

Kamu diplomasisinde hedef toplum ile iletişim tek yönlü olabileceği 

gibi çift yönlü de gerçekleşebilir. Yani kamu diplomasisi faaliyetleri 

monolog ve diyalog şeklinde yürütülebilmektedir. Bu kapsamda katı ve 

esnek olmak üzere iki ayrı kamu diplomasisi yaklaşımından bahsetmek 

mümkündür. Katı kamu diplomasisi yaklaşımı propaganda faaliyetleri 

ve ikna temelinde siyasal bilgilendirme faaliyetlerini içerirken esnek 

yaklaşım ise daha çok kültürel etkileşim faaliyetlerini 

kapsamaktadır3940. Özellikle son dönem kamu diplomasisinin esnek 

yaklaşım etkinlikleri bağlamında gerçekleştirilmektedir.  

Kültürel iletişim iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki 

devletin resmi kurumları tarafından gerçekleştirilen ve kültürel 

ilişkilerin yürütülmesi hedefine yönelik anlaşmalar yoluyla yapılan 

çalışmalardır. Diğer çeşidi ise karşılıklı faydaya dayanan kültürler arası 

diyalog geliştirmeyi ve karşılıklı anlayış tesis etmeyi amaçlayan 

 
38 Tuch, H. N. (1990). Communicating with the World: US Public Diplomacy 

Overseas. Washington DC: George Town University, s: 3-5 
39 Signitzer, B. ve Timothy C. (1992). “Public Relations and Public Diplomacy: 
Conceptual Covergences.” Public Relations Review 18(2):. s:140 
40 Signitzer, B. ve Wamser C. (2006). “Public Diplomacy: A Specific Governmental 

Public Relations Function.” Public Relations Theory II. (der.) Carl H. Botan ve 
Vincent Hazelton. New Jersey: Lawrence Erlbaum.: s: 438-439 
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faaliyetlerdir. Bu kapsamda hükümet dışı aktörlerin de katkısı ile daha 

samimi ve gerçekçi ilişkiler yürütülmektedir41. 

Kültürel iletişimin ikinci boyutunda hedef ülke vatandaşı ile direkt 

iletişim kurmak önemli bir unsurdur. Devletler söz konusu iletişim 

faaliyetini çeşitli yollarla gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında değişim 

programları, sanatsal ve kültürel etkinlikler en bilindik ve yaygın 

kullanılan yöntemlerdir. Kamu diplomasisi faaliyeti olarak ülkenin 

tanıtım ve bilinirliğinin artmasını sağlayacak, bununla birlikte ülkenin 

imajına olumlu katkı sağlayacak bir başka alan da uluslararası 

turizmdir. Uluslararası turizm faaliyetleri gerek ülkenin diğer ülke 

vatandaşları nezdinde kültür ve doğal güzelliklerinin tanıtımı gerekse 

ekonomik işbirlikleri açısından kamu diplomasisi kapsamında 

değerlendirilen önemli bir alan olma özelliği taşımaktadır. Zira söz 

konusu turizm faaliyeti içerisinde bulunan bir turist söz konusu ülke ile 

direkt bir iletişim faaliyeti içine girmektedir.  

Turizmin kamu diplomasisi kapsamında bir iletişim aracı olarak 

kullanılmasını değerlendirilirken bazı hususlar dikkat çekici 

niteliktedir. Her şeyden önce, kamu diplomasisi açısından söz konusu 

ülkenin uluslararası toplum nezdinde çekici bir imajı karakterize etmesi 

gerekmektedir42. Uluslararası turizm faaliyetleri doğru kullanılması 

halinde bu imajı güçlendirebilecek bir etkendir.  

 
41 Mitchell, J.H. (1986). International Cultural Relations. London: Allen and Unwin. 
42 Ooi C.S. (2015), Soft power, tourism, Jafari J., Xiao H. (eds) Encyclopedia of 

Tourism. Springer, Cham,  
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Kamu diplomasisinin yumuşak güç ile ilişkisi de göz önüne alındığında 

meselenin yumuşak güç kapsamında ele alınması konuya daha bütüncül 

bir bakış açısı ile yaklaşılmasını sağlayacaktır. Nye'nin teorisine 

dayanarak uluslararası kültürel tüketim yumuşak güç kaynaklarından 

biridir. Turizm politikası; siyasi değerleri, kültürel değerleri, inançları 

ve gündemleri ileterek belirli bir ülkedeki veya dünyadaki toplumların 

zihnilerini ya da ruhlarını etkileme fırsatı yaratmaktadır. Bu da diğer 

toplumların söz konusu ülkeye ait kültürel tüketimini artıran bir etki 

sağlamaktadır.  

Uluslararası turizm faaliyetleri aynı zamanda ev sahibi ile misafir 

ülkedeki toplumlar arasında karşılıklı sinerji yaratarak ve farklılıklar 

arasında köprü kurarak güven inşa edilmesine katkı sağlamaktadır43. 

Turizm gezginlerin yerel halkla etkileşime girmelerini ve diğer 

toplumun kültürüyle etkileşime girmelerini ve böylece söz konusu 

kültüre dolayısıyla ülkeye ilişkin deneyim kazanmalarını 

sağlamaktadır. Bu deneyim turistlerde psikolojik ve entelektüel, etkiler 

bırakarak, turistlerin daha fazla ve daha derin anlayış geliştirmelerine 

neden olmaktadır. Sonuç olarak turist hedef ülkenin değerlerini, 

kültürünü, nüfusun yaşam biçimini tanıyarak ev sahibi ülke ile empati 

geliştirmek için bir fırsat yakalamış olacaktır4445. Turizm faaliyetleri 

yoluyla kültürler arasında oluşan önyargıların yıkılması ve toplumların 

 
43 Sharma, P. (2014). Beyond the Euro-trip: Tourism As Means To European Union 

Soft Power, South Asian University  
44 A.g.e. 
45 Bunakov, O., (2008).Tourism as a Method of "Soft Power" in Modern Diplomacy 

on the Example of the Russian Federation,  
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birbirine yaklaşması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ele 

alındığında turizm yumuşak güç uygulaması için en iyi yöntemdir. 

Çünkü kullanılan yumuşak güç yöntemi dahilen ve farkında olmadan 

kullanılması daha etkin sonuçlar alınmasını sağlamaktadır46. Yani 

yumuşak gücün doğal bir süreç içinde gerçekleşmesi söz konusu 

yöntemin etkililiğini artıran bir faktördür. 

Diğer taraftan, turizm ülkeler için bir gelir kaynağı olduğundan ev 

sahibi ülke turist gönderen ülke ile işbirliğinin önünü açmak için olumlu 

siyasi ilişkiler kurmak noktasında daha dikkatli ve olumlu bir tavır 

sergilemektedir47. 2016 yılında Türkiye turizm pazarında önemli bir 

yere sahip olan Rusya arasında oluşan kriz ve sonrasında yaşanan 

gelişmeler de bu tezi doğrular niteliktedir. Bir başka örnek de Çin’in 

yürüttüğü turizm politikası ile ilgilidir. Çin turistik faaliyetler için 

vatandaşlarını iyi ilişkiler içinde bulunduğu ülkelere yönlendirirken 

Tayvan ya da Makau gibi problemli olduğu ülkelere de birtakım 

engeller koyarak kısıtlamalar getirmektedir. Ayrıca Çin kadar açık 

olmasa da Batılı ülkeler de vatandaşlarının turizm faaliyetlerine yönelik 

tercihlerini etkilemek amacıyla örtülü bir şekilde yönlendirmeler 

gerçekleştirmektedir48. 

 
46 A.g.e.  
47 Chen, Y. and Duggan, N. (2016). Soft Power And Tourism: A Study Of Chinese 

Outbound Tourism To Africa, Journal Of China And International Relations, 4(1), S:. 

45-66,  
48TASAM Turizm Diplomasisi Stratejik Vizyon Belgesi https://tasam.org/Files/ 

Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_TURD_Turizm_TR_pdf_261e9fe5-897c-4b36-

9b2a-2479657dd1d4.pdf  Erişim tarihi: 30.03.2021 
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Turizm faaliyetlerinin uluslararası ilişkilerde yarattığı etkilerin yanı sıra 

yumuşak gücün de turizm üzerinde yarattığı etkiler söz konusudur. Bu 

kapsamda Biritsh Counsil tarafından hazırlanan “Soft Power Today” 

isimli rapor yumuşak güç ile turizmin etkileşim üzerine 

gerçekleştirilmiş önemli çalışmalardan biridir. Çalışmada bağımsız 

değer olarak yumuşak gücün kültürel, sosyal, ekonomik ve politik 

etkileri incelenmektedir. Raporda kültürel çekiciliğin ölçü birimi olarak 

da turist sayısı dikkate alınmaktadır. Uluslararası turizm açısından 

“Soft Power Today”, kaynak ülkelerdeki49 kültürel kurumlarla 

ekonomik çekiciliğe sahip ülkelerin diğerlerine göre daha cazip olduğu 

dolayısıyla yumuşak güç kazanma olasılığının da daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmaktadır. 2017 yılında yayınlanan raporda dünyada bir 

ilk olarak, bir devletin yumuşak gücünün doğrudan yabancı yatırım, 

denizaşırı öğrenci değişimi, turizm ve BM Genel Kurulu gibi 

uluslararası kurumlar nezdinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye 

sahip olduğunu belirtilmektedir. Bu yönüyle raporda her ne kadar 

uluslararası turizme yönelik saptamalara yer verilmiş olsa da, turizm 

sadece kültürel çekicilik endeksinde bir ölçü olarak kullanılmaktadır50. 

Turizm ve uluslararası ilişkilerin etkileşimini etkileyen bir başka rapor 

ise medya şirketi Portland tarafından 2015'ten itibaren hazırlanan ve 

yayınlanan yumuşak güç unsurlarının sıralamasının yapıldığı “Soft 

 
49 Raporda “origin countries” olarak kullanılan terim “kaynak ülke” olarak 
Türkçeleştirilmiştir. Bu kapsamda kaynak ülke turist gönderen ülke anlamına 
gelmektedir. 
50https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/soft-power-

today Erişim tarihi: 30.03.2021 
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Power 30” adlı çalışmadır. Uluslararası turizm, Soft Power 30'da 

yumuşak güç sıralamasının istatistiksel metriklerinden biri olarak 

alınmaktadır. 2019 yılında yayınlanan raporda ülkelerin yumuşak güç 

sıralaması yapılırken 25 ülkeden 500 katılımcı üzerinden öznel veriler 

toplanmış ve ankette sekiz faktör ölçümü yapılmıştır. Söz konusu 

faktörlerden biri de yabancı ülkelerin turistlere ne kadar misafirperver 

olduğuna dair algıların ölçümüne yönelik gerçekleştirilmiştir51.   

Jiangyun Yang tarafından 2019 yılında uluslararası turizmin yumuşak 

güç inşasında etkisinin saptanmasına yönelik gerçekleştirilen bir 

araştırmada iki önemli öneri sunulmaktadır. Bu kapsamda, ülkelerin 

uluslararası turist misafirperverliği açısından cazip politikalara sahip 

olması gerekmektedir. Bunun için kültürel değerlerin tanıtımı 

önemlidir. Bir diğer öneri ise uluslararası turizmin maliyetinin 

azaltılmasına yöneliktir. Çünkü yapılan araştırmada çıkan sonuçlara 

göre turist tatile gittiği ülkede daha çok para harcayabiliyorsa tatil 

boyunca daha heyecanlı ve daha mutlu hissetmekte bu da ülkenin 

cazibesini turist açısından artmasına katkı sağlamaktadır. Ancak bunu 

yaparken dikkat edilmesi gereken husus içeride yani ev sahibi ülke 

vatandaşlarında tepki yaratması ihtimalini göz önünde bulundurma 

gerekliliğidir52. Ayrıca ev sahibi ülkede yaşayan vatandaşları bir turizm 

kurbanı olarak değerlendiren Yang, ev sahibi ülke için turizm 

 
51https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-

2019-1.pdf  Erişim tarihi: 30.03.202 
52 Yang, J. (2019). “Analyzing the Effects of International Tourism on Soft 
Power”.https://www.sandiego.edu/cas/documents/ma-international-relations/ 

jiangyun-yang-capstone.pdf Erişim Tarihi: 25.03.2021 s: 19 
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faaliyetlerinin yumuşak güç inşasını olumsuz etkilediğini iddia 

etmektedir. Dil bariyeri, kültürel çatışmalar, yanlış anlaşılmalar gibi 

unsurları bu durumun sebebi olarak göstermektedir53. Yine aynı 

araştırmada uzun dönemli turizm faaliyetlerinin kısa dönemli 

faaliyetlere nazaran yumuşak güç kullanımında daha etkili olduğu 

saptanmıştır.  

Turizm ve uluslararası ilişkiler disiplini etkileşimi incelenirken 

konunun, doğal olarak, yumuşak güç ve kamu diplomasisi kavramları 

etrafında şekillendiği dikkat çekmektedir. Hem Soft Power Today hem 

Soft Power 30 raporları hem de 2019 yılında Yang tarafından yapılan 

araştırma turizmin uluslararası ilişkiler disiplininde hem etkiyen hem 

de etkilenen bir faktör olarak yer edindiğini somut bir şekilde 

göstermektedir. Bu noktadan hareketle, yabancı kamular ile bir iletişim 

ve ilişki geliştirme yöntemi olarak literatüre gire turizm diplomasisi 

kavramı daha da önem kazanmaktadır. 

3.Turizm Diplomasisinin Kapsamı 

Turizm ülke tanıtımı ve markalaması açısından dolayısıyla itibarı 

açısından önemli bir araçtır. Bu yönüyle yumuşak güce olan katkısı bir 

önceki başlık altında bazı ampirik çalışmalara da yer verilerek ortaya 

konmuştur. Turizm faaliyetlerinin diplomatik bir araç olarak 

kullanımının literatürde kendisine yer bulması ise sadece birkaç yıl 

öncesine dayanmaktadır. 

 
53 A.g.e. s: 16 
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Çok yeni bir kavram olan turizm diplomasisi kamu diplomasisinin bir 

alt başlığı olarak değerlendirilmektedir. Turizm diplomasisi aynı 

zamanda bazı yazarlar tarafından kültür diplomasisi ile de 

ilişkilendirilmektedir. Örneğin Fabio Carbone 2017 yılında yayınlanan 

çalışmasında turizmi barışın tesis edilmesinde önemli bir araç olarak ele 

almakta ve bu analizinin temeline kültür diplomasisini koymaktadır. Bu 

kapsamda, karşılıklı anlayış ve kültürler arası diyaloğun gelişmesi için 

turizmi bir araç olarak tanımlamaktadır54.  

Turizm diplomasisi, kamu diplomasisi faaliyetlerinin turistik hareketler 

yolu ile gerçekleştirildiği bir süreci ifade etmektedir. Her ne kadar 

kültür diplomasisi ile benzer özelliklere sahip olsa da kapsadığı alanlar 

bakımından birbirlerinden ayrışmaktadır. Kültür diplomasisi ülkenin 

kültürel değerlerini ön plana çıkarırken, turizm diplomasisi kültürel 

değerler de dahil olmak üzere doğal güzellikler, eğitim, sanat, sağlık 

gibi çeşitli konuları ve sektörleri kapsayan bir alan olma özelliği 

sergilemektedir. Çünkü turizm faaliyetleri sadece kültür odaklı 

yapılmayabilir ve iş, eğlence, araştırma, iş geliştirme, eğitim gibi 

amaçlarla gerçekleştirilebilir. Bu noktada turizm diplomasisinin daha 

kapsayıcı bir yapısı olduğundan bahsedilebilir. Zira Nye, yumuşak 

gücün unsurlarını sıralarken kültürel değerlerin yanı sıra söz konusu 

ülkenin kurumları, eğitim faaliyetleri, doğal güzellikleri gibi unsurlara 

da işaret etmektedir. 

 
54 Carbone, F.. (2017). “International Tourism And Cultural Diplomacy: A New 

Conceptual Approach Towards Global Mutual Understanding And Peace Through 

Tourism”. Tourism. 65. ss: 67. 
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Turizm diplomasisi aktörler bazında da oldukça çeşitli bir yapıya 

sahiptir. Bir diplomatik faaliyetten bahsedilmesi münasebetiyle devlet 

ve devletin yetkilendirdiği kurumlar sürecin en önemli aktörleri 

arasında yer almaktadır. Turizm diplomasisi sürecinin etkin bir şekilde 

yürütülmesinin sağlanması noktasında ev sahibi ülkenin diğer ülkeler 

ile geliştirdiği ilişkiler ve sahip olduğu politika son derece önemlidir. 

Daha önce de belirtildiği gibi devletler arasındaki ilişkilerin iyi ya da 

problemli olması süreci etkilerken söz konusu ev sahibi ülkenin sahip 

olduğu turizm politikaları da süreçte önemli bir role sahiptir.  

Devleti turizm diplomasisi sürecinin önemli bir aktörü olarak 

tanımlarken söz konusu aktöre ilişkin politika düzeyinde de 

sorumluluklarının olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu noktada 

Yang’ın gerçekleştirdiği çalışmadan çıkan sonuçlar göz önüne 

alındığında uluslararası turizm faaliyetinin mali olarak gelen turistin 

turizm faaliyeti için geldiği ülkede kaldığı süre boyunca ekonomik 

özgürlüğünü kısıtlayıcı seviyede olması turisti olumsuz yönde etkileyen 

bir faktördür. Dolayısıyla turizm diplomasisinin temel hedef kitlesi olan 

dış kamuoyunun parçası olan birey zihnen ya da ruhsal olarak doyuma 

ulaşamayacağından yumuşak güç kapsamında tesis edilmesi beklenen 

cazibe duygusu oluşturulamayacaktır. Bu durum turizm diplomasisini 

de olumsuz yönde etkileyecek bir durum ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Özetlemek gerekirse, ev sahibi ülkenin turizm politikasını 

oluştururken maliyetler konusuna dikkat etmeli bunu yaparken de kendi 

vatandaşının mağdur olmasına ya da tepkisini çekmeye izin 

vermeyecek önlemler geliştirmelidir. Bununla birlikte devlet turizm 
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politikasının, turizm diplomasisi sürecini desteklemesine yönelik vize 

uygulamaları gibi bazı fiziksel uygulamalar da söz konusudur. Ancak 

bu noktada da başta güvenlik olmak üzere devletin diğer politikalarına 

yönelik tehdit oluşturmayacak uygulamalar zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Turizm diplomasisi kamu diplomasisinin bir uzantısı olması nedeniyle 

hem özel sektör hem de sivil toplum örgütü bazında aktörler de sürece 

dahildir. Bu kapsamda süreç içerisinde çeşitli tur programları organize 

eden acenteler ya da turizm şirketlerinden eğitim kurumlarına ya da 

çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere kadar özel sektörde 

faaliyet gösteren birçok kuruluş turizm diplomasisi aktörü olarak 

tanımlanabilir. Ayrıca söz konusu işletmelerin turizmle direkt ilgisi 

olması da gerekmemektedir. Elbette sürecin bir diğer parçası sivil 

toplum örgütleridir. Bu noktada özellikle turizm alanında çalışan sivil 

toplum örgütleri hem ağırlama hem de karar alıcılar üzerindeki etkisi 

göz önüne alındığında süreçte rol oynatan önemli bir aktör 

konumundadır. Tüm bunların yanı sıra turiste sunulan hizmet kalitesi 

karşı taraf nezdinde olumlu veya olumsuz bir izlenim yaratması 

dolaysıyla turizm diplomasisi açısından önem arz etmektedir.  

Son olarak turizm faaliyetinde bulunan vatandaş turizm diplomasisinin 

bir diğer aktörüdür. Yine daha önce Yang’in çalışmasında da 

değinildiği gibi sadece başka bir ülkeyi ziyaret eden değil, ziyaret edilen 

bölgedeki halk da bu sürecin bir parçasıdır. Bu kapsamda turizm 

diplomasisinin “kültürel etkileşimi artırdığı ve halkları birbirine 
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yaklaştırdığını” göz önünde bulundurulduğunda bireylerin süreçteki 

rolü daha da önem kazanmaktadır. 

Tüm bu aktörler, özellikle devlet dışı olanlar, aslında turizm sektöründe 

bir nevi diplomat muamelesi görmektedir. Dolaysıyla tüm kurum, firma 

ve kişilere – özellikle rehberlere – gerekli yönlendirmelerin ve 

eğitimlerin verilmesi gerekmektedir55. Benzer bir tespit Blichfeldt 

tarafından da yapılmıştır. Blichfeldt’e göre turizm diplomasisi 

sürecinde turist yerel vatandaş ile direkt iletişim halinde olacağı için 

yerel halkın ülkenin yumuşak güç ve turizm politikası doğrultusunda 

bilgilendirilmesi ve hatta bölge halkının eğitime tabi tutulması önemli 

bir gerekliliktir56. Turizm faaliyetinde bulunan her bir misafir 

vatandaşın kendi çevresi nezdinde kanaat önderi olduğu dikkate 

alındığında seyahat ettikleri ülke halkı ile aralarında yaşanan olumlu ya 

da olumsuz ilişkilerin yansıması bir domino etkisi yaratarak dış 

ülkelerdeki hedef kamulara da yayılacaktır. 

4.Turizm Diplomasisinin Boyutları 

Turizm diplomasisinin çift yönlü bir kavram olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Bu kapsamda turizm diplomasisi öncelikle ülkenin 

tanıtımının gerçekleştirilmesi böylece ülkenin çıkarları doğrultusunda 

ekonomik ve siyasi hedeflerin en üst seviyede gerçekleştirilmesini 

sağlamak için kullanılmaktadır57. TASAM tarafından diplomatik 

 
55 TASAM Turizm Diplomasisi Stratejik Vizyon Belgesi 
56 Blichfeldt B S (2005) Unmanageable Place Brands?, Place Branding 1 (4), s: 65 
57 TASAM Turizm Diplomasisi Stratejik Vizyon Belgesi 
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turizm olarak da adlandırılan bu boyut ülkelerin imaj ve itibar yönetimi 

ile de doğrudan ilintilidir. Bu kapsamda ülke imajı ile turistik deneyim 

sırasında verilen mesajın örtüşmesi de sürecin olumlu veya olumsuz 

sonuçlanmasında belirleyici bir faktördür. 

“Kuzey Kore’nin turizm diplomasisinin mesajı ülkenin olumlu imajını 

iletmektir. Resmi turizm ofisi çalışanlarında imaj çok önemli 

olduğundan dolayı çalışanlar sosyalist sistemin çekiciliğini yansıtmaya 

çalışmaktadır. Ancak turizm ofisi çalışanlarının ellerindeki en iyi 

kaynaklarla turistleri etkilemeye çalışması başarılı olamamakta, en iyi 

otel ABD’nin yüksek standartlı bir moteli ile en iyi yemek ise Çin’deki 

Kore mahallesindeki makul bir restoranla benzeşmektedir. Bu anlamda 

Kuzey Kore’nin turizm diplomasisinin en büyük problemi 

inandırıcılığın eksikliğidir. İnandırıcılığı inşa etmek için en önemli şey 

özeleştiridir ancak bu Kuzey Korelilerin yapmak isteyeceği en son 

şeydir58” 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere söz konusu tanıtım stratejisinin 

oluşturulurken ev sahibi ülkenin sahip olduğu kimliğe uygun bir yol 

izlenmelidir. Özellikle yer markalama, itibar ve imaj yönetimi gibi 

konularda tüm unsurlar dahil edilerek bir planlama yapılarak daha etkin 

sonuçların alınması mümkündür. 

 
58 Gong C (2014) Why North Korea’s Tourism Diplomacy Fails, Center on Public 
Diplomacy Blog, http://uscpublicdiplomacy.org/blog/why-north-korea%E2% 

80%99s-%E2%80%9Ctourism-diplomacy%E2%80%9D-fails  Erişim Tarihi: 15.03. 

2021. 
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Turizm diplomasisinin bir diğer boyutu ise diplomatik alanda yapılan 

faaliyetlerin söz konusu ülkenin turizminin geliştirilmesine yönelik 

kullanımını kapsamaktadır ve turistik diplomasi olarak 

adlandırılmaktadır59. Bu kapsamda devletler arasında yürütülen 

diplomatik faaliyetler son tahlilde iyi ilişkiler ve işbirliklerinin 

gelişmesine olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla bu durum da söz konusu 

ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. 

Spor müsabakaları, olimpiyatlar, uluslararası sergiler (Expo vs.) gibi 

uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik yapılan 

müzakereler ya da uluslararası alanda yapılan turizm anlaşmaları gibi 

diplomatik süreçler turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük destek 

olmaktadır. Böylece ikinci boyu olan turistik diplomasi yine ilk boyut 

olan diplomatik turizmin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak turizm diplomasisi hem turizm hem de diplomatik 

faaliyetlerin birbirini karşılıklı etkilediği iki boyutlu bir süreci 

kapsamaktadır. Bu noktada her iki tarafın da dengeli bir şekilde 

yürütülmesi, sürecin dış politika amaçlarına ulaşılması noktasında katkı 

sağlaması bakımından önemlidir.  

 

 

 

 

 

 
59 TASAM Turizm Diplomasisi Stratejik Vizyon Belgesi 
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GİRİŞ 

Turizm sektörü, mevsimsel olma özelliği nedeniyle durağan 

seyretmeyen yüksek ve alçak sezonların mevcut olduğu bir sektördür. 

Geniş anlamı ile turizmde mevsimsellik kavramı, turist harcamaları, 

turist sayısı, turist konaklamaları, ulaşım ve trafikteki sıkışıklık gibi 

ögelerde yılın belirli dönemlerinde artış, azalma ya da geçici 

dengesizlikler yaşanmasıdır. (Günel, 2009: 17) Turizmin bu özelliği 

turizm işletmelerinde yapılan yatırımların ve istihdamın dönemsel 

olarak artış ve azalış göstermesine neden olmaktadır. Turizm 

işletmelerinin istihdam yaratmasında meydana gelen bu dalgalanma 

işgörenleri doğrudan etkilemektedir ve beraberinde getirmektedir. 

Bunlardan en önemlisi turizmin mevsimsel özelliğinden kaynaklı 

olarak, işletmelerde çalışan devrinin yüksek olmasıdır. Bu durum 

yetkin ve donanımlı işgücü teminin önünde engel teşkil etmektedir. 

Yanı sıra çalışanların sezonluk olarak işe alınması, ücretsiz izne 

gönderilmesi gibi uygulamalar çalışanların bir işletmede uzun süre 

çalışmasının, kürüm kültürünü benimsemesinin ve kurum aidiyeti 

oluşturmasının önünde engel teşkil etmektedir.  

Turizm işletmeleri emek-yoğun bir niteliktedir. Hizmet sektörünün bir 

parçası olan turizm işletmelerinde çalışanlar, asıl işgücü olarak, misafir 

ile doğrudan ilişki halindedir. Dolayısıyla çalışanın üst düzey bir 

verimlilikle çalışması, kendini geliştirmesi oldukça önemlidir. Bunun 

sağlanması için ise kurum aidiyeti oluşturulması, çalışan 

motivasyonunun sağlanması ve çalışanın yetkinliklerini geliştirmesi 

yönünde teşvik edilmesi son derece önemlidir. İnsan kaynakları 
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departmanı bu noktada devreye girmektedir. Son yıllarda önemi 

giderek anlaşılan insan kaynakları planlaması turizm işletmelerinde 

yetireli sayıda, alanında yetkin çalışanların istihdamının sağlanması, 

çalışanların işletme misyon ve vizyonuna uygun, misafir ilişkilerinde 

etkili, işletmenin verimliliğine olumlu yönde katkıda bulunan birer 

işgücü kaynağı haline getirilmesi noktasında son derece önemlidir. 

İnsan kaynağı planlamalarının çalışan istihdamındaki rolü açıktır. 

Ancak çalışanların işletme ile olan bağının kuvvetlendirilmesi, 

çalışanın kurum kültürünü benimsemesi ve kendisini işletmenin bir 

parçası olarak görmesi; devamlı olarak çalışan deviniminin yaşandığı, 

yetkin, eğitimli çalışan istihdamının zor olduğu turizm sektöründe son 

derece önemlidir. Eğitimli, beceri sahibi ve donanımlı çalışanların 

işletme içerisinde tutularak, üst pozisyonlara hazırlanması yine 

işletmede işgören verimliliği sağlanması açısından bir ihtiyaçtır. 

Turizm işletmelerinde etkili insan kaynakları planlamalarının 

uygulanması, bu doğrultuda pek çok açıdan önem arz etmektedir. İnsan 

kaynakları planlamalarını geliştiren ve uygulayan birim olan insan 

kaynakları departmanı önemli bir görev üstlenmektedir. İnsan 

kaynakları planlamalarının etkin bir şekilde uygulanması noktasında 

insan kaynakları departmanın çalışan ile iletişimi son derece önemlidir. 

Kaliteli bir insan kaynakları – çalışan iletişimi, çalışana kendini 

güvende hissettirir, çalışanın insan kaynaklar planlamalarına dahil 

olmasının önünü açarak işgücü verimliliğini arttırır. Turizm işletmeleri 

devamlı rekabet halindelerdir. Bir turizm işletmesinde insan kaynakları 

ile çalışan arasında sağlıklı bir iletişim geliştirilmesi işletmeyi bu 

rekabette ön sıralara taşıyacaktır. Turizm işletmelerinin emek yoğun 
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özelliği göz önünde bulundurulduğunda insan kaynağına yönelik her 

türlü iyileştirme, işletmenin öne geçmesine yol açacaktır.  

İnsan kaynakları departmanı çalışanların verimliliğini ve kurum 

aidiyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yaparlarken çeşitli 

yöntemlerden yararlanmaktalardır. Bunlardan en önemlisi eğitim ve 

gelişimdir. Hatta günümüzde eğitim ve gelişim adına işletmelerde insan 

kaynakları departmanlarının bir alt birimi olarak ya da ayrı bir birim 

olarak eğitim ve gelişim departmanları açılmakta ve bu konuda ciddi 

yatırımlar yapılmaktadır. Eğitim ve gelişim planlamaları ve motivasyon 

etkinlikleri mevcut insan kaynağından maksimum verimin alınması, 

niteliklerinin arttırılması ve kurum aidiyeti sağlanması noktasında bir 

araç olarak kullanılabilmektedir.  

1. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları İle Çalışan İletişimi 

Bir işletmede insan kaynakları departmanı, çalışanları ve onlara yönelik 

faaliyetleri bünyesinde barındıran son derece geniş kapsamlı bir 

birimdir (Demirkaya, 2006: 2). İnsan kaynakları departmanını 

işletmenin belirlediği stratejik hedeflere ulaşma yolunda insan 

kaynaklarının en faydalı ve etkili olacak şekilde etkinliklerini 

planlamaktan ve harekete geçirmekten sorumlu birim olarak 

tanımlayabiliriz (Akıncı, 2011: 135). İnsan kaynakları departmanı, 

işletme çalışanlarının yetenek, bilgi ve becerilerinden etkili bir şekilde 

faydalanılarak işletmeye katkılarını en üst seviyeye çıkartmak ve 

işletme çalışanlarının yaptıkları işten tatmin olmalarını sağlamak ile 

görevlidir (Erdem, 2004: 3738). İnsan kaynakları departmanının amacı 
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donanımlı insan kaynakları için cazip bir ortam oluşturmak, insan 

kaynaklarının işletmede tutulmasını sağlayabilmek ve insan 

kaynaklarının güçlendirilmesidir (Akıncı, 2011:135). İnsan kaynakları 

departmanının görev ve sorumlulukları arasında, çalışanları faydalı hale 

getirmeyi hedefleyen kariyer, eğitim ve gelişim planlamaları yapmak; 

kurum aidiyetine, bir başarım kriteri olarak, değer vermek; kurum 

kültüründe güven, anlayış, saygı ve sevginin hüküm sürmesini 

sağlamak; verimliliği, kaliteyi, takım çalışmasını ve yaratıcı olmayı 

ödüllendirmek; bir danışman olarak kurumsal ve çalışan bazlı başarı 

için sorumluluk üstlenmek ve önleyici (proaktif) olmayı bir strateji 

olarak belirlemek bulunmaktadır. (Akıncı, 2011: 134-135). Ayrıca 

günümüzde çoğu turizm işletmesinde çalışanların özlük ve bordro 

işlemleri insan kaynakları departmanı tarafından yapılmaktadır. Bahsi 

geçen yetkinliklere hakim olmak için işletmenin insan kaynakları 

departmanının çalışanlar ve üst düzey yöneticiler ile arasındaki ilişki 

son derece önemlidir. Yöneticilerin isteklerinin ve çalışanlardan 

beklentilerinin anlaşılması ve bu doğrultuda stratejik adımlar atılması, 

bunun yanı sıra çalışanların ihtiyaçları, istekleri, geliştirilmesi gereken 

yönleri gibi unsurların saptanması adına insan kaynakları 

departmanının devamlı olarak gözlem halinde olması, söz konusu 

ihtiyaçların karşılanması adına kendini geliştirmesi gerekmektedir. 

Mevcut ya da olası bir sorunun saptanması, ihtiyacın belirlenmesi ve bu 

durumlar karşısında sistematik olarak ve sorunsuz bir şekilde harekete 

geçilebilmesi adına insan kaynakları departmanının çalışanlar ve 

yöneticiler ile geliştirdikleri iletişim son derece önemlidir. 
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Hizmet sektörünün bir parçası olan turizm işletmeleri, sanayi 

devriminin ardından makineleşmenin artış gösterdiği üretim sisteminde 

hala gücünü insan emeğinden almaktadır (Pelit ve Çetin, 2020: 1269). 

İşgücünün önemli bir kısmını insan kaynaklarından karşılayan turizm 

işletmelerinde verimliliğin ve kaliteli bir hizmetin sağlanması 

noktasında en önemli unsur insan kaynağıdır. Turizm sektörünün emek 

yoğun yapısı ve işgören devir oranının yüksek olması özellikleri insan 

kaynakları departmanını turizm işletmelerinde önemli bir konuma 

taşımaktadır (Pelit ve Çetin, 2020: 1269).  

Nitekim turizm işletmelerinin çalışan devir hızının yüksek olması 

özelliği insan kaynakları yönetimi, kurum aidiyetinin sağlanması ve 

çalışana uzun vadeli yatırım yapılması gibi hususlarda sorunlara sebep 

olmaktadır. Turizm sektörünün mevsimlik özelliğe sahip olması turizm 

etkinliklerinin arttığı dönemlerde işletmelerde işgücüne duyulan 

ihtiyacın artmasına, etkinliklerin azaldığı dönemlerde ise talebin 

azalmasına neden olmaktadır. Kitle turizminin ağırlıklı olduğu yerlerde 

turizm faaliyetleri yılın belirli bir döneminde yoğunlaşmaktadır. Bu 

durum turizm işletmelerinde mevsimlik işçi çalıştırılması ile 

sonuçlanmaktadır (Şit, 2016: 104). Turizm işlemeleri dönemsel olarak 

iş gücüne ihtiyaç duymalarından ötürü, kısa süreli çalışan alımını tercih 

edebilmektedir. Çalışanların dönemsel olarak işletmeye dahil olması 

işletme çalışanlarında kurum kültürü oluşturulmasını, kurum aidiyeti 

oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu durum, çalışan 

verimliliğinin üst seviyelerde tutulması noktalarında insan 

kaynaklarının karşılaştığı engeller arasındadır. Turizm sektörünün 



50 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

mevsimsel özelliği ile de bağlantılı olarak turizm işletmelerinde işgören 

devir hızı yüksektir. Nitekim devir hızının yüksekliği pek çok farklı 

etken ile ilişkilendirilebilir, ancak bunların arasından en çok ön plana 

çıkan üç neden şu şekilde özetlenebilir: çalışan kökenli nedenler 

(işletme ile çalışan beklentilerinin uyuşmaması gibi); yönetim kökenli 

nedenler (işten çıkarma) ve sektör kaynaklı etkenler (turizmin 

mevsimsel özellik göstermesi) (Pelit ve Çetin, 2020: 1279). Turizm 

işletmelerinde çalışan devir hızı çalışanın motivasyonun yüksek 

tutulması ve kurum aidiyetinin sağlanması noktasında karşılaşılan en 

önemli problemler arasındadır. İnsan kaynakları departmanının bu 

durumda düşük sezonda işten çıkarılacak olan çalışanların sosyal 

güvenlik primlerinin yatırılmaya devam edilmesi, işten çıkarma 

süresinin kısaltılıp maaşların düşürülmesi gibi çözüm önerilerine 

başvurabilmektedir. Ayrıca işletmeyi, devlet kurumları ile eşgüdümlü 

olarak mevsimselliğin azaltılması doğrultusunda çalışmalar 

yürütülmesi doğrultusunda teşvik edebilmektedir (Pelit ve Çetin, 2020: 

1279). 

İnsan kaynakları departmanı çalışanların işletmeye çekilmesi ve 

işletmeye dahil tutulması noktasında, bahsi geçen, maddi çözüm 

yöntemleri yanı sıra, çalışanların duygusal motivasyonunu sağlayacak 

faaliyetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışanların yaptıkları işlere 

fiziksel ve zihinsel olarak verdikleri emeklerin yanı sıra duygularının 

kontrolünü sağlayarak farklı bir emek harcadıklarını ifade etmek 

mümkündür. Turizm sektörü için verilen emeğin önemli bir kısmı 
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duygusal emektir60 (Keleş ve Tuna, 2018:130). Fiziksel ve zihinsel 

emeğin yanı sıra duygusal emeğin yoğun olduğu turizm işletimlerinde 

çalışanların verimli olabilmesi adına işletmeden ve işlerinden aldıkları 

tatmin ve motivasyon bu noktada son derece önemlidir. İşgücü 

kaynağını insanların oluşturduğu hizmet sektöründe yüksek kaliteyi 

sağlamak önemli ölçüde çalışanlara bağlıdır. Dolayısıyla turizm 

işletmelerinde işgücü üzerinde etkisi olan faaliyetlerin planlanması ve 

iyileştirilmesi işletmenin verimliliği üzerinde etki sahibidir. (Pelit ve 

Çetin, 2020: 1270) Bu doğrultuda çalışanların motivasyonlarının 

sağlanması son derece önem arz etmektedir. Çalışanların 

motivasyonunun sağlanması doğrultusundaki ilk veriler, insanların 

maddi kaynaklar ile motive olabileceğine yöneliktir. Ancak ilerleyen 

süreçte bu istenen etkinliği yaratmamıştır, dolayısıyla çalışanlara 

önemsendiklerinin hissettirilmesi, samimi davranılması, sosyal 

iletişimin kuvvetlendirilmesi ve çalışanların verilen kararlarda onayının 

alınmasının öneminin altı çizilmiştir (Abbasova ve Kurtulmuş, 2018: 

3). Bu doğrultuda insan kaynakları departmanına önemli bir rol 

düşmektedir, çalışanlar ile iletişim bağlarını güçlü tutarak onların 

ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirilmesi 

yukarıda bahsi geçen değerleri sağlayacaktır. Çünkü bireyler değer 

gördüklerini hissettikleri, ihtiyaçlarının giderildiği, inisiyatif alarak 

işletmenin başarılarında etkili oldukları, öz motivasyon çizelgelerine 

 
60 Duygusal emek: duygusal emel kişinin nasıl hissetmesi gerektiğine dayanan 
hissedilmeyen duygunun taklit edilmesi, hissedilenin bastırılması gibi kuralların 
izlenmesini gerektirmektedir (Keleş ve Tuna, 2018:130). 
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bakarak mükafatlandırıldıkları işletmelerde çalışmayı hedeflemek-

tedirler (Abbasova ve Kurtulmuş, 2018: 3). 

Bir işletmenin çalışan adayları ve çalışanlar tarafından talep gören bir 

konuma gelmesi işletmenin itibarı için oldukça önemlidir. Özellikle 

emek yoğun bir sektör olan turizmde temel işgücü kaynağı olan insan 

faktörü için bir işletmenin cazip, çalışılmak istenilen bir kurum olması 

o işletmenin verimliliği ve kalitesine doğrudan etki gösterecektir. 

Bunun yanı sıra turizm işletmelerinde çalışan ile müşteri doğrudan 

ilişki içerisindedir. Dolayısıyla işletmenin verimliliğinin 

sağlanmasında çalışan verimliliği doğrudan pay sahibidir. Çalışan 

verimliliğinin birinci dereceden öneme sahip olduğu turizm 

işletmelerinde kaliteli bir hizmet sağlanması, yetkin çalışanlara sahip 

olunmasına bağlıdır. Turizmin mevsimsel özelliği ve devir gücünün 

yüksek olması gibi özelliklerinden dolayı mesleğinde yetkin ve 

donanıma sahip çalışanların turizm işletmeleri içerisinde tutulması 

turizm işletmeleri için başlıca bir sorundur. Bu noktada çalışanlarda 

kurum aidiyeti oluşturulmasının sağlanması son derece önem arz 

etmektedir.   

 Turizm işletmeleri arasında rekabet oldukça yüksek seviyededir. (Pelit 

ve Çetin, 2020: 1269) Bu durum ise işletmelerin devamlı daha iyisini 

yapma, daha iyi hizmet verme noktasında çabalamaları için itici bir güç 

unsurudur. İnsan gücüne dayalı turizm sektöründe işletmeleri bu 

rekabet ortamında öne geçirecek en önemli unsurlardan birisi o 

işletmenin çalışanlarıdır. Misafir tatmininin ortaya konulan hizmete, 

hizmetin ise yoğunluklu olarak emeğe dayalı olduğu turizm 
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işletmelerinde kaliteli insan kaynağına sahip olmak misafir 

memnuniyeti açısından son derece önemlidir (Pelit ve Çetin, 2020: 

1269). İnsan işgücünün etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesinin 

işletmenin hayatta kalabilmesine ve performansına beşeri sermaye 

yönetiminden daha fazla fayda sağlayabileceği benimsenmektedir 

(Akıncı, 2011: 134). 

İnsan kaynakları yönetimi bir kurumun devamlılığı ve iş görürlüğü için 

en az kurumsal ve stratejik yönetim kadar önemlidir (Pelit ve Çetin, 

2020: 1269). İşletmenin planları ile paralel olarak yapılan bir insan 

kaynakları planlaması, muhtemel işe alım ihtiyaçlarını belirlemek, 

eğitim planlamaları yapmak, terfi ve kariyer geliştirme politikalarını 

olumlu yönde geliştirmek noktasında esnek bir iş gücü temin ederken 

çalışan maliyetlerinin de düşükn tutulmasına katkı sağlamaktadır (Pelit 

ve Çetin, 2020: 1270). Bu noktada işletme yöneticisi ile insan 

kaynakları departmanı arasında şeffaf ve sağlıklı bir iletişim kurulması 

oldukça önemlidir. Üst yönetim işletme stratejilerini kimi zaman açıkça 

ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla insan kaynakları planlamalarının 

örgütsel planlamaya olan katkısı konusunda belirsizler 

yaşanabilmektedir. Bu sebeple insan kaynakları departmanının işletme 

yöneticileri ile iletişimi son derece önem arz etmektedir. Turizm 

işletmelerinde, insan kaynakları planlamasının etkili ve örgütsel 

planlama ile paralel olması noktasında çalışmalar yapılırken insan 

kaynakları departmanı yöneticilerinin sürecin içinde tutulması, 

fikirlerinin alınması son derece önemli olmaktadır. (Pelit ve Çetin, 

2020: 1279) İnsan kaynakları departmanı işletme birimleri arasında bir 
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köprü görevi görmektedir.  İnsan kaynakları departmanı işletme 

yöneticilerinin ya da üst yönetimin ne istediğini tam olarak 

anlayabildiği taktirde bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi 

stratejilerini gerçekleştirir. İşletme yöneticisinin beklentileri 

doğrultusunda bir insan kaynakları politikası yürütülürken çalışanın 

verimliliğini ve kurum aidiyetini en üst düzeyde tutabilmek son derece 

önemlidir. Bu noktada insan kaynakları departmanı yönetim ile 

çalışanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Dolayısıyla insan 

kaynaklarının iletişimi, işletme yönetiminin işgücü üzerine 

beklentilerinin anlaşılması noktasında ve çalışanların bu beklenti 

doğrultusunda verimliliğinin sağlanması noktasında son derece önem 

arz etmektedir. 

Turizm sektörünün mevsimsel özelliği, emek yoğun yapısı, duyusal, 

zihinsel ve fiziksel emek güçlerini bir arada kullanmayı gerektirmesi, 

çalışan devir gücünün yüksek olması gibi özellikleri turizm sektöründe 

çalışan profilinin, işletmeye ve sektöre karşı isteksiz olabilmesine, 

kendilerini geliştirme noktasında kısıtlı kalabilmelerine neden 

olmaktadır. Buna ek olarak turizm konaklama işletmeleri, devamlı, 

günün yirmi dört saati faaliyet gösteren işletmelerdir, dolayısıyla yirmi 

dört saat boyunca işletmede aktif çalışan bulundurmaları gerekmektedir 

(Şit, 2016: 107). Çalışanların değişik zaman dilimlerinde, örneğin gece 

vardiyaları, çalışmak mecburiyetinde olmaları onların iş 

motivasyonunu ve iş kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Bu da turizm işletmelerinde çalışan motivasyonunu, istikrarını olumsuz 

yönde etkileyen etkenler arasındadır. Çalışan devir hızının yüksek 
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olması çalışan adaylarının ve mevcut çalışanların seçeneklerini 

çoğaltmaktadır. Çalışanların devamlı yüksek sezon içerisinde farklı bir 

işletmeye geçebilme olasılığını göz önünde bulundurmaları işletmeyi 

onların gözünde vazgeçilebilir kılmaktadır. Bu durum ise turizm 

işletmelerinde devamlı olarak çalışan değişikliği yaşanması sonucu 

müşteri memnuniyetsizliği yaşanması, yeni gelen çalışanın işe uyum 

sürecinde emek, zaman ve ekonomik harcamalarda bulunularak işletme 

içerisinde maddi ve manevi harcamalarda bulunulması sonuçlarına yol 

açabilmektedir. Ayrıca çalışan devrinin hızlı olması, işletmenin, çalışan 

adaylarına yönelik, itibarı üzerinde olumsuz bir etki yaratarak onların 

işletmeye olan ilgisinin azalmasına neden olacaktır. Bir işletmenin 

çalışan adayları için tercih edilmeyen bir nitelikte olması, yüksek 

sezonlarda işgücü talebinin karşılanmaması, neticesinde hizmet 

kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi ve misafir memnuniyetinin 

azalması gibi olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Bu bilgiler 

doğrultusunda bir turizm işletmesinin çalışanlarına yaptığı maddi ve 

manevi yatırımların uzun vadede işletmenin pek çok yönden kar elde 

etmesine yol açacağını iddia etmek mümkündür. 

Bir turizm işletmesinde çalışan motivasyonu ve kurum aidiyeti 

sağlanması, çalışanın işletme içerisinde tutulması, niteliklerinin 

geliştirilmesi, işletmenin kalitesi ve verimliliği için son derece 

önemlidir. Kurum aidiyeti yüksek olan çalışanların devamsızlık ve işten 

ayrılma oranlarında azalma görülmektedir. Bu durum işletmenin 

verimliliğinin artması ile doğrudan ilişkilidir (Pelit ve Şen: 2016). Bu 

noktada en önemli görev insan kaynakları departmanına düşmektedir. 
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İnsan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının çalışan ve işletme 

performansı üzerindeki olumlu etkileri pek çok çalışma ile ortaya 

konulmuştur (Akıncı, 2011: 133).   

Turizm işletmelerinde insan kaynakları departmanın işletmenin kurum 

kültürüne, liderlik yapısına, teknolojik imkanlarına, tarihine ve bunlar 

gibi pek çok unsura hakim olmaları gerekmektedir. Çünkü her 

işletmenin kendi içerisinde kendine has bir yapılanma söz konusudur, 

dolayısıyla en iyi olduğu tahmin edilen ya da gündemde olan insan 

kaynakları uygulamalarını kuruma direkt olarak uygulamak 

başarısızlığa yol açabilmektedir (Pelit ve Çetin, 2020: 1279). İnsan 

kaynakları departmanının bu ögelere hakim olmadan planladığı insan 

kaynakları stratejileri, çalışanlar ve yönetim ile insan kaynakları 

departmanı arasında uyumsuzluk, gerginlik, işlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülememesin gibi sorunlara yol açabilmektedir. İnsan kaynakların 

departmanının yönetim ve çalışanlar ile olan iletişimi, işletmenin 

kurum kültürü, liderlik yapısı, imkan ve olanaklarının anlaşılması ve 

bunlar doğrultusunda stratejiler geliştirilip bunların çalışanlara 

aktarılması noktasında sürecin başından sonuna kadar büyük önem arz 

etmektedir.  

Turizm işletmeleri çalışan profili açısından çeşitliliğe sahiptir. 

Turizmin uluslararası yapısı itibariyle turizm işletmelerinde çeşitli 

etnik, ulusal, kültürel kimliklere sahip bireylere hizmet verilmektedir 

(Pelit ve Çetin, 2020:1282). Hizmet verilen misafirlerin farklı 

kültürlerden, etnik ve ulusal kimliklerden oluşan çok çeşitli yapısı 

turizm işletmelerinde istihdam edilen çalışanların da benzer şekilde çok 
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kültürlü bir yapıya sahip olmasına yol açmıştır. Turizm işletmelerinin 

çalışan profilinin çok kültürlü bir yapıya sahip olması, sektör, işletmeler 

ve bireyler açısından bir kültürel zenginlik unsuru olarak 

değerlendirilebilir. Nitekim işletmelerdeki çalışan profilinin bu çok 

kültürlü yapısı çalışanların arasında anlaşmazlıkla, görüş ayrılıklarına 

ve gerginliklere yol açabilmektedir. Çalışanlar ile insan kaynakları 

arasındaki iletişim, bu sorunun önüne geçebilmek adına oldukça 

önemlidir. İnsan kaynakları departmanı bu noktada bir çözüm yöntemi 

olarak, düşük sezonlarda eğitim planlamaları, iş başı eğitim 

uygulamaları gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Bunun yanı sıra 

küresel etik değerler, işletme etik kuralları, turizm sektöründe etik 

unsurlar hususunda bilgilendirmede bulunabilmektedir.,  Buna ek 

olarak departman ve işletme yöneticileri ile bu etik kurallarını 

betimleyici çalışmalarda bulunabilir (Pelit ve Çetin, 2020: 1282). 

Turizm işletmelerindeki çalışan profilinin çok kültürlü bir özelliğe 

sahip olması insan kaynakları planlamaları doğrultusunda da son derece 

önemlidir. Çalışanların işletmeye uyumu, kurum aidiyetinin sağlanması 

ve müşteri ile olan iletişiminin kalitesinin korunması ve kalitesinin 

arttırılması noktasında çalışanlar arasında, kültürel farklılıkların göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Turizm işletmeleri, çalışan 

devir hızı yüksek yapısına rağmen, uzun soluklu çalışanlar da istihdam 

edebilmektedirler. Bunu sağlamak ise işletmeler için bir itibar kaynağı 

olabilmektedir. Nitekim bir çalışanın aynı işletmede uzun yıllar emek 

harcaması, o çalışanı, işletme içerisinde belirli kuralları ve kalıplaşmış 

bir işletme düzenini benimsemiş, değişime kapalı bir konuma 

getirebilmektedir. Bu noktada yeni gelen, genç çalışanlar ile uzun 
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yıllardır aynı işletmenin parçası olan çalışanlar arasında uyumsuzluk, 

kuşak çatışması gibi problemler meydana gelmesi mümkündür. İnsan 

kaynakları departmanının mevcut çalışanlarının niteliklerini iyi 

benimseyerek, onları yeniliklere açık ve güncel tutması, yeni gelen 

çalışanlar ile arasında bağ kurması yine çalışanlar ile insan kaynakları 

departmanı arasında geliştirilen sağlıklı bir iletişim ile mümkündür. 

İşletme içerisinde keyifli bir çalışma ortamı iş verimliliğinin artması 

için son derece önemlidir. Çalışanlar özellikle konaklama 

işletmelerinde, farklı kültürlerden, yaş gruplarından çalışanlar ve aynı 

iş ortamını, lojmanı, yemekhaneyi paylaşmaktadırlar. Turizm 

işlemelerinin çalışanlarının çok kültürlü yapısı onların devamlı olarak 

bir arada uyum içerisinde iş görmesi önünde engel oluşturabilmektedir. 

Bu doğrultuda insan kaynakları departmanı ile çalışanlar arasındaki 

iletişimin kuvvetli olması önem kazanmaktadır. Bir sorun olduğu 

taktirde bunun insan kaynakları departmanı tarafından saptanması ve 

müdahale edilmesi, olası çatışmaların önceden belirlenmesi ve önüne 

geçilmesi kurum ve çalışanlar açısından önemli bir kazanım 

olabilmektedir. İnsan kaynakları departmanın diğer departmanların 

yönetici ve çalışanları ile devamlı iletişim halinde olması, gözlemler 

yapması bu nedenle son derece önemlidir. 

2. İnsan Kaynakları Eğitim ve Strateji Planlamalarının Çalışan 

Motivasyonu ve Kurum Aidiyetine Etkisi 

Turizm sektörünün mevsimsel özelliği turizm işletmelerinin çalışan 

yapısını pek çok yönüyle etkilemektedir. Bu etkilerin önemli bir kısmı 
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ne yazık ki negatif yönlüdür. Dünya turizm örgütüne göre, turizm 

işletmelerinin iş ve çalışma koşullarının çalışan tatmini 

sağlamamasından dolayı çalışanlar daha iyi iş imkanları ile 

karşılaştıklarında sahip oldukları işten ayrılmaktadır. Bu durum turizm 

işletmelerinin yüksek istihdam sağlamalarına karşın mesleki olarak 

yetkin çalışan istihdamı sağlamakta problem yaşamalarına sebep 

olmaktadır (Pelit ve Çetin, 2020: 1269). İstikrarlı, nitelikli, işletmeye 

bağlılığı yüksek bir çalışan profili oluşturulması bu aşamada turizm 

işletmeleri açısından oldukça önemlidir. Temel işgücü kaynağının 

çalışanlar olduğu turizm işletmelerinde istikrarlı ve nitelikli çalışan 

profili oluşturulması işletme için bir saygınlık kaynağıdır. Turizm 

işletmelerinin emek yoğun işletmeler olarak şahsına münhasır 

özellikleri, sektörün kendine has özelliği, işgören devir hızının yüksek 

olması, nitelikli, kaliteli hizmet sunabilecek işgücüne duyulan ihtiyacı 

ve bunun yanı sıra işgücü maliyetini düşük tutma gereksinimi, misafir 

deneyiminde işgörenlerin asıl rolü oynaması, yoğun iletişim 

yetkinliklerine gereksinim duyulması, belirsizlerle dolu ve sezonluk 

özelliği stratejik insan kaynakları planlamalarını bir ihtiyaç haline 

getirmektedir (Akbaba ve Günlü, 2011: 222). 

Bir işletmede nitelikli çalışanın bulunması, işletme içerisinde tutulması 

ve ilerleyen süreçlerde yetkinliklerinin ve becerilerin pekiştirilmesi 

noktasında insan kaynakları departmanına önemli bir rol düşmektedir. 

İnsan kaynakları sistematik bir yaklaşım ile işe alım süreçlerinde, 

kurum kültürüne uygun ve yeterli yetenek ve becerilere sahip adayları 

tercih etmek zorundadır. Sadece işe alım ile görevleri sona ermeyen 
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insan kaynakları departmanı, çalışanların en üst potansiyellerini 

gerçekleştirmelerini de sağlayabilecek eğitim ve kariyer geliştirme 

olanaklarını sağlayarak hem potansiyelleri artırmak hem de 

motivasyonu sağlamak ile yükümlü kabul edilmektedir (Akbaba ve 

Günlü, 2011: 205). Genel anlamıyla insan kaynaklarının görevi, 

işletmedeki tüm çalışanların verimli ve uzlaşma içerisinde iş 

görebilmelerini sağlamak ve işletmenin misyonu doğrultusunda 

ilerlemesine fayda sağlayan etkinlikler bütünüdür. Özetle insan gücü 

kaynağının işletme misyonuna en uygun şekilde temin edilmesi ve en 

faydalı şekilde kullanılarak geliştirilmesini içermektedir (Erdem, 2004: 

37). Çalışan ile geliştirilen sağlıklı bir insan kaynakları iletişimi 

çalışanın ihtiyaçlarına anında karşılık verilmesini sağlar, mevcut ya da 

olası sorunların en kısa sürede çözülmesine yol açarak işletme 

içerisinde çalışan memnuniyeti ve istikrarın korunmasına yardımcı 

olur.  

Etkili stratejiler üretmek, faaliyetler ve onların sonuçlarını inceleyerek 

kontrol etmek adına ortaya konan uygulama ve kararların tamamı 

stratejik yönetim olarak ifade edilmektedir. (Akbaba ve Günlü, 2011: 

200 ve 201). Stratejik insan kaynakları kurum kültürünü yeniliği ve 

uyum sağlamayı teşvik edecek doğrultuda iyileştirmek, kurum içi 

performansı geliştirmek adına insan kaynakları departmanı ile kurum 

stratejileri arasında bağ kurmayı hedeflemektir (Ceylan, 2016). İnsan 

kaynakları stratejilerinin saptanması ve uygulamaya koyulması 

aşamalarında insan kaynakları departmanının işlevleri kurumun 

etkililiği için son derece önemlidir İnsan kaynaklarının stratejik olarak 
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yönetilmesi, kurumun ilerleyen süreçte varmak istediği doğrultuda 

insan kaynakları politikalarına şekil verilmesidir (Akbaba ve Günlü, 

2011: 208 ve 222). Turizm işletmelerinde insan kaynakları departmanı 

bu yönüyle daha da önem kazanmaktadır. Emek yoğun işletmeler 

olarak turizm işletmelerinin şahsına münhasır özellikleri, sektörün 

kendine has özelliği, işgören devir hızının yüksek olması, nitelikli, 

kaliteli hizmet sunabilecek işgücüne duyulan ihtiyacı ve bunun yanı sıra 

işgücü maliyetini düşük tutma gereksinimi, misafir deneyiminde 

işgörenlerin asıl rolü oynaması, yoğun iletişim yetkinliklerine 

gereksinim duyulması, belirsizlerle dolu ve sezonluk özelliği stratejik 

insan kaynakları planlamalarını bir ihtiyaç haline getirmektedir 

(Akbaba ve Günlü, 2011: 222). İnsan kaynakları planlaması bu 

doğrultuda doğru çalışanların uygun pozisyonlara yerleştirilmeleri, 

nitelik ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi noktasında önemlidir. 

Nitekim turizm sektörünün yoğun ve stresli yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda insan kaynakları planlamaları çalışan motivasyonu 

ve kurum aidiyeti sağlanması noktasında ayrıca önem kazanmaktadır. 

İşe alım sürecinde işletme için uygun çalışanlar tercih edilmiş olsa dahi, 

işletme çalışanlarının üst mevkilere hazırlanmaları, değişime uyum 

sağlayabilmeleri adına eğitim faaliyetlerinden faydalanmaları 

gerekmektedir (Murradova, 79). Nitelikli, uygun pozisyona 

yerleştirilen çalışanın işe alım süreci tamamlandıktan sonra, o 

çalışandan verim alınabilmesi ve çalışanın kendini gerçekleştirebilmesi 

için çalışanın işi ve işletme hakkında motivasyona sahip olması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışanın kendisini çalıştığı kurumun 

bir parçası olarak görmesi, onun motivasyonunu arttıran etkenler 
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arasındadır. Bu sebeple insan kaynakları stratejileri geliştirilirken, 

çalışanların kurum aidiyetini güçlendirmeye, niteliklerini ve 

verimliliğini arttırmaya yönelik planlamalar son derece önemlidir.   

Bir işletmeyi en ileri teknolojiler ile donatmak, büyük yatırımlar 

yapmak, güçlü iş birlikleri geliştirmek mümkündür. Fakat bu imkanları 

değerlendirip geliştirecek, ileri seviyeye taşıyacak nitelikli, donanımlı, 

eğitimli, mesleki tatmini üst seviyede çalışanlar mevcut olmadığı 

taktirde işletmenin yatırımlarından verim alması zordur (Muradova, 

77). Özellikle emek yoğun işletmeler olan turizm işletmelerinde yapılan 

yatırımların verimliliği çalışanların donanımlı, motivasyonu yüksek, iş 

tatmini yüksek olmaları ile doğrudan ilişkilidir. 

Çalışanların verimliliğini ve performansını yükseltmek doğrultusunda, 

eğitim faaliyetleri işletmeler için en önemli uygulamalardandır 

(Muradova, 78). Çalışanların ve onların yarattıkları kümelerin 

işletmede mevcudiyette üstlendikleri veya ileride üstlenmeleri 

muhtemel görevleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri adına, 

onların mesleki bilgilerini arttırmak, tutum ve davranışlarını, 

düşüncelerini, alışkanlıklarını, mantıklı karar alma yetilerini ileri 

taşımak adına bilgi ve yetkinliklerini geliştiren eğitici etkinliklerin 

tamamı insan kaynakları eğitimi olarak adlandırılmaktadır. Eğitim 

erişilmesi gereken bir hedef değil, kurum içi amaçları gerçekleştirme 

doğrultusunda bir araçtır (Tunçer, 2011: 172).  Eğitim, İngilizce anlamı 

ile “training” kelimesi “Belirli bir mesleki konuda becerileri 

geliştirerek, bahsi geçen işin daha iyi bir şekilde yapılmasına yol 

açmak” şeklinde tanımlanabilmektedir. En sade anlamıyla eğitim 
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doğduğumuz andan itibaren yaşam boyu sürdürülen bilgi edinme 

sürecidir; bireylerin bir hedef doğrultusunda bilgi ve yetkinlikler 

kazanmaları bu bilgi ve yetkinlikleri arttırmalarına yol açan süreçtir 

(Muradova, 75-76). Eğitim ve gelişim, çalışanları muhtemel 

görevlerine hazırlayan, verimliliği yüksek tutan bir ilkedir (Tunçer, 

2011: 172).  

Bir işletmede çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin 

pek çok olumlu etkisi vardır. Çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine 

yatırım yapan işletmeler, değişime uyum sağlayabilmekte ve rekabette 

öne geçmektedirler. Buna karşın, sektördeki sağlam konumları 

gerekçesiyle çalışanlara yapılan yatırımları gereksiz gören işletmeler, 

değişime uyum sağlayamadıkları için, imajlarını, piyasadaki 

üstünlüklerini ve kazançlarını rekabetteki üstünlüklerini 

kaybetmektedirler (Tunçer, 2011: 175). Çalışanlar için düzenlenen 

eğitim etkinlikleri, onların kurum aidiyeti duygusunu güçlendirmekte, 

özgüvenini arttırmakta ve işine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır 

(Pelit ve Şen, 2016). Eğitim faaliyetleri neticesinde motivasyonlarının 

ve verimliliklerinin yükselmesi, çalışanların mesleki doyum 

sağlamasının ve kurum aidiyeti geliştirmelerinin önünü açmaktadır 

yanı sıra işletmenin verimliliğini arttırmaktadır (Murradova, 79). İnsan 

kaynakları eğitim faaliyetleri, çalışanların iş verimliliğinin ve 

motivasyonlarının yükselmesini; kontrol gereksiniminin ve iş 

kazalarının azalmasını ve işletmeye uyum ve devamlılığın 

sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Eğitimlerin amacı çalışanların 

özgüven ve motivasyonlarının, kurum aidiyetlerinin arttırılması, 
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işletmedeki çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, gerekli 

konularda bilgi ve becerilerin kazanılması olarak 

değerlendirilebilmektedir (Tunçer, 2011: 176 ve 177). Bir işletmede 

eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi çalışanların kurum aidiyeti 

hissinin güçlenmesine, motivasyonlarının artmasına, iş birliği ve 

dayanışma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır 

(Murradova, 82). Çalışanların duygusal ve fiziksel verileri ve 

motivasyon kaynakları doğrultusunda yapılan bu iyileştirme, onların 

işlerinden duydukları tatmini arttırmaktadır. Eğitim faaliyetleri 

işletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda bir çalışan profili 

sağlanmasının önünü açmakta ve özellikle, turizm işletmelerinde 

olduğu gibi, bireylerin en önemli iş gücü olduğu işletmelerde, 

verimliliğe doğrudan olumlu yönde etkide bulunmaktadır. İşe alım 

sürecinde işletme için uygun çalışanlar tercih edilmiş olsa dahi, işletme 

çalışanlarının üst mevkilere hazırlanmaları, değişime uyum 

sağlayabilmeleri adına eğitim faaliyetlerinden faydalanmaları 

gerekmektedir (Murradova, 79). Bu noktada insan kaynakları 

departmanının geliştirdiği stratejik yaklaşımlar önem kazanmaktadır. 

Ancak insan kaynakları stratejilerinin verimli ve etkili bir şekilde 

uygulanabilmesi ve faydalı sonuçlar alınabilmesi noktasında insan 

kaynakları departmanı ile çalışanlar arasındaki iletişim oldukça 

önemlidir. Gerekli eğitimlerin planlanması, bütçelerin, eğitim araç 

gereçlerinin hazırlanması noktasında ilgili insan kaynaklarını 

çalışanının üst yönetimle kurduğu iletişim ne istendiğinin anlaşılması 

ve o doğrultuda harekete geçilmesi noktasında son derece önemlidir.  
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İnsan kaynakları eğitim türleri sosyalleşme eğitimleri, değişikliklere 

uyum eğitimleri, bilgi tazeleme eğitimleri, üst düzey göreve hazırlama 

eğitimleri şeklinde sınıflandırılabilir (Tunçer, 2011: 182-183). 

Sosyalleşme eğitimi, işe yeni başlayan çalışanlara yönelik, onlara 

işletmenin ve iş akışının, kurum kültürünün, çalışan hak ve 

sorumlulukları gibi ögelerin aktarıldığı eğitimdir. Değişikliklere uyum 

eğitimi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, mevzuatta meydana 

gelen değişimler üzerine çalışanları güncel tutma ve yenilikleri takip 

etmeye yönelik eğitimlerdir. İletişim, takım çalışması, etkili sunuş, 

liderlik, problem çözme, kriz yönetimi gibi yetkinliklere yönelik aktif 

katılımcı odaklı eğitimlere beceri geliştirme eğitimi denilmektedir 

(Tunçer, 2011: 183). Bu doğrultuda planlanan eğitimlerin verimli bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında insan kaynakları son derece 

önemlidir. Çalışanların ihtiyacı olan eğitimlerin belirlenmesi ve 

uygulanması, doğru zamanda müdahale ve uygulamayı 

gerektirmektedir. Bu sebeple insan kaynakları departmanının 

çalışanların ve işletmenin mevcut işleyişine son derece hakim olması 

gerekmektedir.  

Bilgi tazeleme eğitimi, çalışanların bilgilerini pekiştirmek ve yeni 

bilgiler kazanmalarını sağlamak doğrultusunda gerçekleştirilen 

eğitimlerdir (Tunçer, 2011: 183). Turizm konaklama işletmelerinde 

departman yöneticileri tarafından verilen, çalışanlara yönelik günlük 

bilgilendirme (brifing)61 eğitimleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 

 
61 Bilgilendirme (brifing): Bir işe başlamadan önce kişilere verilen kısa bilgilendirme 
(Cambridge). 
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Bilgilendirme eğitimlerinin faydalı ve kapsayıcı olmaları noktasında, 

departman yöneticileri ile çalışanlar arasındaki iletişim ve yöneticilerin 

gözlem yeteneği son derece önemlidir. Fakat insan kaynakları çalışanı 

ile departman yöneticisi arasındaki iletişim de aynı derecede önem arz 

etmektedir. Yöneticinin çalışanları takip etmesi, eksiklikleri, hataları 

saptaması ve bunlar ile ilgili çözüm yöntemlerini çalışanlara aktarması 

noktasında insan kaynaklarından destek ve motivasyon alması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra bilgilendirme eğitimlerinin düzenli ve 

verimli şekilde gerçekleştirilmesi ve bunların sıkı takibi noktasında 

insan kaynakları uzmanının departman yöneticileri ile geliştirdiği 

iletişim oldukça etkilidir. 

Üst düzey göreve hazırlama eğitimi, kariyer yönetimi gelişmiş 

kurumlarda, çalışanlar bir üst pozisyona hazırlanmak adına mevcut 

pozisyonlarında yetkinliklerini pekiştirmelidir. İşletme içerisindeki tüm 

çalışanların fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek üst pozisyonlara 

hazırlanması bir üst pozisyon açığı oluştuğunda birden çok seçeneğe 

sahip olunmasını sağlamaktadır (Tunçer, 2011: 184). Otel 

işletmelerinde üretimin yoğun işgücü ile gerçekleşmesi çok sayıda 

işgören istihdamını zorunlu kılarken; bazı işlerin müşteriler ile ortak 

alanlarda (servis, ön büro hizmetleri gibi) gerçekleşmesi, hizmetlerin 

ilk seferde doğru yapılması zorunluluğu, eş zamanlı üretim/tüketim gibi 

özellikler nitelikli eleman zorunluluğunu da ortaya çıkartmaktadır 

(Akbaba ve Günlü, 2011: 202). Otel işletmelerinin mevsimlik olmaları, 

düzensiz çalışma saatleri, maliyet baskısı nedeniyle düşük ücretler 

ödemeleri gibi özellikleri diğer sektörlere göre farklı yönlerini işaret 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 67 

 

etmektedir (Akbaba ve Günlü, 2011: 204). Turizm sektörünün bu yapısı 

gereği çalışanların önemli bir kısmı mesleki eğitimleri kısıtlı 

insanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, zaman zaman sıfır deneyimle iş 

akışına dahil olmaları gerekmektedir. Bu durum onların hem iş 

deneyimleri esnasında mesleki öğrenimlerini gerçekleştirmelerini hem 

de üst pozisyonlara hazırlanmalarını gerektirmektedir. Bunun yanı sıra 

özellikle kurumsal yönü güçlü turizm işlemelerinde çalışanlar ilk 

deneyimlerini kazandıkları işletmelerde, karşılıklı iş tatmini sağlandığı 

taktirde, uzun yıllar çalışma sonucunda üst pozisyonlara 

hazırlanabilmektedir. Bahsi geçen örnekteki gibi işletmelerde 

çalışanların üst pozisyonlara hazırlanmaları işletme için çalışan 

adayları gözünde bir prestij kaynağı olmaktadır. Çalışanların üst 

pozisyonlara hazırlanması doğrultusunda atılacak adımlarda insan 

kaynakları departmanı, departman yöneticileri ve çalışanlar ile sıkı bir 

iletişim içerisinde olmalıdır. Çalışanların performans takipleri iyi 

yapılmalı, yöneticiler ile bu doğrultuda devamlı iletişim halinde 

olunmalıdır. Özellikle uzun yıllardır sektörde var olan turizm 

işletmelerinde, yönetici pozisyonundaki çalışanların, performans 

yönetimi ve çalışanları üst pozisyonlara hazırlama noktasında 

isteksizleşmeleri veya ilgilerini yitirmeleri muhtemel bir sorundur. Bu 

noktada insan kaynakları yöneticisinin, departman yöneticisine 

motivasyon sağlaması ve söz konusu uygulamaları gerçekleştirme 

doğrultusunda destek olması gerekmektedir. Ayrıca yöneticiler ile 

çalışanlar arasında kurulan bağlar, yöneticilerin çalışanları üst 

pozisyona hazırlama ve performans değerlendirme huşularında tarafsız 

olmalarına engel olabilmektedir. Bu noktada insan kaynakları 



68 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

yöneticisi ve/veya uzmanının çalışanları ve yöneticileri iyi 

gözlemlemeleri ve adaletli tercihler yapılması doğrultusunda müdahil 

olabilmeleri gerekmektedir. Bu durum işletmede doğru çalışanların 

doğru pozisyonlara yerleşmelerini, kişisel gelişimlerini sağlamanın 

yolunu açarken; çalışan ile insan kaynakları departmanı arasında 

iletişim ve güven bağlarının güçlenmesine fayda sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra insan kaynakları çalışanı, departman yöneticisi ve çalışan 

arasında kurulan bu iletişim ve kontrol mekanizması işletmede fırsat 

eşitliği ilkesinin uygulanmasına imkan sağlayacaktır. 

Eğitim bireysel ve kurumsal olmak üzere iki şekilde değerlendirilebilir. 

Bireysel eğitim çalışanların davranış, yetenek, motivasyon ve 

bilgilerini, hedefler doğrultusunda geliştirme sürecidir. Kurumsal 

eğitim ise işletmenin etkinliği ve verimliliği yönleriyle var olan 

başarısını ileriye taşımayı hedefleyen yönetim araçlarının tamamıdır 

(Tunçer, 2011: 173). İnsan kaynakları departmanının eğitim 

planlamaları yaparken mevcut durum ve gereklilikleri göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. İşletmelerde eğitim planlamaları ile elde 

edilmek istenen faydalar çalışanın verimliliğini ve iş tatminini 

arttırmak, çalışanın işletmeye yabancı kalmasının önüne geçilmek, 

takım çalışmasına yatkınlık sağlamak, kuruma uyumun sağlanması, iş 

kazalarının azalması, çalışanların niteliklerini arttırmak, çalışan ile 

iletişim sürecinin işleyişini arttırmak vd. şeklinde sıralanabilmektedir 

(Kaptangil, 2012: 29). Bu doğrultuda, insan kaynakları tarafından, 

turizm sezonu öncesi eğitim planlamalarına yönelik bir program 

hazırlanması ve buna yönelik bir bütçe planlaması yapılması 
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gerekmektedir. Bu programa işletmenin etik ilkelerinie, misyon ve 

vizyonunu çalışanlara ve yöneticilere aktarmaya yönelik eğitimleri, 

yasal olarak zorunlu olan (ilk yardım eğitimleri, İSO eğitimleri gibi) 

eğitimleri, çalışanların belirli yetkinliklerini arttırmaya yönelik 

(yabancı dil eğitimi, etkili konuşma eğitimi, departman bazlı eğitimler 

gibi) eğitimleri dahil etmek mümkündür. Program hazırlanırken ihtiyaç 

halinde eğitim planlamaları yapılması, kimi eğitimlerin iptal edilmesi 

gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Büyük ölçekli konaklama 

işletmelerinde düşük sezonda mevcut çalışanlara ihtiyaca yönelik 

eğitim ve dönüşüm planlamaları yapılarak (Pelit ve Çetin, 2020: 1278) 

çalışanın yetkinliği arttırılması sağlanmaktadır. Böylelikle hem 

çalışanın yetkinlikleri arttırılarak verimliliği yükseltilecek hem de 

çalışana emek harcandığı hissettirilerek, kendini gerçekleştirmesine 

yardımcı olunarak kurum aidiyeti güçlendirilmeye çalışılacaktır. 

Eğitim planlamaları yapılırken turizm sektörünün hareketli yapısı, 

işgücü devrinin yüksek olması meselesi gibi etkenler risk unsuru 

oluşturmaktadır. Bu durum dışarıdan alınan eğitim desteklerinin kısıtlı 

olmasına yol açmıştır. Akbaba ve Günlü’nün yapmış olduğu araştırma 

göstermektedir ki turizm işletmelerinde eğitimler ağırlıklı olarak 

işletme içi kaynaklardan faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu 

saptama ile işletme içerisinde mevcut olan kaynakların, zaman 

kısıtlaması olan ve süratli bir şekilde değişmekte olan dış dünyayı ne 

kadar takip edebilecekleri ve çalışanlara hangi noktalarda yeni 

kazanımlar sağlayabileceklerini bir merak konusu haline getirmektedir 

(Akbaba ve Günlü, 2011: 220). Eğitim etkinliklerini iç kayaklardan 
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faydalanarak gerçekleştiren turizm işletmelerinde eğitim veren uzman, 

çalışan ile birebir ilişki iletişim içerisinde olacağı için, nitelikleri 

oldukça önemlidir. Eğitim ve motivasyon faaliyetlerinin etkili 

olabilmesi adına, insan kaynakları yöneticileri tarafından, yetkin 

insanların saptanarak, eğitim uzmanları olarak görevlendirilmesi 

gerekmektedir. Saptanan uzmanların mesleki becerileri yeterli, hassas 

kaynaklara erişim yetkileri olan, kriz yönetimi becerisine sahip, gerekli 

durumlarda yardım istemekten çekinmeyen, kendiliğinden lider 

bireyler olması gerekmektedir (Akbaba ve Günlü, 2011: 209). Eğitimci 

hem insan kaynaklarını hem de kurumu temsil etmektedir dolayısıyla, 

çalışanın işletmeye olan bağlarının kuvvetlenmesinde, kurum aidiyeti 

oluşturmasında ve insan kaynakları departmanına güven duymasında 

son derece etkili rol oynamaktadır.  

Eğitim faaliyetleri bilgilendirmenin yanı sıra değişim aracı olarak da 

kullanılmaktalardır. Ayrıca eğitim faaliyetleri çalışanların verimliliğini 

arttırmaya yönelik farklı çözüm yöntemlerinden birisidir (Tunçer, 

2011: 173 ve 177). Çalışanın becerilerini, yetkinliklerini geliştirmeye 

yönelik, onlara yeni beceriler kazandırmaya ve motivasyonlarını 

arttırmaya dair eğitim uygulamaları, çalışanların iş becerisi olarak 

niteliklerini yükseltirken, kendilerini değerli hissetmelerine katkıda 

bulunarak kişisel gelişimlerine katkı sağlar. Kendini işletme içerisinde 

değerli ve faydalı hisseden çalışanın işine ve kurumuna verdiği önemin 

artması, kurum aidiyeti hissinin güçlenmesi mümkündür. Çalışanların 

kendilerini geliştirecekleri alanı yaratmak onların çalıştıkları işe ve 

kuruma yönelik motivasyon duygusunu güçlendirmektedir. Bir 
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işletmedeki çalışanların çoğunluğunun motivasyonunun yüksek olması, 

o işletmenin daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunmasını dolayısıyla 

da turizm işletmeleri arasındaki yoğun rekabet ortamında, söz konusu 

işletmenin yenilikçi olmasını ve ayakta kalmasını mümkün kılmaktadır 

(Pelit ve Şen, 2016). Bu doğrultuda emek yoğun özelliğe sahip turizm 

işletmelerinde, çalışanların eğitimlerine yatırımların işletmenin 

başarısında doğrudan etki sahibi olacağını iddia etmek mümkündür. 

Eğitimin amaçladığı nihai sonuç çalışanların, işlerini yaparken; 

görevlerini yerine getirirken, faydalandıkları bilgi ve becerileri 

geliştirmektir (Muradova, 76). Çalışanların eğitimler neticesinde 

becerilerini geliştirmeleri, onların işletmenin önemli bir parçası 

olduklarını hissetmelerini sağlayarak, yaptıkları işten haz almalarını 

mümkün kılabilmektedir. Kazakistan’ın Astana şehrinde dört ve beş 

yıldıza sahip otellerde yapılan bir araştırma çalışanlara yönelik 

gerçekleştirilen eğitimler ile iş tatmini arasında doğru orantı olduğunu 

ortaya koymuştur. Başka bir araştırma ise çalışanlara yönelik 

gerçekleştirilen eğitimlerin çalışanların kurum aidiyetlerini 

güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Eğitimlere katılan, yeni bilgi ve 

beceriler edinen ve bunları iş hayatında uygulayan çalışanların 

bulundukları turizm işletmesine karşı duydukları bağlılık artış 

göstermektedir. Bu durum çalışanların gözünde bulundukları işletmeyi 

iyi bir yer yapmaktadır (Pelit ve Şen, 2016). 

Çalışanlara yönelik yapılan eğitim planlamaları, çalışanların nitelik ve 

becerilerini arttırarak iş verimliliğini arttıracaktır. Bu doğrultuda turizm 

işletmelerinde misafirlere sunulan hizmet kalitesinde de doğrudan bir 
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yükseliş gerçekleşeceği iddia edilebilir. Misafirlerin hizmet 

kalitesinden aldığı verim onların tatil kalitesini arttırırken, işletmeye 

sempati duymalarını, ilerleyen sezonlarda aynı destinasyonu tercih 

etmelerini ve, çevrelerindeki insanlara tavsiye etmelerini 

sağlayabilmektedir. Bu durum turizm işletmeleri için çok iyi bir reklam 

yöntemi olan “kulaktan kulağa iletişim” in gerçekleşmesine katkı 

sağlayacaktır. Turizm işletmelerinde deneyim yaşan misafirleri bu 

deneyimleri ve bilgileri çevrelerindeki insanlara aktardıkları taktirde 

kulaktan kulağa iletişim gerçekleşmektedir. Bu deneyim ve bilgilerin 

aktarıldığı karşı taraf, işletmelerin tek taraflı yaptıkları tanıtım 

etkinliklerindense çevrelerindeki kişilerin deneyimlerinin daha tarafsız 

değerlendirdiklerini ve aktardıklarını düşünmektedir (Özer ve 

Antaplioğlu, 2005:204). Özellikle emek hizmet sektörünün önemli bir 

parçası olan turizm işletmelerinde, hizmetin ürüne göre daha mücerret 

olması, belirli bir standardının olmaması ve direncinin düşük olması 

gibi nitelikler, işletmede gerçekleştirilen hizmetin değerlendirilmesinin 

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple hizmete dayalı, turizm işletmelerinde, 

kulaktan kulağa iletişim önemlidir (Özer ve Antaplioğlu, 2005:204). 

Ayrıca yurt dışından gelen misafirler söz konusu olduğunda, güler 

yüzlü, samimi çalışanlar ile karşılaşmaları ve kaliteli hizmet almaları 

onların ziyarete geldikleri ülkeler ve insanları hakkında olumlu bir 

izlenim edinmesine katkı sağlamaktadır. Çalışanlar için eğitim 

planlamaları gerçekleştirilirken bu unsurlar da göz önünde 

bulundurularak bir program hazırlamak gerekmektedir. Çalışanların 

kültürler arası iletişim, empati ve anlayış becerilerini geliştirecek eğitim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bu doğruluda değerlendirilebilir.  
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Çalışanların eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak fiziksel ve 

duygusal becerilerinin geliştirilmesi, kendilerine değer ve saygı 

gösterildiğini hissetmelerine katkı sağlayarak, bulundukları işletmeye, 

yaptıkları işlere daha içten bağlanmalarının, saygı duymalarının ve 

değer göstermelerinin önünü açacaktır. Çalışanların kurum aidiyetinin 

yükselmesi ve işlerine duydukları saygının artması yukarıda bahsedilen 

olumlu sonuçların ortaya çıkmasında doğrudan etkili olacaktır. Stratejik 

insan kaynaklarının etkili bir şekilde uygulanıp faydalı sonuçlar 

verebilmesi noktasında, insan kaynakları departmanı çalışanlarının, 

çalışanlar ile kurdukları iletişim bağı önem arz etmektedir. Zira turizm 

işletmeleri duygusal emeğin, fiziksel ve zihinsel emek kadar yoğun 

olduğu işletmelerdir. Çalışanların harcadıkları emeklerin farkında 

olunduğunu ve işletmenin bundan memnuniyet duyduğunu, onlara 

hissettirmek insan kaynakları departmanının görev ve sorumlulukları 

arasındadır. İnsan kaynakları stratejilerinin verimli bir şekilde 

uygulanabilmesi için, insan kaynakları departmanının motivasyon, 

ücretlendirme, eğitim ve gelişim noktalarında potansiyelini gerektiği 

gibi kullanabilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra iletişim becerilerini 

etkin kullanması gerekmektedir (Muradova, 78).  

Özetle turizm işletmelerinin yoğun ve hızlı değişen yapısına uyum 

sağlanması, verimli kaliteli hizmet sunulması ve işletmenin rekabet 

ortamında ayakta kalması noktasında, işletme çalışanlarının donanımlı, 

verimliliği ve iş motivasyonu yüksek, kendilerini işletmenin değerli bir 

parçası hisseden, kurum aidiyeti yüksek bireylerden oluşması oldukça 

önemlidir. Bu ise kurumun kültürü, misyonu ve vizyonu göz önünde 
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bulundurularak, çalışanların hakları, ihtiyaçları ve sorumlulukları 

gözetilerek, üst yönetimin istek ve beklentileri, işletmenin bütçesi 

değerlendirilerek, incelikle planlanmış insan kaynakları stratejileri ile 

mümkündür. İnsan kaynakları stratejileri planlayıcısı ve uygulayıcısı 

olan insan kaynakları departmanı ve çalışanları bu sebeple son derece 

önemlidir. İnsan kaynakları departmanı ile çalışan arasında geliştirilen 

iletişim, planlanan stratejilerin uygulamaya konulması ve onlardan 

verim alınması nokrasında önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra insan 

kaynakları departmanının çalışanlar ile kurduğu iletişimin verimli ve 

olumlu yönde ilerleyebilmesi, çalışanın kendini insan kaynakları 

departmanına ve kuruma yakın hissetmesi, haklarının güvende 

olduğunu bilmesi ve insan kaynakları departmanını bir sorun çözücü 

olarak görebilmesi noktasında eğitim ve motivasyon etkinlikleri önem 

arz etmektedir. 

Turizm işletmelerinde planlanan eğitim ve motivasyon etkinliklerinin 

uygulanması doğrultusunda birtakım engeller ile karşılaşılabilmektedir. 

Turizm işletmelerinin hızlı değişen, yoğun yapısı eğitim ve motivasyon 

etkinliklerinden tam verim alınması noktasında karşılaşılan önemli 

sorunlardan bir tanesidir. Hizmet sektörünün yapısı nedeniyle, 

çalışanların devamlı görev başında bulunması gerekliliği, onların 

eğitim faaliyetlerine ve motivasyon etkinliklerini katılmasının önünde 

engel teşkil etmektedir. Planlanan eğitimlere tam katılım 

sağlanamaması eğitimlerden alınacak olan verimi azaltmaktadır. Yanı 

sıra, özellikle mesleki ve kişisel gelişime yönelik gerçekleştirilen 

eğitimlerde tüm çalışanların katılımının sağlanamaması çalışanlar 
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arasında motivasyon düşüklüğüne neden olabilmektedir. Nitekim 

turizm konaklama işletmelerinin büyük bir kısmı şehir merkezinden 

uzakta konumlandığı için, çalışanların mesai saatlerinden önce 

işletmede yer almaları zor bir durumdur, ayrıca emek yoğun faaliyet 

gösteren turizm çalışanlarının mesai saatlerinden önce ya da sonra, 

farklı gerekçelerle, işletmede bulunması onların eğitim ve iş 

motivasyonunu düşürecek etkenlerden biri olarak göz önünde 

bulundurulabilmektedir. Çalışanların iş ortamlarının eğitim ortamları 

ile aynı olması da çalışanların eğitimden aldıkları verimi düşürebilecek 

etkenler arasındadır.  İnsan kaynakları uzmanlarının eğitim 

planlamalarını gerçekleştirirken, tüm çalışanların katılımını gözeterek 

süre, saat ve konum belirlemesi gerekmektedir. Nihayetinde ilgili 

eğitime ihtiyaç duyan tüm çalışanların, söz konusu eğitimden 

faydalanması gözetilmelidir. Fırsat eşitliği ilkesi göz önünde tutularak 

adil bir şekilde gerçekleştirilen çalışan eğitim etkinlikleri çalışanın 

kurum aidiyetinin oluşturulması açısından son derece önemlidir. (Pelit 

ve Şen, 2016)  

Bir eğitim planlamasının başarılı bir şekilde uygulanıp, ondan verim 

alınabilmesi için; eğitimin başarıya ulaşmasının önündeki engelleri yok 

etmek ya da minimum seviyeye indirmek gerekmektedir. Bir işlemede 

eğitimlerin verimliliğinin önündeki engeller, yukarıda belirtildiği gibi 

turizm sektörünün insan iş gücü gerektiren emek yoğun yapısı ve bunun 

getirdikleri yanı sıra, çalışandan, yöneticiden ve kurumun kendisinden 

kaynaklı olarak sınıflandırılabilir. Çalışan eğitimin akdetmeye çalıştığı 

değer ve öğeleri kendi değer yargıları, bilgi ve becerileri ile 
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bağdaştıramayabilir (Özer, 2010:49). Bunun yanı sıra çalışanlar 

eğitimlere ilgi duymayıp, zaman kaybı olarak görebilmektedir. 

Yöneticiler eğitimler konusunda çalışanların gerekli moral ve 

motivasyonu sağlama noktasında isteksiz ya da yetersiz 

kalabilmektedir (Özer, 2010:49). Yöneticiler eğitimlerden alınan 

sonuçların iş hayatında uygulanması noktasında çalışanlarını teşvik 

etmekten geri durabilmektedir. Bu da eğitimlerden alınan verimin 

düşmesinde neden olabilmektedir. Bu noktada insan kaynakları 

departmanı ile yöneticiler arasındaki iletişim son derece önemlidir. 

Yöneticilerin eğitimlerin gerekliliğini ve önemini iyi benimsemesi 

gerekmektedir. Yöneticilerin, insan kaynakları departmanı tarafından, 

eğitimlerin neden gerekli ve önemli olduğunu anlamaları sağlanmalıdır. 

Bu doğrultuda yöneticilerin aktif katılımcı oldukları, bilgilendirme 

eğitimleri gibi eğitimler insan kaynakları departmanı takibinde 

gerçekleştirilmelidir. Ayrıca yöneticilerin de işletmenin çalışanları 

oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Yöneticilerin yöneticilik 

becerilerinin geliştirilmesi, çalışma motivasyonlarının ve kurum 

aidiyetinin sağlanması doğrultusunda insan kaynakları planlamaları 

önemlidir. Bu doğrultuda insan kaynakları departmanının planladığı 

eğitim ve motivasyon etkinlikleri yöneticilerin kurum aidiyeti ve 

istekliliği üzerinde olumlu etki yaratacaktır.  

İşletmelerin beşeri ve çevresel imkansızlıkları, işleyişleri ve politikaları 

eğitim planlamalarına karşı olmalarına (Özer, 2010:49) ya da mesafeli 

yaklaşmalarına neden olabilmektedir. Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin 

geri plana atıldığı işlemelerde çalışanlar deneme yanılma yöntemi ile, 
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birbirlerini kopyalayarak ve hatalar yaparak işlerini geliştirirler. Bu 

durum ise gelişim maliyetlerinin artması ile sonuçlanır. Dolayısıyla 

çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim ve gelişim faaliyetleri son 

derece önemlidir. Çalışanların temel iş gücünü oluşturduğu turizm 

işletmelerinde, eğitime önem verilmemesi çalışan verimliliği ve 

başarısı noktasında olumsuz etki yaratacağı için, işletmenin yoğun 

rekabet ortamında ayakta kalmasını güçleştirecektir (Muradova, 78 ve 

79). 

Turizm işletmelerinde çalışanların kurum aidiyeti ve iş 

motivasyonunun oluşturulması doğrultusunda oryantasyon 

eğitimlerinin önemli bir yeri vardır. İyi planlanmış bir oryantasyon 

eğitimi programı işe yeni başlayan çalışanın, iş yoğunluğuna dahil 

olmadan işletmenin misyon ve vizyonunu anlaması, hak ve 

sorumluluklarını kavraması, iş akışına ve işletme düzenine 

hazırlanması noktasında son derece faydalı olmaktadır. Bununla 

birlikte, oryantasyon eğitimi, kurum aidiyeti hissi ve iş motivasyonu 

oluşturulması adına iyi bir başlangıç olmaktadır. 

3. Oryantasyon Eğitimlerinin Kurum Aidiyeti ve Motivasyon 
Aracı Olarak Kullanılması 

İşe alımı gerçekleştirilen çalışanın işletmeye alıştırılması adına verilen 

eğitime oryantasyon eğitimi adı verilmektedir. Oryantasyon eğitimleri 

çalışanların işten ayrılmalarını azaltabilmekte, stres faktörlerini 

düşürebilmekte, bireyin iş ortamına ve işletmeye alışmasını ve 

sosyalleşmesini sağlamaktadır (Tunçer, 2011: 195). Bunun yanı sıra 
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oryantasyon eğitimleri çalışanda kurum aidiyeti oluşturulması 

doğrultusunda ilk adımdır. Oryantasyon eğitimi yeni çalışanı iş 

ortamına ayak uydurma ve işletmenin sosyal hayatına uyumlama 

çabaları şeklinde tanımlanabilir (Seymen, 2012: 16). Oryantasyon 

eğitimlerinde işletmeye dair akdedilmesi gereken başlıca bilgiler, 

işletmenin geçmişi, amaçları, yapısı, politikaları ve kuralları, disiplin 

kuralları, kariyer ve eğitim imkanları, çalışma koşullarının kalitesi ile 

ilgili uygulamalar; çalışanların özlük hakları, sağlık hizmetleri, sosyal 

hakları ve görevleri olarak sıralanabilmektedir (Tunçer, 2011: 196). 

Oryantasyon eğitiminde kullanılan önemli araç gereçler ve yöntemler, 

çalışan kılavuzları, el kitapçıkları gibi tanıtım araçları, işletmeyi 

dolaştırmak, toplantılar, soru – cevap odaklı konuşma teknikleri, görsel 

ve işitsel araç-gereçlerden faydalanma vb. şeklinde sıralanabilmektedir 

(Seymen, 2012, 22). 

 Oryantasyon eğitimi bir kurum işi sosyalleşmedir ve bu doğrultuda 

eski tavır ve davranışların geride bırakılarak yenilerinin kazanılmasını 

yani değişimi ve kurum kültürünün, normlarının, kurum misyon ve 

vizyonunun anlaşılması yani öğrenmeyi amaçlamaktadır (Seymen, 

2012: 16). Çalışmanın geride bırakılan bölümlerinde detaylı olarak 

bahsedildiği üzere, turizm çalışan profili ve turizm işletmelerinin 

işleyişi göz önünde bulundurulduğunda bir çalışanın işe başlamadan 

önce oryantasyon eğitimi alması onun daha verimli, kuruma ve çalışma 

ortamına uyum sağlamış olarak işe başlamasını sağlamaktadır. 

Turizm işletmelerinde oryantasyon eğitimi planlanırken, eğitimin 

içeriği iyi hazırlanmalıdır. Çalışanların ilerleyen süreçte, özellikle 
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yüksek sezonlarda, eğitim ve gelişim faaliyetlerine katılamama ihtimali 

de göz önünde bulundurularak, işletmenin değerleri çalışandan 

beklentileri ve yapısı en iyi aktarılacak şekilde bir eğitim 

hazırlanmalıdır. Çalışanların iletişim, empati ve sosyalleşme becerileri, 

kriz yönetimi, takım çalışması gibi yetkinliklere oryantasyon 

eğitiminde kısaca değinmek çalışanın yoğun iş ortamına geçişini 

yumuşatıp, sosyal olarak da iş ortamına uyum sağlamasını mümkün 

kılabilmektedir. Eğitim ve gelişim planlarında oryantasyon eğitimine 

yer verilmemesi, söz konusu programların etkili ve faydalı olmasını 

engelleyecektir (Seymen, 2012, 18). 

Turizm işletmelerinde, işgücü devir hızının yüksek olması, eğitim 

seviyesinin düşük olması insan kaynakları planlamaları doğrultusunda 

karşılaşılan en önemli problemler arasında gösterilmektedir (Seymen, 

2012: 17). Üzerine çalışılmış bir insan kaynakları bu noktada önemini 

göstermektedir. Sezon için ihtiyaç duyulan çalışan sayısı ve profilinin 

önceden belirlenmesi ve yüksek sezona geçilmeden ihtiyaç duyulan 

işgücü açığının tamamlanması gerekmektedir. Nitekim turizm sektörü 

çalışan devrinin yüksek olduğu bir sektördür. İnsan kaynağı ihtiyacı 

önceden belirlenmiş olsa dahi sezon içerisine, çeşitli sebeplerden, 

işgören açığı yaşanabilir. İşgören ihtiyacını karşılamak adına işe alımlar 

yapılabilir. Bu aşamada insan kaynakları departmanı tarafından 

incelikle planlanmış bir oryantasyon eğitimi işgörenin işe ve kuruma 

adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. Oryantasyon eğitimleri işe yeni 

başlayan çalışanların işlerine ve kuruma uyumunu sağlayan 

etkinliklerin tamamı olması özelliği ile işgücü devir hızının 
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yavaşlaması ve yeni çalışanların, ilk aylarda, işletmeden kendi rızaları 

ya da işletmenin isteği doğrultusunda ayrılmaları olasılığını 

azaltmaktadır (Seymen, 2012, 18). 

Bir oryantasyon eğitiminin etkili ve verimli olabilmesi için içeriğinin 

kurumun ve iş düzenin niteliklerine göre planlanması gerekmektedir. 

İşletmeye yeni dahil olan çalışana işletme kültürü, politikaları, kurum 

kültürü hakkında bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Çalışana 

sahip olduğu hakları ve görevlerinden bahsedilerek (Tunçer, 2011: 196) 

işletmeye ve iş ortamına hazırlanması gerekmektedir. Oryantasyon 

eğitimi çalışanın işletmeye uyum sağlaması ve sosyalleşmesinin önü 

açılmaktadır, onun kurum kültürünü benimsenmesi sağlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra işe yeni başlayan çalışanlara oryantasyon eğitimi 

verilmesi düzen sağlayıcı ve uyum sürecini hızlandırıcı bir etkinliktir 

(Tunçer, 2011: 196 – 197).  Oryantasyon eğitimi yeni işe başlayan 

çalışana kendini işletmenin bir parçası olarak hissetmesini sağlayarak, 

yetkinliklerini anlamasını sağlayarak kurum aidiyetini ve 

motivasyonunu arttırmayı sağlayabilmektedir. Turizm işletmesinin 

oryantasyon eğitiminden istek ve beklentileri ve eğitim sonucunda 

ulaşılmak istenen amaç açıkça ortaya konulmalıdır (Seymen, 2012, 19). 

Oryantasyon eğitimi çalışanlara işletmenin düzeninin, işleyişinin, 

çalışanlardan beklentilerinin, işletmenin misyon ve vizyonunun 

aktarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

Turizm işletmelerinde oryantasyon eğitimleri planlanırken, özel 

çalışanların durumlarının da gözetilmesi önem arz etmektedir. Çalışan 

sayısının fazla olması turizm işletmelerinde farklı çalışan profillerinin 
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bulundurulmasını yasal olarak da gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda 

elli veya daha fazla çalışanın olduğu işletmelerde %3 oranında 

engellinin ve bir eski hükümlü bireyin işletmede istihdam edilmesi 

gerekmektedir (Seymen, 2012, 23). Bu çalışanların işletmeye 

adaptasyonunun sağlanması, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması 

adına oryantasyon eğitimi son derece önem arz etmektedir. Ayrıca 

turizm işletmelerinde, yabancı çalışan istihdamı söz konusudur. 

Yabancı uyruklu çalışanlar için, kültürel oryantasyonlarını sağlamayı, 

mevcut bulundukları ülkedeki mevzuatını, bahsi geçen ülkenin 

kültürünü anlatmayı acil durumlarda başvurması gereken birimleri 

tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi planlanması 

gerekmektedir (Seymen, 2012, 23). 

SONUÇ 

Bir işletmede insan kaynakları departmanının görevi, çalışanlarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması, verimliliklerinin arttırılması, 

bulundukları işletmeye kendilerini ait hissetmelerini sağlayarak daha 

verimli ve özverili çalışmalarına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda 

insan kaynakları departmanının çalışanlar ile geliştirdiği iletişim son 

derece önemlidir. Çalışanlar ile pek çok sorunun çözüm aşamasında, 

doğrudan iletişim yönteminden faydalanmak mümkündür, ancak 

çalışanın motivasyonun sağlanması, iş verimliliğinin artması, kurum 

aidiyetinin yükselmesi gibi durumlar için insan kaynakları stratejileri 

bir iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışma ile eğitim 

faaliyetlerinin insan kaynakları departmanı ile çalışanlar arasında bir 

iletişim unsuru olarak incelenmesi yapılmıştır. Ayrıca insan kaynakları 
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departmanı ile yönetici ve çalışanlar arasında geliştirilen iletişim ve bu 

iletişimin faydaları bu çalışmanın araştırması kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Bir işletmede eğitim ve gelişim faaliyetlerinin insan kaynakları 

departmanının iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için, insan 

kaynakları çalışanlarının departman yöneticileri ile sıkı iletişim halinde 

olması, çalışanların performansları ve iş düzenleri üzerine devamlı 

gözlem halinde olması gerekmektedir. Büyük turizm işletmelerinde her 

çalışanın ve/veya departmanın takibini yapmak zordur. Ancak bu 

durumda insan kaynakları departmanı çalışanlarının kendi aralarında 

yöneticileri tarafından iyi bir şekilde organize olması ve sıkı iş takibi 

yapmaları gerekmektedir. Bir işletmede, departman içerisinde yaşanan 

bir sorun ya da eksiklik gözlemlendiğinde, örneğin takım çalışması 

noktasında yaşanan iletişim kopukluğu ve departman içerisinde 

yaşanan tartışmalar, departman yönetici ile insan kaynakları yöneticisi 

bu durumun farkına vararak müdahale etmelidir. Bu noktada çalışanlara 

uyarı ya da ihtar gibi cezalandırma yöntemleri insan kaynakları 

tarafından uygulanabilir ancak bu durum, çalışanların iş motivasyonun 

düşmesine, sorun tekrarlandığında cezaya maruz kalmamak adına insan 

kaynakları departmanından sorunun saklanmasına neden 

olabilmektedir. Bunun yerine, çalışanlar için, ilgili konuya yönelik 

hazırlanan bir eğitim planlaması ile çalışanların gerekli bilgi ve 

becerileri kazanmaları sağlanacaktır. Böylelikle çalışanların bilgi ve 

yetenekleri sistemli bir şekilde olumlu yöne evirilerek gelişim 

sağlanacaktır. Nihayetinde gelişim ile hedeflenen durum çalışanların 
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kendilerini kurumun bir parçası olarak görmelerini sağlayıp işlerini 

daha verimli bir şekilde yapmalarıdır (Tunçer, 2011:172). 

Çalışanlara doğru yerde, doğru şekilde müdahale etmek iş verimliliğini 

arttıracak, yanı sıra daha verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. İnsan 

kaynakları stratejilerinin bu doğrultuda bir araç olarak kullanılması 

çalışanların verimliliğine, kurum aidiyeti hissine doğrudan ya da 

dolaylı olarak etki sağlayacağı için uzun vadede hem çalışanlar hem de 

işletme açısından verimliliği arttıracaktır. Turizm işletmelerinde insan 

kaynakları stratejileri arasında kariyer planlamasının alt sıralarda 

olduğu gözlemlenmiştir (Akbaba ve Günlü, 2011: 220). Kariyer 

planlamasının göz ardı edilmesi, çalışanların işletmede geleceklerini 

görememelerine dolayısıyla yaptıkları işe önem vermemelerine, 

kuruma uyum sağlama gereği duymamalarına neden olabilmektedir. 

İnsan kaynakları stratejileri planlanırken, bu sebeple, her yönüyle 

değerlendirmeler yapılıp, kurumun öncelikleri, yapısı ve çalışanların 

hak ve özgürlükleri, motivasyon kaynaklarının ortak bir paydada 

buluşturulmasına özen gösterilmelidir. 
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1. Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar ve İmaj Kavramı 

İnsanlar açısından, saygı görmek, güvenilir ve itibarlı olmak,   sevilip 

sayılmak, oldukça önem teşkil etmektedir. Toplum içinde belirli bir 

statüye kavuşmak ve aynı zamanda toplum tarafından takdir edilmek 

isteyen kişi, insanların gözünde iyi bir itibara sahip konumda 

bulunmaktadır. Örgütler için de aynı durum söz konusudur. Sektörde 

varlığını devam ettirmek ve yelpazesini genişleterek kar payını artırmak 

isteyen örgütlerin, müşterilerin gözünde iyi bir izlenime sahip olması 

gereklidir62.  

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak; iletişim 

imkanları ve işletmeler arasındaki rekabet artmış, ürün ve hizmetler 

arasındaki farklılık azalmış, tüketiciler daha bilinçli, daha seçici, daha 

duyarlı hale gelmiş ve kamuoyunun işletmeler üzerindeki etkisi 

çoğalmıştır. İşletmeler ise başarılı olmak, müşterilerini kaybetmemek 

ve diğerlerinin arasından sıyrılıp fark yaratabilmek için kaliteli ürün ve 

hizmet üretmenin tek başına yeterli olmadığı gerçeğinin farkına 

varmışlardır. Bunun sonucunda gözle görülmeyen, soyut bir değer olan 

‘kurumsal itibar’ ve ‘kurumsal itibar yönetimi’ kavramları ortaya 

çıkmıştır ve sağlam bir kurumsal itibar yaratmak ile bunu 

sürdürebilmek işletmelerin en önemli amaçları haline gelmiştir. Güçlü 

bir kurumsal itibara sahip olabilmek için kurumların, sosyal 

paydaşlarıyla kurduğu dürüst, içten ve şeffaf iletişimle, sosyal 

paydaşların zihinlerinde kurumla ilgili olumlu algılar bırakmak ve 

 
62 Karaköse,T.,(2007),’’ Kurumların Dna’sı İtibar Ve Yönetimi’’, Ankara ,Nobel 
Yayın-Dağıtım,  S5  
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paydaşlar nezdinde güven ve sempati kazanmakla mümkün 

kılınabilir63.  

Kurumsal liderlik, bir amaca doğru insanları peşinden sürükleyen, 

liderlik sürecinde insanları etkileyebilen, motive edebilen ve 

yönlendirebilen güce sahip olan bir kurumu ifade etmektedir Lider 

itibarının unsurlarını; kurum yönetiminde güvenilirlik, doğruluk ve iç 

paydaşlarla etkili iletişim olarak söyleyebiliriz64.  

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel iş ortamında, pazarlama, 

insan kaynakları, finans gibi alanlarda kurumlara sağladığı faydalar 

anlaşıldıkça, kurumsal itibara olan ilgi çoğalmaktadır. Bu doğrultuda, 

itibar kurumların liderleri ve yöneticileri tarafından fazlaca kullanılan 

ve sahip oldukları en önemli değer olduğunu sıklıkla vurguladıkları bir 

kavram haline gelmiştir. 

İtibar değeri, bir kurumla ya da onun markalarıyla ilgili kamuoyu 

algılamalarının doğrudan bir fonksiyonudur. İtibar önemlidir çünkü 

hangi ürünün satın alınacağı, hangi firma için çalışılacağı ve hangi hisse 

senedinin alınacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmektedir65.  

Kurum imajı daha düşünceye dayalı bir kavram, kurum kimliği ise daha 

fiziksel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurum imajı, 

 
63 Solmaz,B. Ve Özcan,H. (2019),Türkiye Mesleki Ve Sosyal Bilimler Dergisi,S.76 
Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Download/Article-File/852447 Erişim Tarihi 
30.03.2021 
64 Gümüş,M. Ve Öksüz,B.(2009), ‘’Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar 
Yönetimi’’,Ankara, Nobel Yayın-Dağıtım,S.26 
65 Ural,E.G.,(2006),’’Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları’’,İstanbul, Birsen 
Basımevi,S.178 
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kamuoyunun örgüt hakkında ne düşündüğünü tanımlarken, kurum 

kimliği kamuoyunun örgütü nasıl tanıdığı ve gördüğünün karşılığıdır. 

Oysa itibar, imaj ve kimlikten farklı olarak hem iç hem de dış hedef 

kitlenin ürünüdür; örgütün bütün hedef kitlelerinin algılamalarına 

dayanmaktadır66.  

İtibar oluşturulurken ortaya konulacak stratejik vizyon büyük önem 

taşımaktadır. “Kurum nasıl bir yol haritası ile yoluna devam edecek?” 

sorusu sorulup, hazırlanacak bu yol haritasında kurumun kültürü, 

finansal yapısı, ürün/hizmet kalitesi, hedef kitlesinin yapısı, insan 

kaynağının niteliği gibi unsurlar mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Gerçekçi olunmalı; kurumun altyapısı ve yönetim anlayışı ile uyumlu 

bir itibar hedefi belirlenmelidir. Kurumun yapamayacağı hedefler, 

gerçekleştiremeyeceği amaçlar belirlemek yerine, öncelikle 

yapabilecekleri saptanmalı, bunlar gerçekleştirildikten sonra bir diğer 

aşamaya geçilmelidir. Kurumsal itibarın oluşturulmasında kurumsal 

iletişim ve kurum kimliği, sosyal sorumluluk anlayışı ve kurumun en 

üst düzey yöneticilerinin yaklaşımı önemli yer tutmaktadır67. 

İtibar yönetimi, halkla ilişkilere alternatif olabilecek çalışmalar içinde 

ortaya çıkmış bir kavramdır. Küreselleşme, bilgiye ulaşılabilirlik, 

medyanın etkinliğinin artması, reklam doygunluğu ve paydaş 

kavramının önem kazanmasıyla işlevselliği ve önemi giderek artan bir 

kavram haline gelmiştir. Kazanılması uzun ve planlı bir süreç 

 
66 Ural,E.G.,(2006),’’Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları’’,İstanbul, Birsen 
Basımevi,S.178 
67 Özkan,A.,(2008),’’İtibar Yönetimi’’,İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları,S.20 
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gerektiren itibar doğru ve etkili yönetilmediğinde kolayca yitirilebilen 

bir değerdir. İtibar yönetimi: İtibarı sağlamak, sürdürmek ve korumak 

amacıyla yapılan tüm çabaları içermektedir. Kurumlar itibar açısından 

yaptıkları her şey ile değerlendirilirler. Bu değerlendirme kurumun 

paydaşları (Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, kamuoyu v.b.) 

tarafından yapılmakta ve kurumun itibar kazanma çabalarına göre 

şekillenmektedir. İtibarın soyut ve taklit edilmesi güç bir kavram 

olması, kurumun itibarını yöneterek paydaşları nezdinde iyi ve sürekli 

bir itibar algısı yaratmasını sağlar 68. 

İtibar sözlük anlamı olarak, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, 

prestij anlamlarında kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir69. 

Cambridge sözlüğünde ise itibar, bir kişi veya bir şey hakkında 

insanların genel düşünceleri, geçmiş davranışlarına ya da karakterine 

dayanarak ne kadar takdir edildiği ve beğenildiği olarak tanımlanmıştır 
70. 

Ayrıca iyi bir itibarın yararları şöyle ifade edilebilir71 . 

• Rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve 

rekabet avantajı sağlar. 

 
68 Yağcioğlu,A.(2012),’’ İtibar Yönetimi Kavramının İşlevselliği Ve İtibar 
Unsurlarının Birbiriyle İlişkisi: Otel İşletmeleri Açısından Bir Uygulama’’,Yüksek 
Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,S2 
69 www.tdk.gov.tr  
70 Http://Dictionary.Cambridge.Org/British/Reputation 
71  Karaköse,T.,(2007),’’ Kurumların Dna’sı İtibar Ve Yönetimi’’, Ankara ,Nobel 
Yayın-Dağıtım,S.52 
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• En yetenekli elemanların işletmeye çekilmesi, örgütsel süreçteki 

eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur.  

• En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker. 

• Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma 

şansını artırır.  

• Yeni pazarların kapılarını açar. 

• Örgütün ürün ve hizmetleri için bir değer yaratır.  

• Kriz zamanlarında örgütü korur. 

Yapılan tanımlamalardan hareket edildiğinde itibar, bir kuruluşun tüm 

paydaşlarınca nasıl algılandığını gösteren soyut bir değer olarak kabul 

edilebilir. İtibar bir kurumun genel değerlerinin toplamını teşkil eden 

en önemli temeldir. Şekline bakılmaksızın tüm kurumların belli bir 

itibarı vardır. Ama önemli olan bu itibarı nasıl yöneteceklerini 

öğrenmeli ve geliştirmelidirler. 

Kurumsal kimlik yönetiminin amacı, bir kurum için en uygun imajı 

bulup bu imaja ilişkin mesajları kamuoyuna aktarmaktır. Pek çok 

düşünce, kurumsal kimlik yönetiminin paydaşlarda heves ve olumlu 

duygular meydana getirdiğini ifade etmektedir. Kurum için en doğru 

kimliği bulup yönetebilmek stratejik açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Kurumlarda bireyin ve grupların davranışlarını belirleyen kurum 

kültürü ise kurumun üst yönetimince oluşturulmuş olabileceği gibi 

kendiliğinden de oluşmuş olabilir. Kurum kültürü çalışanların 
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motivasyonu arttırmakta ve belirsizliğin hüküm sürdüğü yerlerde 

çözümler üretmektedir72.   

Kurumsal imaj, bir kurumun ulaşmak istediği hedef kitlenin zihninde 

ortaya çıkan resimdir. Diğer bir deyişle kurumsal imaj, hedef kitlenin 

zihninde, kurum kimliğine yüklenen sıfatlar hakkında varılmış yargılar 

bütünü olarak ifade edilebilecektir. Ayrıca, kurumların nasıl 

bilindiklerine, tanındıklarına veya algılandıklarına ilişkin değerlendir-

meler bütünüdür. Bu değerlendirmelerin kurumsal imajı oluşturduğu 

ifade edilebilecektir. Kurumsal imaj, bir kurumun faaliyet gösterdiği 

alanda aynı faaliyette bulunan diğer kurumlara karşı üstünlük 

sağlamasını gerçekleştirebileceği gibi, iç ve dış çevresiyle uyum içinde 

faaliyetlerini yerine getirmesinde de etkili olabilecektir. Bu bağlamda, 

kurumun iç çevresiyle uyumlu çalışabilmesi için, çalışanlar gözünde 

olumlu kurumsal imaj oluşturmanın önemli olduğu söylenebilir. 

Çalışanlar gözünde olumlu bir kurumsal imajın varlığı; moral yönünden 

olumlu etki yaptığı gibi, hizmet kalitesinin artıracağı düşünülmektedir. 

Bu nedenle güçlü bir kurumsal imaja sahip olmanın kurum açısından ne 

kadar önemli olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kurumsal 

imajı ortaya çıkarabilmek için, öncelikle kurumu iç ve dış çevreye en 

iyi şekilde anlatabilecek imajın saptanmasına yönelik araştırmalarda 

bulunulması gerektiği düşünülmektedir73.  

 
72 Solmaz, B., (2007),’’ Kurumsal İletişim Yönetimi’’, Konya,  Tablet Kitapevi, S.42. 
73 Çetin,S. Ve Tekiner A.İ.,(2015) ‘’Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Emniyet 
Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş Anketi’’ekonomi Ve Araştırma Dergisi, 
Https://Dergipark.Org.Tr/En/Download/Article-File/203324, 

Erişim Tarihi 30.03.2021,S.419 
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Kurumun iç ve dış paydaşlarına kendisini daha iyi anlatabilmesi, 

tanıtabilmesi, hedef kitlesini etkileyebilmesi, böylelikle pazar payını 

büyütüp daha karlı hale gelebilmesi için stratejik rekabet avantajı 

sağlayabilecek bir kaynak olan kurumsal imaj, kurum için büyük önem 

taşımaktadır. 

 Çalışanların nezdinde olumlu bir kurumsal imajın varlığı; moral 

yönünden olumlu etki yaptığı gibi, hizmet kalitesi artıracağı yönünden 

de algı yaratmaktadır. Bu sebeple güçlü bir kurumsal imaja sahip 

olmanın kurum açısından ne kadar önemli olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kurumsal imajı ortaya 

çıkarabilmek için, öncelikle kurumu iç ve dış çevreye en iyi şekilde 

anlatabilecek imajın saptanmasına yönelik araştırmalarda bulunulması 

gerektiği düşünülmektedir. İmaj; bir kurumun aynı faaliyette bulunan 

diğer kurumlardan ayrılmasını sağlayan ve farklılıklarını ortaya çıkaran 

unsurlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle, kurumun kendisini 

ifade edebileceği imajın belirlenmesi ve öncelikli olarak da kurumun 

temel hedeflerinin saptanması gerekmektedir.74 

2.  Markalaşma  

Marka kavramı çeşitli sebeplerden dolayı gerek iş dünyasında gerekse 

literatürde en çok üzerinde durulan kavramlardan birisi haline gelmiştir. 

Marka kavramının önemini bu derece arttıran sebeplerden en 

 
74 Çetin,S. ve Tekiner A.İ.,(2015) ‘’Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Emniyet 
Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş Anketi’’ekonomi Ve Araştırma Dergisi, 
Https://Dergipark.Org.Tr/En/Download/Article-File/203324,  

Erişim Tarihi 30.03.2021,S.419 



96 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

önemlileri; toplumların aşırı ve lüks tüketime yönelmiş olmaları, 

küreselleşme hareketleri ile birlikte gelen liberal ve sert rekabet ortamı, 

firmaların marka oluşturma ve oluşturmuş oldukları bu markaları 

tutundurma konusunda uzmanlık kazanmış olmalarıdır. Çoğu zaman 

tüketicilerin satın alma davranışlarını belirleyen temel etken, 

markaların temsil ettikleri asıl üründen çok markaların tüketicilerin 

zihinlerinde edinmiş oldukları marka denkliği olmuştur. Diğer bir 

deyişle markalar temsil ettikleri ürünlerden daha önemli hale 

gelmişlerdir75. 

Tüm iktisadi sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun bir 

rekabet ortamı mevcuttur. Sadık müşteri profiline sahip olmak ve katma 

değer yaratmak için farklılaşmak gerekmektedir. Farklılaşmanın 

işletmelerin sunduğu hizmetin kalitesiyle ilgili olması rekabeti de 

hızlandırmaktadır. Turizm sektöründe; marka olmak öncelikle, kalite 

hizmet ve yaratıcılık gibi rekabet ortamını oluşturacak faktörlerdir. 

Turizm sektöründe ürünün tanınması ve kalite farklılıkları ürünlerin 

markalaşarak kamı maksimuma çıkmasına sebep olmaktadır. Ancak 

turistik ürünlerin bir çok hizmeti birlikte barındıran bir bütün olması 

sebebiyle farklılaşma hizmet kalitesi yanında diğer hizmetlere de dikkat 

çekilmesini gerektirmektedir. Kaliteli konaklama hizmeti yanında 

ulaşım, yerel özellikler veya diğer turistik çekiciliklerinde 

 
75 Demirkol,Ş.(2016), ‘’Turizmde Markalaşma’’,İstanbul, Değişim Yayınları,S.93. 
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vurgulanması markalaşmada etkili olacaktır. Hizmetin adeta ambalajı 

niteliğinde olabilecek bu özellikler markalaşmasında etkili olacaktır76.  

Turizm sektöründe başarılı marka yaratmanın kuralları; doğru hedef 

kitle seçimi, net konumlandırma, duygu faktörü, insan gibi markalar 

oluşumu, heyecan verici deneyim yaratmak, memnun müşteri sayısını 

arttırmak, hayal kırıklığı yaratmamak, uzun vadeli plan yapmak ve 

trendlere göre strateji yapmak olarak sıralanabilmektedir. 

Bunlara ilaveten, turizm kalkınmasında turizm destinasyonun da önemi 

büyüktür. Hem destinasyonun oluşturulması hem de destinasyon 

içerisinde hizmet veren işletmelerin marka değeri taşıması ayrıca 

önemli bir konudur77. 

3. Reklam ve Tanıtım 

Bir ülkenin uluslararası pazarlama turizm pazarındaki talebini etkileyen 

bir unsur olarak kabul edilmektedir. Tanıtım etkinlikleri, potansiyel 

tüketici grubu hedef alarak doğrudan doğruya bireylere yönelik bir 

etkinliktir. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin turizm imajı üzerindeki en 

önemli etkisi, bir bölge ya da ülke hakkında tüketiciye bilgi vermesidir. 

Bu unsur mevcut turizm talebini arttırabileceği gibi, potansiyel turizm 

talebini düşürme gücü de olabilecektir. Bu amaçla, uluslararası 

turizmde söz sahibi olan ülkeler bir yandan sahip oldukları imajı 

 
76 Ertuğrul,S.M. ve Demirkol,Ş.(2007),’’Turistik Ürün Talebinde Markalaşmanın 
Etkisi’ ’Sosyal Bilimler Dergisi,S.68. 
77 Demirkol,Ş.(2016), ‘’Turizmde Markalaşma’’,İstanbul ,Değişim Yayınları,S.58. 
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koruyabilmek, diğer yandan da pazardan daha fazla pay alabilmek için 

reklam ve tanıtım etkinliklerine daha fazla kaynak ayırmaktadırlar78. 

Reklamın ve tanıtımın önemini şu başlıklar altında toplayabiliriz79. 

• Turizm ürünü ile ilgili yanlış izlenimleri gidermek 

• Turizm işletmesi ve turizm bölgesi için olumlu imajı yaratmak 

• Tüketicilerin çeşitli endişelerini gidermek. 

• Turizm ürünü ile ilgili olumsuz tüketici algılarını değiştirmek 

• Marka bağımlılığını oluşturmak 

 

4. Turistik Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler 

Turistik ürünün satın alıcısı olan turistin tanımını yaparken, ikamet 

ettiği yerden bir başka yere gezmek, görmek, eğlenmek, dinlenmek ve 

benzeri sebeplerden dolayı gitmesi ve orada en az bir gece 

konaklayarak turistik ürünleri tüketmesi vurgulanır. Bu temel tanımda 

dahi turistin birçok farklı sebepten ötürü seyahat ettiğini görmek 

mümkündür. Bunun yanında turistler sadece insan olmalarından 

kaynaklı farklı sosyolojik, psikolojik ve kültürel özelliklere sahiptirler. 

Ayrıca birbirlerinden farklı zevk, istek ve hobilere sahip olmaları da 

kaçınılmazdır. Tüm bu saydığımız kişiye özel durumlara rağmen 

turistlerin satın alma davranışlarını, genel tüketici davranışlarına paralel 

değerlendirerek açıklamaya çalışmak uygun olacaktır. Bu noktada 

 
78 Kozak,N. Ve Kozak, M.(2012) ‘’Genel Turizm, İlkeler Ve Kavramlar’’ Ankara, 
Detay Yayınevi, S.71. 
79 Kozak,N(2019),’’Turizm Pazarlaması’’, Ankara, Detay Yayınevi, S.197. 
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turistlerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri, kişisel, 

ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak ayırmak mümkündür. 

4.1. Kişisel Faktörler 

Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler, kişinin 

yaş ve yaşam dönemleri, meslek, ekonomik özellikler, yaşam tarzı ve 

kişilik olmak üzere beş grupta incelenmektedir80.  

Yaşam dönemi genellikle farklı yaş grubunda bulunan turistlerin farklı 

turistik zevkleri ve buna bağlı talepleri olacağını vurgular. Gençlerin 

daha çok deniz, kum, güneş ve eğlence turizmine ilgi duyarlarken, 

yaşlıların dinlence, sağlık ve din turizmine ilgi duymaları yaş faktörü 

ile açıklanabilir.  

Meslek faktörü, gelir düzeyi bir tarafa bırakılırsa çalışanların boş 

zamanlarını dolayısı ile turistik faaliyetlerde bulunulabilecek zamanını 

belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Serbest meslek 

sahipleri daha fazla seyahat eğilimindedir, çünkü bu grubun tatilleri 

sınırlı dönemlerde değildir. Oysaki işçi ve memurlar ancak izin 

dönemlerinde seyahat ederler. Örneğin; şirket temsilcileri ve bilim 

adamları iş seyahatinde önemli bir grubu oluşturur81. 

 
80 Gürkan, Z., (2008), “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmajın Tüketici 
Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, S. 71. 
81 İçöz, O., (1996), “Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler Ve Uygulamalar”, 
Ankara, Anatolia Yayıncılık, S. 48. 
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Ekonomik özellikler turistlerin gelir durumunu ve harcama 

alışkanlıklarını ifade eder. Genellikle kişiler öncelikli olarak yaşam 

masraflarını karşılar ve sonrasında turistik faaliyetlere bütçe ayırırlar. 

Turistler ayırabildikleri bu bütçe doğrultusunda ucuz veya pahalı 

turistik ürünleri satın alma kararlarını verebilirler. Yüksek bütçe, 

turistik faaliyetleri sayısal olarak artırırken, niteliksel olarak da lüks 

olmasını sağlamaktadır. 

Yaşam tarzı, turistlerin nelere ilgi duyduklarını, neleri tercih ettiklerini, 

yaşadıkları durumlara karşı verdikleri tepkileri, alışkanlıklarını ve 

benzeri davranışlarını ifade etmektedir. Turizm davranışı açısından bir 

yaklaşım yapıldığında Rızaoğlu’na82 göre turistleri; Sakin ve Sessiz 

Seyahatçiler, Denizaşırı Seyahatçiler, Tarihsel Öğeleri Arayan 

Seyahatçiler, Eğlendirici Bir Seyahat Aracı ile Seyahat Edenler ve 

Şimdi Seyahat Et Sonra Öde seyahatçiler olmak üzere, beş küme 

oluşturmak mümkündür. 

Bir kişiyi başkalarından farklı kılan duygu, düşünce ve davranış 

özelliklerinin tümüne kişilik adı verilir. Bu ayırt edici özelliklerin 

içerisinde alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve 

çevreye bakış açıları yer almaktadır83. Alanda yapılan çeşitli 

araştırmalarda kişilik özellikleri ile tatil davranışları arasında anlamlı 

ilişkiler olduğu görülmüştür. Örneğin tatillerinde akraba ziyaretinde 

 
82 Rizaoğlu, B., (2003), “Turizm Davranışı”, Ankara, Detay Yayıncılık, S. 90. 
83 Cömert, Y. Ve Durmaz, Y., (2004), “Tüketici Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını 
Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım Ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması”, 
S. 2.  
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bulunmayı tercih eden turistler kişilik özellikleri olarak -edilgen- iken, 

en gözde yerleri ziyaret edenler -etkin, girgin, ayrıntılı ve dikkatli 

düşünen, gezmek görmek isteyenler -aksettirici, hissi, duygusal, 

kararsız, çekingen, edilgen-, açık hava etkinliklerine katılanlar ise yine 

kişilik olarak -cesur, etkin, girgin, endişeli, istekli- olarak tespit 

edilmiştir. Örnekteki araştırma sonuçlarından ortaya çıktığı üzere 

turistlerin kişilik özellikleri tercih ve davranışlarında farklılığa sebep 

olmakta ve turistik ürün satın alma tercihleri noktasında da kişiye etki 

etmektedir. 

4.2 Ekonomik Faktörler 

Ekonomik faktörler geniş açıdan bakıldığında öncelikle dünyanın, daha 

sonra da ikamet edilen ve turistik faaliyette bulunulacak destinasyonun 

ekonomik durumunu, dar anlamda bakılacak olursa da turistin bireysel 

ekonomik durumunu ifade etmektedir. Globalleşen dünyanın herhangi 

bir bölgesinde yaşanan ekonomik sorunların günümüzde tüm dünyayı 

etkilediğini söylememiz yanlış olmaz. Bu bağlamda doğal afetler, 

salgın hastalıklar, savaş ve benzeri büyük çaplı olaylar dünya 

ekonomisini olumsuz yönde etkilediği dönemlerde turistler satınalma 

davranışlarını değiştirmektedirler. Buna benzer olarak turistin ikamet 

ettiği ülke veya bölgede yaşanan bir ekonomik istikrarsızlık, turistin 

bireysel ekonomisini etkileyerek satın alma düzeyine etki edecektir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir bölgesel ekonomide gidilecek turistik 

destinasyondaki ekonomik durumdur. Özellikle dış turizmde kimi 

zaman gelişmişlik seviyesindeki farklar turistin yerel para birimi ile 

gidilecek destinasyonda kullanılan para birimi arasında pozitif veya 
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negatif yönde yüksek miktarlarda farklar oluşturabilmektedir. Bu 

noktada turistin lehine oluşan fark turistin alım tercihlerini lükse doğru 

götürürken, aleyhine oluşan şartlarda da daha ucuz tercihler yapmasına 

neden olabilmektedir. 

Kabul edilmelidir ki kişilerin turistik faaliyet satın alması için öncelikle 

temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor olması gerekmektedir. Bu 

noktada kişilerin gelirlerinin çokluğu ya da azlığı turistik ürün seçimine 

yön verecektir. İnsanların, tatil yapacağı ülke seçiminde, konaklama 

işlemini gerçekleştireceği tesis seçiminde, turistik mal ve hizmetlerden 

ne ölçüde yararlanacağını belirlemede satın alma gücü yani geliri ön 

plana çıkmaktadır. Gelir düzeyi yüksek gruplar, düşük gelir gruplarına 

göre daha lüks nitelik taşıyan mal ve hizmetlere talep gösterirler. Ayrıca 

yüksek gelir gruplarının seyahat eğilimleri daha fazladır84. 

4.3 Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktörler; insanların turizm aracılığıyla rahatlamalarına, 

içinde yaşadıkları çevreden bir an olsun uzaklaşmalarına ve birtakım 

ihtiyaçlarını tatmin ederek yüksek oranda zevk almalarına olanak 

sağlamaktadır. Turizm olayı insanların ruhsal ve fiziksel yapısına iyi 

gelen ve onları rahatlatan tıbbi bir gereksinim gibidir85. Tüketicinin 

 
84 Hayta, B. A., (2007), “Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci Ve 
Karşılaşılan Sorunlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt.16, No.3, S. 81. 
85 Bahar, O. Ve Kozak, M., (2005), “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm Ve 
Rekabet Edebilirlik”, Ankara, Detay Yayıncılık, S. 42. 
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satın alma davranışı etkileyen psikolojik faktörler motivasyon, algı, 

öğrenme, tutum ve inançlar başlıkları altında incelenebilir. 

İnsanların davranış ve hareketlerinin altında yatan içsel güdüye 

motivasyon denmektedir. Turistlerin ürün satın alma davranışının 

altında da onları iten çeşitli motivasyonlar vardır. Birçok bilim insanın 

tatil davranışını motive eden güdüler üzerinde yaptığı çalışmalardan 

çıkan sonuçları başlılar altında toparlayacak olursak; İş ile ilişkili 

güdüler, fiziksel güdüler, kültürel ve psikolojik güdüler, sosyal ve etnik 

güdüler, eğlence ile ilişkili güdüler ve dinsel güdüler şeklide bir liste 

elde edebiliriz. 

Algılama, çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, 

hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenmesi veya hissedilmesiyle 

ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı biçime getirme 

sürecidir86. Turistik üründe satın alma üzerinde ki algı büyüklük, renk, 

yoğunluk, zıtlık, biçim ve lokasyon gibi konularda yoğunlaşmaktadır. 

İnsanlar doğdukları anda itibaren öğrenme başlar ve öğrenilen her şey 

zamanı geldiğinde hareketlere yön verir. Turistler ürün satın alma 

esnasında o ürünle veya üretici ile ilgili öğrenimlerini tecrübe kavramı 

altında kullanarak kararlarını verme davranışı içinde bulunurlar. 

Tutumlar, bireylerin duygularını dışa vurma yöntemlerinden biridir. 

İnsanlar üzerinde az çok öğrenme yaşanılan ve tecrübe edinilen her 

 
86 Pekyaman, A., (2008), “Turistik Satınalma Davranışında Destinasyon Imajının 
Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, S. 77. 
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konuyla alakalı olumlu ya da olumsuz tutumlar gösterebilirler. 

Tutumlar inançları da etkileyerek davranışların doğru veya yanlış 

olarak kategorize edilmesine de sebep olur. Tutum ve inançlar 

turistlerin satın alma kararlarında da etkin roller oynar. Bu noktada 

olumlu bir tutum pazarlama işlemlerini oldukça kolaylaştırırken, 

olumsuz tutumları değiştirmek için ciddi çabalar harcanması 

gerekmektedir. Bu noktada algıyı, davranışı kimi zaman da ürünü 

değiştirmek olumsuz tutumu olumluya çevirmek adına kullanılan 

yollardır. 

4.4. Sosyal ve Kültürel Faktörler 

Kültürü içinde yaşanılan ve paylaşımda bulunulan toplum meydana 

getirir ve bu topluluğa mensup olan insanların sosyal ve kültürel 

durumları satın alma davranışlarını etkilemektedir. Toplumun içinde 

zamanla ortaya çıkmış ve kabullenilmiş örf, adet, gelenek, görenek ve 

kalıplaşmış davranış biçimlerinde sentezlenerek ortaya çıkan kültür, o 

toplumun üyeleri tarafından öğrenilmiş ve onaylanmıştır. Bu onaylama 

kültürde hiçbir değişikliğin olmayacağı ya da o toplumun içinde hiçbir 

kültürel farklılık yaşanmayacağı anlamını taşımaz. Hem her toplumun 

içinde yaşayan alt kültüre mensup bireylerin, kendi gruplarına özgü 

davranış biçimleri geliştirdiklerini ve farklı yaklaşım gereksinimleri 

ortaya çıkardığını belirtmek gerekir. Pazarlamacılar bu noktada hem 

aynı toplum içindeki kültürel farklılıkları hem de toplumlar arası 

kültürel farklılıkları turistik ürün çeşitlerine ve pazarlama stratejilerine 

yansıtarak turistik ürünlerin tüm kültürlerde satılabilmesini sağlamaya 

çalışmaktadırlar. 
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Bireyler toplum içinde yaşarken çeşitli özelliklerinden kaynaklı birçok 

sosyal grup ve sınıfa dahil olmaktadırlar. Meslek, eğitim durumu, 

cinsiyet, medeni hal, hobi ve zevkler gibi kişiden kişiye değişen 

durumlar, benzer durumdaki diğer insanların toplanmasıyla sosyal 

sınıflar oluşmaktadır. Oluşan bu sosyal sınıflar birbirlerinden farklı 

satın alma davranışlarında bulunmaktadır hatta birden fazla gruba üye 

olan birey, farklı sosyal gruplar ile aynı ürün karşısında farklı 

davranışlar gösterebilmektedir. Örnek olarak ailesi ile tatile çıkacak 

olan bir gencin turistik ürünlere karşı davranışı ile aynı gencin 

arkadaşları ile çıkacağı tatildeki aynı turistik ürünlere karşı satın alma 

davranışı uyumsuz olacaktır.  

5. İmaj ve İtibarın Turistik Satın Alma Davranışına Etkileri 

Turistik rekabetin en üst düzeyde yaşanıldığı günümüz bilgi çağında, 

turistler ürün satın almadan önce pek çok faklı kaynaktan çeşitli 

araştırmalar sonucunda karar verme davranışında bulunmaktadırlar. Bu 

kararları etkileyebilmek için geniş perspektifte ülkeler, bölgeler ve 

tesisler gerek kamu gerekse özel sektör girişimleri ile çok çeşitli 

mecralarda tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler 

sürecinde imaj ve itibarın önemini kavrayabilen, turistik ürünün bir 

metadan daha fazlası olduğunu anlayabilen kurumlar, rakiplerine göre 

bir adım önde olacaklardır. 

Turistik imaj, bir ülkenin, bir bölgenin, bir tesisin veya diğer bir turistik 

ürünün, turistlerin zihninde oluşturduğu izlenimdir. Zihin, bahsi geçen 

turistik ürüne maruz kaldığı anda o ürüne çeşitli anlamlar yükleyecek 
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böylece ürünün imajı ortaya çıkacaktır. Her bireyin düşünme şekli, 

öğrendikleri ve tecrübeleri aynı olmasa da anlamlı bir çoğunluğun 

ürüne yüklediği imaj benzer olacaktır. 

Genelden özele doğru gidildiğinde turistik satın almada ülke imajı 

turistler tarafından önceliklenecektir. Uluslararası turizm bakımında 

imaj kavramı, bir ülkenin turistler açısında cazibe merkezi olmasına 

yarayan ve aynı zamanda turistlerin daha fazla harcama yapmalarını 

sağlayan turistlerin belleğindeki resim ya da görüntü olarak 

tanımlanabilir87. Bir ülkenin diğer ülke vatandaşları tarafından nasıl 

algılandığı, diğer ülke vatandaşlarının gözündeki saygınlığı ve itibarı o 

ülkenin uluslararası imajını göstermektedir. 

Uluslararası platformda sahip olunan imajın, o ülkenin itibarı açısından 

oynadığı rol büyüktür ve itibarlı bir ülke, uluslararası karar 

mekanizmalarını etkileme ve uluslararası kamuoyu oluşturma gücünü 

elinde bulundurmaktadır. Olumlu bir imaja sahip itibarlı bir ülke, 

kendini diğerlerine kabul ettirmekte ve maddi-manevi değerlerini 

dünyada kolayca aktarabilmektedir88. 

Ülkelerden sonra destinasyonların da turistler açısından satın 

alınmasının o turizm bölgesinin imaj ve itibarı ile yakından ilgisi vardır. 

Turist kendisi daha önce tecrübe etmediyse, yapacağı araştırmada 

 
87 Tunç, A., (2001), “Ulusal Turizm Politikalarını Etkileyen Uluslararası Yeni 
Eğilimler Ve Türkiye’nin İmaj Sorunu”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ankara  
88 Güzel, F. Ö., (2009), “Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi Ve Türkiye İmajı 
Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 
S. 147. 
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destinasyon ile ilgili kolay ulaşım, doğal veya yapay çekicilik, 

konaklama ve benzeri olanaklar, aktiviteler ve yardımcı hizmetler gibi 

bilgilere erişmenin yanı sıra diğer turistlerin düşünce, inanç ve 

izlenimlerine de ulaşacaktır. 

Bir destinasyonun imajının belirlenebilmesinde iki temel unsur ele 

alınır. Bu unsurlar; temel imaj ve özel imajdır. Bir destinasyonun temel 

imajını birtakım faktörler etkilemektedir. Bu faktörler temel olarak iki 

gruba ayrılabilir. İlk grup arasında; rekreasyon, gezilecek yerler, turizm 

ve genel altyapı ve ulaşım ağı sayılabilir. İkinci grubu ise; kültürel, 

tarihi, politik, doğal güzellikler ve iklimsel özellikler oluşturur. Bu 

sayılan faktörleri bünyesinde barındıran bir destinasyon tüketicilerce 

tercih edilmeye değer görülür ve ziyaret edilme ihtimali artar. Bir 

destinasyonun özel imajı ise temel imaj ve özel faktörlerin 

birleşiminden oluşan bir fonksiyondur. Özel faktörler öznel bir özelliği 

sahiptir, yani tüketiciden tüketiciye değişiklikler gösterir89. Turistler bir 

turistik ürün olarak destinasyon satın almasında hem temel hem de özel 

imaj faktörlerini değerlendirmeye alabilmektedirler. 

Her kuruluşun bir imajı vardır ve bu, insanların kişilikleri ve kuruluşla 

olan ilişkilerine bağlı olarak iyi ya da kötü olabilir. Kurumsal imaj, 

kurumun en üst yöneticisinin aldığı karardan, en alt kademe işgörenin 

davranışlarına kadar tüm etkenlerin bileşimiyle meydana gelir. 

İşletmenin, kuruluş tarihinden bugüne kadar ürettiği ürünlerin ve 

hizmetin kalitesi, verdiği hizmetler, düzenlediği etkinlikler, kazandığı 

 
89 Çiçek, R. Ve Ilgaz, A., (2015), “Destinasyonların Pazarlamasında İmaj Ve 
Markanın Rolü: Nevşehir Örneği”, Akademik Bakış Dergisi, Kırgızistan, S. 174. 
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başarılar, işçi-işveren ilişkilerindeki davranışları, çevre ilişkilerindeki 

duyarlılığı ve topluma karşı duyulan sorumluluklarını yerine getirmesi 

gibi pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşur90. 

Turistlerin konaklama işletmeleri gibi sayıca fazla ve birbirine 

benzeyen turistik kurumlar arasındaki seçim yapma süreçleri, ülke ve 

destinasyona seçimine göre daha zor olmaktadır.  Özellikle konaklama 

arzının yüksek olduğu turizm bölgelerinde, işletmelerin kurumsal imaj 

ve itibarları, turist için önemli bir seçme faktörü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Turistik bir ürünün tercih edilme sebepleri kişisel, ekonomik, 

psikolojik, sosyal ve kültürel faktörler başlıkları altında toplanılmaya 

çalışılsa da bu faktörlerin hemen hepsi ile iç içe olan imaj ve itibar 

faktörü göz ardı edilmemelidir. İmaj yönetimi ile ayrılamaması gereken 

tanıtım faaliyetlerine önem ve özen gösterilmeli, günümüz turistlerinin 

seçimlerini yaparken geniş bir yelpazede değerlendirme yaptıkları 

sektör tarafından kabul edilmelidir. 

 

 

 

 

 
90 Bolat, O. İ., Sosyal Bilimler Dergisi, S. 109.  Https://Dergipark.Org.Tr/En/ 

Download/Article-File/863809, Erişim Tarihi: 30.03.2021 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 109 

 

KAYNAKÇA 

Bahar, O. ve Kozak, M., (2005), “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası 

Turizm Ve Rekabet Edebilirlik”, Ankara, Detay Yayıncılık. 

Bolat, O. İ., Sosyal Bilimler Dergisi, S. 109.  Https://Dergipark.Org.Tr 

/En/Download/Article-File/863809, Erişim Tarihi: 30.03.2021 

Cömert, Y. Ve Durmaz, Y., (2004), “Tüketici Tatmini İle Satın Alma 

Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım Ve 

Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması”. 

Çetin, S. Ve Tekiner A.İ.,(2015) ‘’Kurumsal İmajın Temel 

Belirleyicileri: Emniyet Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş 

Anketi’’ekonomi Ve Araştırma Dergisi, Https://Dergipark.Org. 

Tr/En/Download/Article-File/203324,Erişim  

Çiçek, R. Ve Ilgaz, A., (2015), “Destinasyonların Pazarlamasında İmaj 

Ve Markanın Rolü: Nevşehir Örneği”, Akademik Bakış Dergisi, 

Kırgızistan. 

Demirkol,Ş.(2016), ‘’Turizmde Markalaşma’’, İstanbul, Değişim 

Yayınları, 

Ertuğrul,S.M. Ve Demirkol,Ş.(2007),’’Turistik Ürün Talebinde 

Markalaşmanın Etkisi’ ’Sosyal Bilimler Dergisi, 

Gümüş, M. Ve Öksüz,B.(2009), ‘’Turizm İşletmelerinde Kurumsal 

İtibar Yönetimi’’, Ankara, Nobel Yayın-Dağıtım, 

Gürkan, Z., (2008), “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmajın 

Tüketici Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek 

Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



110 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

Güzel, F. Ö., (2009), “Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi Ve 

Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”, Ticaret Ve 

Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2. 

Hayta, B. A., (2007), “Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma 

Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 

Cilt.16, No.3 

İçöz, O., (1996), “Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler Ve 

Uygulamalar”, Ankara, Anatolia Yayıncılık. 

Karaköse, T.,(2007),’’ Kurumların Dna’sı İtibar Ve Yönetimi’’, Ankara 

,Nobel Yayın-Dağıtım,  

Kozak,N. Ve Kozak, M.(2012) ‘’Genel Turizm, İlkeler Ve Kavramlar’’ 

Ankara, Detay Yayınevi,  

Kozak,N(2019),’’Turizm Pazarlaması’’, Ankara, Detay Yayınevi, 

S.197 

Özkan,A.,(2008),’’İtibar Yönetimi’’,İstanbul, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 

Pekyaman, A., (2008), “Turistik Satınalma Davranışında Destinasyon 

İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma”, 

Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 

Rızaoğlu, B., (2003), “Turizm Davranışı”, Ankara, Detay Yayıncılık. 

Solmaz, B., (2007),’’ Kurumsal İletişim Yönetimi’’, Konya, Tablet 

Kitapevi,  

Solmaz,B. Ve Özcan,H. (2019),Türkiye Mesleki Ve Sosyal Bilimler 

Dergisi, Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Download/Article-File/ 

852447  

https://dergipark.org.tr/Tr/Download/Article-File/


İLETİŞİMSEL TURİZM | 111 

 

Ural,E.G.,(2006),’’Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları’’,İstanbul, 

Birsen Basımevi, 

Yağcıoğlu, A.(2012),’’ İtibar Yönetimi Kavramının İşlevselliği Ve 

İtibar Unsurlarının Birbiriyle İlişkisi: Otel İşletmeleri Açısından 

Bir Uygulama’’,Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tunç, A., (2001), “Ulusal Turizm Politikalarını Etkileyen Uluslararası 

Yeni Eğilimler Ve Türkiye’nin İmaj Sorunu”, Gazi Üniversitesi 

Araştırma Fonu, Ankara. 

Www.Tdk.Gov.Tr 

Http://Dictionary.Cambridge.Org/British/Reputation 

  

 

 

 

http://www.tdk.gov.tr/
http://dictionary.cambridge.org/british/reputation


112 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 113 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 

TURİZM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK 

Öğr. Gör. Ali KOÇAK 

Akdeniz Üniversitesi, Finike Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı, Antalya, Türkiye., alikocak@akdeniz.edu.tr 

ORCID:0000-0002-7073-9420 

Doktorant Ramazan DEMİR 

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, 
Aydın, Türkiye. ramteddemir@gmail.com, ORCID:0000-0002-3617-7380 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 115 

 

GİRİŞ 

Günümüzde işletmeler karlılık sağlama ve büyüme amaçlarının 

yanında toplumsal fayda sağlamayı da amaçlamaktadırlar.  Değişen 

pazarlama anlayışı ile fark yaratma çabası içinde olan işletmeler, 

tüketicilerin daha fazla bilinçlenmesi ile kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini rekabet ve imaj oluşturma stratejisi çerçevesinde 

değerlendirmeye başlamışlardır. Üretimden tüketime kadar tüm 

aşamalarının odak noktasında insan ve çevre olan turizm sektöründe de 

tüketicilerin tercihlerini işletmelerin sosyal tutumları belirlemektedir. 

Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin turizm 

sektöründe uygulanması, sektördeki karlılığı artırmanın yanında 

tüketiciye, çevreye ve diğer paydaşlara yatırım olarak da ifade 

edilebilmektedir. 

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Sorumluluk kavramı “belirlenen görevi yerine getirmek için o işi 

yapmakla yükümlü olan kişinin uymak durumunda olduğu kurallar 

bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Özüpek 2005: 9). Sosyal sorumluluk 

kavramı ise, ‘‘toplumum refah düzeyini artırmak ve topluma zarar 

verebilecek davranışlardan kaçınma sorumluluğu’’ olarak ifade 

edilebilmektedir (Öztürk 2003: 189). Toplumdaki her birey kendi 

ailesine, çevresine, içinde bulunduğu topluma ve etrafındaki insanlara 

karşı çeşitli sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumluluklar bireyin sahip 

olduğu statüye ve yaşadığı ortama göre farklılıklar gösterebilmektedir. 

Sosyal sorumluluk söz konusu iken literatürde çoğunlukla kişiler 
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üzerinde değil işletmeler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir 

(Friedman, 1970). İşletmeler kapsamında değerlendirildiğinde evrensel 

olarak kabul edilmiş bir sosyal sorumluluk tanımı bulunmamaktadır. 

Fakat tanımların içeriğinde çoğu zaman işletmelerin topluma dair 

hayata geçirdikleri olumlu faaliyetlere yer verilmektedir (Redford, 

2005). Kotler ve Lee (2005) işletmenin sosyal sorumluluğunu, “isteğe 

bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla 

toplumun refahını arttırmak için üstlenilen bir yükümlülük” olarak 

tanımlamıştır (Kotler ve Lee 2005: 3). Bir başka tanımda ise sosyal 

sorumluluk “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, çalışanlar, 

hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar 

vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde kullanarak 

toplumun istek ve beklentilerine uygun üretimde bulunması” şeklinde 

ifade edilmiştir (Şimşek ve Diğerleri 2011: 457). 

Günümüzde yaşanan bazı gelişmeler sebebiyle, sosyal sorumluluk 

kavramı son zamanlarda giderek daha önemli bir kavram olarak 

nitelendirilmektedir. Aşağıdaki maddeler bu gelişmelerin özeti olarak 

değerlendirilebilir (Warhurst ve Mitchell 2000: 97): 

Liberalleşme ve Küreselleşme ile artan doğrudan yatırımlar,  

Sosyal baskılar, 

Birçok alanlarda yapılan yeni düzenlemeler, 

Finansal araçlar, 

Tedarik zincirindeki baskılar, 

Diğer işletmeler tarafından yapılan baskılar, 

İşçi ve paydaşlar tarafından yapılan içsel baskılar, 
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İklim değişikliği, küresel ısınma benzeri çevresel değişimlerin artması. 

 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

İşletmelerin temel amaçlarının pazar paylarını ve karlılığını artırmak 

olduğu bilinmektedir. Bu sebeple toplumda yer bulmak isteyen 

işletmeler, toplum tarafından oluşan beklentilere karşı duyarlılık 

göstermeyi işletme politikası haline getirmişlerdir. İşletmelerin sadece 

üretim sırasında değil, ürünün tüketiciye ulaşması ve kullanımı 

nedeniyle oluşabilecek zararlı faaliyetleri de kontrol etme 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra işletmelerin 

faaliyetlerini icra ettikleri çevreyi korumak ve geliştirmek konusunda 

da yükümlülükleri bulunmaktadır (Aydemir, 1999). İşletmeler 

benimsedikleri bu yükümlülükler ile kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini yerine getirerek süreklilik arz eden kalkınmaya ortam 

hazırlamaktadırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk, Adam Smith’in 

işletmeler için ortaya attığı üretim ve faaliyet verimliliğine dayalı 

maksimum kar anlayışının yerini, topluma karşı sorumlu davranma 

anlayışı taşıyan işletmelere bırakmasının sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. (İlic, 2010: 305). Kurumsal sosyal sorumluluk stratejik 

planlama gerektiren bir süreç olmakla birlikte işletmelerin konuyu 

bütüncül bir yaklaşımla ele almaları önemlidir (Karlıova Soysal, 2020: 

11-12). Özetle, işletmelerin sosyal değerler oluşturmak adına 

yürüttükleri faaliyetler sosyal sorumluluk faaliyetleri olarak 

değerlendirilirken, işletmelerin bu faaliyetleri kurumsal beklentilerle 

bağlantılı olarak icra etmesi de kurumsal sosyal sorumluluk olarak 

değerlendirilebilir. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluğun özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

(Minareci, 2007: 62); 

Kurumsal sosyal sorumluluk sadece bir hayırseverlik çeşidi değil, uzun 

vadeli programları destekleyen ve tutarlılığı olan bir politikadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk sadece bir proje değil, aynı zamanda 

sosyal gereksinimleri belirlemeyi amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk iyi niyet göstermekten ibaret olmadığı gibi 

sosyal alanlarda liderlik yapmayı gerektirmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk sahte bağlılıklar anlamına gelmediği gibi 

aktif olmayı ve icraatlar da bulunmayı gerektirir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk bir çeşit harcama değil, kısa veya uzun 

vadeli geri dönüşümü olan bir yatırımdır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kar sağlaması beklenen bir yatırım değil, 

karlılığı sağlayabilecek ve koruyabilecek bir yatırımdır. 

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gelişim Süreci  

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının modern anlamda kullanılması 

1950’li yıllara kadar dayanmaktadır (Carroll, 1989). 1950’li yıllarda 

işletmelerin toplumdaki rolleri değişim ve gelişim göstererek iki temel 

ilke ön plana çıkmıştır. Birinci ilke hayırseverlik ilkesidir ve bu ilke 

doğrultusunda, zor durumda olan bireylere toplumdaki zengin bireyler 

tarafından yardım edilmelidir. Teokratik altyapı ile insanlar arasında 
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ortak kabul gören bu mesaj, zamanla işletmelerin aktif rol aldığı bir ilke 

haline gelmiştir. Zor durumda olan insanlara zengin iş dünyasının 

yardım elini uzatmaya başlaması ile işletmeler artık toplumun yaşam 

kalitesinin iyileştirme adına bazı sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini 

kabul etmişlerdir.  İkinci temel ilke ise koruyuculuk ilkesidir. Bu ilkeyi 

takip eden iş insanları işletmelerinin faaliyetlerden toplumun, özellikle 

de toplum içerisindeki ihtiyaç sahiplerinin faydalanması gerektiğini 

düşünmekte ve bu doğrultuda yükümlülükleri olduğuna 

inanmaktadırlar. Koruyuculuk ilkesine göre toplumdaki güvenin 

sağlanmasında işletmelerin rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle işletme 

faaliyetleri hissedarlar için olduğu kadar toplum içinde yarar 

sağlamalıdır. Bu sayede işletme yöneticileri, toplumun güven duyulan 

bireyleri olarak görülebilmektedirler (Lantos, 2001). 

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Unsurları 

Kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler tarafından çeşitli yaklaşımlarla 

kabul edilmektedir. Carroll’a (1991: 40) göre, kurumsal sosyal 

sorumluluğu oluşturan dört temel sosyal sorumluluk unsuru ekonomik, 

yasal, ahlaki ve gönüllü sosyal sorumluluklar olarak 

sıralanabilmektedir (Balı ve Cinel, 2011: 50-52): 

Sosyal sorumluluğu ekonomik yönden üstlenen işletmeler, karlılığı 

sağlayıp ekonomiye katkı sağladıklarında sosyal sorumluluklarını 

yerine getirdiklerini düşünmektedirler. Ekonomik sosyal sorumluluk 

kurumsal sosyal sorumluluğun en önemli aşaması olarak ifade 

edilmektedir.   
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Sosyal sorumluluğu yasal yönden üstlenen işletmeler, ekonomik katkı 

sağlamanın dışında yasalarca gerekli olan sosyal sorumlulukları da 

yerine getirmeyi düşünmektedirler. Bu sebeple işletmeler karlılığın 

yanı sıra yasalara uygunluğu da kendilerine ilke edinmektedirler. 

Sosyal sorumluluğu ahlaki yönden üstlenen işletmeler, yasal 

sorumluluklarını yerine getirmekle yetinmeyip aynı zamanda 

kendilerini ahlaki anlamda da sorumlu olması gerektiğini 

düşünmektedirler. Bu işletmelere göre sosyal sorumluluklar yasal bir 

zorunluluktan ziyade ahlaki davranmanın gereğidir. Sosyal 

sorumluluğu ahlaki yönden üstlenen işletmeler karlılığı sağlamanın 

yanı sıra yasalara uymakta, bununla birlikte ahlaki kurallara uyarak 

zarar vermekten kaçınmaktadırlar.  

Sosyal sorumluluğu gönüllülük yönüyle üstlenen işletmeler, sosyal 

sorumluluk projelerinin içinde gönüllülük esasıyla yer almaktadırlar. 

Kendilerini ilgilendiren ekonomik, yasal ya da ahlaki değerlerin dışında 

gönüllük esasıyla kaynaklarını projelere ayırmaktadırlar. Sosyal 

sorumluluğu gönüllülük yönüyle üstlenen işletmeler aynı zamanda 

toplumun yaşam standartlarını yükseltmeye çalışan iyi birer kurumsal 

vatandaştırlar.   

Turizmde sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerine yapılan bir araştırmada 

turistlerin sosyal sorumluluk algılarının boyutları incelenmiştir. 

Yapılan bu araştırmada araştırmacı, gönüllü sosyal sorumluluk 

boyutunun en önem verilen boyut olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

boyutu sırasıyla ahlaki sosyal sorumluluk, yasal sosyal sorumluluk ve 
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ekonomik sosyal sorumlulukların takip ettiği sonucu elde edilmiştir 

(Koçoğlu, 2018: 625). 

5. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmelere Sağladığı 

Avantajlar ve Dezavantajlar 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, kuruluşlara birçok avantaj 

sağladığı söylenebilir.  Bu avantajlar aşağıda gösterilmektedir (Nalbant, 

2000: 197).  

İşletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılarak kendisine sosyal 

bir çevre oluşturmakta ve bu sayede toplumca benimsenmektedirler.  

Maliyetlere ek gibi görünen bazı düzenlemeler ile işletmeler karlılık 

oranlarını önemli ölçüde artırabilirler.  

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal sorunların çözümünde 

önemli etken oynayan işletmeler bu sayede toplum içerisinde önemli 

bir yere sahip olmaktadırlar.  

Ekolojik yapıyla barışık, çevre ile dost, sürdürülebilirliği ön planda 

tutan işletmelerin sayısında artış sağlanabilmektedir. 

İşletmelerin yeni pazarlarda kendine yer bulabilmesi ve müşteri 

sadakatini sağlamasında, kurumsal sosyal sorumluluk oldukça etkilidir.  

İşletmelerdeki nitelikli ve çok yönlü çalışanların işletmeye bağlılığının 

artmasına ve güven duymasına olanak sağlamaktadır. Çalışanlar 
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arasında takım ruhu, güven ve dayanışma ruhu güçlenerek, takım 

çalışmasının etkinliği artmaktadır. 

Müşterilerin duyacağı güveni artırarak, satış miktarını artırmakta ve 

buna bağlı olarak karlılık seviyesini yükseltmektedir. 

İşletmelerin finansman kaynaklarının çeşitlenmesini sağlayarak 

finansman yelpazesini genişletmesine imkan sağlamaktadır. 

 Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan işletme çalışanlarının 

bilgi, beceri ve deneyimleri gelişmektedir. Bu sayede kendilerine olan 

güvenleri artmış, yaratıcı, daha etkin düşünebilen ve sorun çözme 

yetenekleri gelişmiş çalışanlara ulaşılabilmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluklar işletme, toplum, yerel ve merkezi 

devlet organları arasındaki ilişkilerin gelişip güçlenmesini 

sağlamaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun çeşitli avantajlarının yanında 

dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar aşağıda 

belirtilmektedir (Çelik, 2007: 79). 

Sosyal sorumluluk faaliyetleri için yapılan harcamaların ürün 

maliyetlerine eklenmesiyle fiyatlar artabilmekte, böylece pazar kaybı 

yaşanabilmektedir.  

Sosyal sorumluluk faaliyetleri için daha fazla insan kaynağına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Böylelikle maliyetlerdeki artış işletmeye negatif yönde 

yansımaktadır. 
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İşletme sahipleri, ortakları veya yöneticilerinin, sosyal sorumluluk 

faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak istemesiyle, işletmenin 

örgütsel amaçlarından uzaklaşılmasına sebep olabilmesi gibi riskler 

bulunabilmektedir.  

6. Turizm İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış, 

farklı ülkelerde yaşayan insanlar; yeni kültür, ülke ve mutfaklarla 

tanışma imkânına kavuşmuştur (Türker, 2013: 15). 

Değişen Pazar dengeleri ile turizmde müşteri ile sürekli empati halinde 

olmak ve müşterileri daha iyi anlamak giderek önem kazanmıştır. İnsan 

faktörünün oldukça önemli olduğu turizm sektöründe, sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi beraberinde bir takım maddi, 

manevi yükümlülükleri getirmektedir. İşletmelerin giderlerini artıran 

bu faaliyetlerle işletmeler kendilerine sosyal bir kimlik oluşturmakta ve 

toplumda bu kimlikle yer bulmaktadır  (Büyükşalvarcı ve diğerleri, 

2016: 193). Artan küresel rekabet ile işletmeler karlılıklarını artırmak 

adına, geleneksel ticari çalışmaların yanında çeşitli sosyal sorumluluk 

projelerinde yer almayı da bir zorunluluk olarak görmektedirler 

(Göcenoğlu ve Girgin, 2005: 72-79).   

Turizm’de işletme maliyetlerinin azaltılması, etkin organizasyon 

yapısının oluşturulması, rekabette üstünlük sağlama, müşteri 

memnuniyetini artırma, finansal başarı sağlama, markalaşmaya katkı 

sağlama ve sosyal ve çevresel farkındalık sağlama gibi nedenlerle 
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sosyal sorumluluk faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Kotler, 2005: 

11). 

Turizm işletmelerinin sosyal sorumluluk alanları işletme içi 

sorumluluklar ve işletme dışı sorumluluklar olarak ayrılabileceği gibi 

doğal, ekonomik, teknolojik, politik, sosyal, psikolojik, kültürel olarak 

yasal başlıklarda da ele alınabilmektedir. Zaman içinde toplum 

tarafından turizm işletmelerine yüklenen sosyal sorumluluklar 

ekonomik, yasal, ahlaki ve isteğe bağlı görevleri barındırmaktadır. Bu 

sorumlulukları şu şekilde sınıflandırılabilir (Türker ve Uçar, 2013: 158; 

Karatepe, 2008: 88-89): 

Hissedarlara duyulan sorumluluklar, 

Müşterilere duyulan sorumluluklar, 

Çalışanlara duyulan sorumluluklar, 

Devlete karşı sorumluluklar, 

Rakiplere karşı sorumluluklar, 

Tedarikçilere karşı sorumluluklar, 

Doğal çevreye duyulan sorumluluklar, 

Topluma duyulan sorumluluklar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk farklı sektörlerde oluşturduğu etkiyi 

turizm sektöründe de benzer şekilde oluşturmuştur (Ateşoğlu ve 

Türker, 2010: 213). Konuya turizm sektörü açısından bakıldığında her 

geçen gün artan turist sayısı ile dünyada turizm sektörünün önem 

kazandığı görülmektedir. Bu nedenle işletmeler, tercih nedeni olmak 

için birçok yöntem uygulamaktadırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk bu 
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anlamda işletmeler için oldukça önem arz etmektedir (Pelit ve 

Pekmezci, 2012: 340). Fakat kurumsal sosyal sorumluluk konusunda 

turizm sektörü oldukça eleştirilen bir sektördür. Ülkelerin, döviz 

girdisini artırmak adına korunması gereken doğal çekicilik alanlarını 

korumaması, hızlı ve sağlıksız gelişim ile betonlaşması bunun yanı sıra 

doğal çevrenin tahrip edilmesi, yöreye gelen ziyaretçiye karşı dürüst 

olmayan davranışlar sergilenmesi, atık yönetimi gibi sorunlar bu 

eleştirilerin haklılığını göstermektedir (Minareci, 2007: 85; Ateşoğlu ve 

Türker, 2010: 213). Bununla birlikte henüz tatmin edici seviyede 

olmasa da sosyal sorumluluk faaliyetleri de giderek artış 

göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sivil toplum 

kuruluşları ile koordineli geliştirdiği çevre standartları ve bu konuda 

hassasiyet gösteren işletmelere yapılan ödüllendirmeler, 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve turizm işletmelerinin teşvik 

edilebilmesi anlamında oldukça önemlidir (Halkbank, 2011: 13). 

7. Turizm Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnekleri 

Turizm sektörünün sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi ve 

tüketicilerin sürekli değişim halinde olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 

için, sektör içindeki tüm paydaşların duyarlı yaklaşım sergileyerek 

faaliyetlerine devam etmesi ve sosyal sorumluluk anlayışını 

benimsemesi gerekmektedir (Pelit ve Pekmezci, 2012: 340).  

Dünyada turizm sektörü sosyal sorumluluk faaliyetleri incelendiğinde, 

farklı örnekler dikkat çekmektedir. Güney California’daki beş şehirde 

konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri beraber sosyal sorumluluk 
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projesi gerçekleştirerek, doğru alkol kullanma alışkanlığının nasıl 

olması gerektiği ve alkol kullanımında yapılan hataların kişi ve 

çevresine verdiği zararlar konusunda eğitim vermişlerdir. Pensilvanya 

Altoona’daki Seven Springs Resort işletmesi Ebara Environmental 

Engineering Company ile ortak sosyal sorumluluk projesinde, yiyecek 

atıklarının çürütülmesi ve gübre haline getirilerek geri dönüşümünün 

sağlanması için anlaşma yapmıştır (Lee ve Park, 2009: 107). Kanada 

Pasifik Otellerinin "yeşil program" olarak adlandırdığı projede, katı 

atıkların depolanması için arazi kullanımını %50, atık kâğıt oranının ise 

%20 azaltılması hedefi yer almaktadır (Çolakoğlu, 2005: 68).  

Ülkemizde turizm sektöründeki sosyal sorumluluk faaliyetleri 

incelendiğinde ise öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılı 

itibariyle çevreye duyarlı otel işletmelerine “yeşil yıldız” verme 

uygulaması görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye Otelciler 

Federasyonu’nun (TÜROFED) turizm sektöründe sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesini desteklemek adına, enerji politikası belirleyen ve katı 

atık yönetimi standartlarını yerine getiren otel işletmelerine “beyaz 

yıldız” verme uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulama ile 

ülkemizdeki otel işletmeleri çevreye karşı sosyal sorumluluklarını 

yerine getirmeleri konusunda teşvik edilmeye çalışılmaktadır (Ateşoğlu 

ve Türker, 2010: 214). 

Verilen örneklerin dışında her geçen gün turizm sektöründe sürekli artış 

gösteren ve çeşitlenen sosyal sorumluluk projeleri 

gerçekleştirilmektedir. Sınırlı kaynakların hızlıca tüketildiği ve 

kaynakların giderek önemini daha fazla hissettirdiği bu zamanlarda 
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işletmelerin sosyal sorumluluklar noktasında üzerine düşeni yapma 

çabasının giderek arttığı gözlemlenebilmektedir. Bilinçli turistin turizm 

işletmelerinin bilinçlenmesine katkı sağlayacağı, bilinçli turizm 

işletmelerinin de sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ 

Turizm faaliyetleri seyahat etme, barınma, yeme-içme, dinlenme, 

eğlenme ve hediyelik eşya alma gibi çeşitli etkinlikleri içeren bir 

hizmetler bütünüdür (Akın vd., 2012:70). Turizm faaliyetlerinin bir 

parçası olan rekreasyon faaliyetleri ise insanın serbest zamanını 

değerlendirmesi için yaptığı dinlence ve eğlence faaliyetleri olarak 

tanımlanmaktadır. Burada serbest zamandan kasıt yeme, içme, uyuma, 

çalışma gibi zorunlu işlerin dışında kalan zamandır (Bakır, 1990). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere rekreasyon etkinliklerinin turizm 

faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Rekreasyon faaliyetleri dönem içerisinde insanların yaşam kalitelerinin 

ve serbest zamanlarının artmasıyla yaygınlaşarak önemli bir ihtiyaç 

haline gelmiştir. Modern zamanlarda insanların yaşam tarzının 

tamamen değişmesiyle bireyler psikolojik, fiziksel ve sosyal anlamda 

birçok ihtiyaçlarını karşılamak için serbest zaman etkinliklerini 

değerlendirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Farklı sosyal çevrelere ve 

kültürlere mensup birçok insan bu serbest zamanlarda bir araya gelerek 

kaynaşmakta ve bu kaynaşmanın bir sonucu olarak iletişim becerilerini 

geliştirmektedirler (Koçyiğit, vd. 2018). Dolayısıyla rekreasyon 

etkinlerinin, insanların hem sosyalleşme sürecine hem de iletişim 

becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan etkinlikler olduğu 

söylenebilir (Sevil vd., 2012).  

Sosyalleşme insanların temel ihtiyaçlarından birisi olup, bireyin insani 

değerler kazanması ve kişiliğini bulması sürecidir. Bireyler açısından 
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birçok faydası bulunan sosyalleşmenin toplumsal açıdan da kültürel 

mirasın gelecek nesillere aktarılması gibi önemli bir rolü bulunmaktadır 

(Özkalp, 2005: 109–110). O halde rekreasyon etkinliklerinde 

sosyalleşme adına uygun bir zemin oluştuğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Çünkü insanlar bireysel olmayan rekreasyon etkinlikleri 

sayesinde bir araya gelerek sosyalleşme imkânı bulmaktadırlar 

(Koçyiğit, vd., 2018). 

1. Rekreasyon Kavramı  

Fransızca bir kelime olan rekreasyon kelimesinin kökeni Latinceden 

gelmektedir. Bu sözcüğün etimolojik temellerine bakıldığında 

‘’creare’’, ‘’creat’’ (can vermek) fiilinden türediği görülmekte olup re+ 

ön eki ve +tion son eklerini alarak “recreation” canlanmak, taze hayat 

vermek anlamı kazanmıştır. Günümüzde ise rekreasyon kelimesi 

eğlenmek ve istirahat etmek için yapılan etkinlikler anlamına 

gelmektedir (Paslı ve Çelikkanat Paslı, 2019).   

İnsanlar tarihin her döneminde bedensel ve zihinsel sağlıklarını 

sürdürmek için rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir (Sevil, 

2012). Rekreasyon faaliyetlerinin kitlelere yayılması Endüstri Devrimi 

ile başlamıştır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanların 

serbest zamanlarında ve rekreasyon ihtiyaçlarında artış olmuştur. Bu 

gelişmeler çalışma saatlerine yasal düzenlemeler getirilmesine zemin 

hazırlamış ve sonucunda rekreasyon etkinliklerine olan talep artırmıştır 

(Abadan, 1961). 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 137 

 

Rekreasyon etkinlikleri, insanlar için psikolojik ihtiyaçların tatmini, 

ruhsal dengenin sağlanması, fiziksel olarak gelişme ve kişinin çevresi 

ile arasında uyumlu bir iletişim kurması gibi kazanımlar sağlamaktadır. 

Ayrıca rekreasyonel faaliyetler insanların, yeni insanlar ve topluluklarla 

bir araya gelerek sosyalleşmesine önemli katkılar sunmaktadır (Sevil, 

2012; Torkildsen, 2005).  

Alanyazında rekreasyonun birçok tanımı bulunmakla beraber bu 

tanımların içerdiği unsurlar aynıdır. Rekreasyon kısaca insanın serbest 

zamanını değerlendirmesi için yaptığı dinlence ve eğlence faaliyetleri 

olarak tanımlanmaktadır. Burada serbest zamandan kasıt yeme, içme, 

uyuma, çalışma gibi zorunlu işlerin dışında kalan zamandır (Bakır, 

1990). Rekreasyon faaliyetleri ise herhangi bir zorunluluk olmadan 

kişinin motivasyon ihtiyacı ile gerçekleştirdiği, zamanı kaliteli bir 

şekilde değerlendirme etkinlikleridir (Torkildsen, 2005; Ragep ve Tate, 

1993). Türk Dil Kurumu rekreasyonu “insanların boş zamanlarında, 

eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler” olarak 

tanımlamıştır (TDK, 2021).  

O halde bir faaliyetin rekreasyon olarak nitelendirilebilmesi için belirli 

unsurları taşıması gerekmektedir. Ragep ve Tate (1993), Bakır (1990), 

Torkildsen (2005) ve TDK (2021)’in tanımlarından yola çıkarak bu 

unsurlar iki başlık altında verilebilir. Bunlardan ilki bu etkinliklerin 

insanların serbest zamanlarında yapılmasıdır. Bir faaliyetin rekreasyon 

olarak değerlendirilebilmesi için gerekli olan bir diğer unsur ise söz 

konusu faaliyetin belirli bir amaca yönelik olmasıdır. Dolayısıyla 

serbest zaman dışında yapılan etkinlikler bir zorunluluk sonucu ortaya 
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çıktığından ve belirli bir motivasyona yönelik olmadığından, bu 

etkinliklerin rekreasyon etkinliği olarak düşünülmesi mümkün değildir.  

O halde literatürden hareketle rekreasyon faaliyetleri, insanların 

eğlenme, dinlenme ve sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için bu amaçlardan bir veya birkaçına yönelik gönüllü olarak yaptıkları 

motivasyona dayalı serbest zaman etkinlikleri şeklinde tanımlanabilir. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere rekreasyon faaliyetlerinin unsurları 

şunlardır; 

Rekreasyon faaliyetleri katılım sağlayan kişilerin serbest zamanlarında 

yapılmalıdır. 

Rekreasyon faaliyetleri insanların zorunlu ihtiyaçları dışında kalan, 

gönüllülük esasına dayalı etkinliklere yönelik olmalıdır. 

Rekreasyon faaliyetlerinin eğlenme, dinlenme ve sosyalleşme gibi 

amaçların en az birisini içermesi gerekmektedir. 

 Rekreasyon faaliyetlerinde serbest zaman değerlendirilirken aylaklık, 

tembellik değil bir aktivite olarak değerlendirilmelidir (Çatalkaya, t.y.). 

 Gül, (2014)’de rekreasyon faaliyetlerinin özelliklerini şu şekilde 

sıralamıştır: 

• Rekreasyon faaliyetleri serbest zaman içerisinde gerçekleşir, 

• Rekreasyon faaliyetlerinde bireyin özgür iradesi ile katılım 

gerçekleşir, 
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• Rekreasyon faaliyetleri planlı veya plansız şekilde 

gerçekleşebilir,  

• Rekreasyon faaliyetleri eylem veya etkinlik içerir, 

• Rekreasyon faaliyetleri demografik faktörlerden bağımsızdır,  

• Rekreasyon faaliyetleri mesleki bir amaca dayanabilir,  

• Rekreasyon faaliyetlerinde zaman, mekân, duygu ve düşünce 

bakımından kısıtlanma yapılmamaktadır, 

• Rekreasyon faaliyetleri yeteneklerle ve hayal gücüyle 

çeşitlendirilmelidir,  

• Rekreasyon faaliyetleri evrensel olmalıdır, 

• Rekreasyon faaliyetleri toplumun ahlakına, örfüne ve manevi 

değerlerine aykırı olmamalıdır, 

• Rekreasyon faaliyetleri etken, edilgen ve ettirgen katılımlı 

olabilir. 

 

2. Rekreasyon Türleri ve İletişim 

Rekreasyon faaliyetleri denince akla fiili olarak yapılan klasik 

rekreasyon faaliyetleri gelmektedir. Fakat son yıllarda artırılmış 

gerçeklik ve smart teknolojiler gibi birçok dijital teknoloji rekreasyon 

faaliyetlerini dijital platforma da taşımıştır. Gerek klasik rekreasyon 

türleri olsun gerekse de dijital rekreasyon türleri olsun katılanlara etkin 

bir iletişim ortamı sunmaktadır. 
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2.1. Klasik Rekreasyon Türlerinde İletişim 

Ragep ve Tate (1993)’ye göre rekreasyon etkinlikleri aktif veya pasif 

olarak, kırsal bölgelerde veya kentlerde, açık veya kapalı mekânlarda 

gerçekleştirilebilir. Alanyazında rekreasyon aktiviteleri katılımcı 

sayılarına, aktivite amaçlarına, katılımcıların yaşlarına, aktivitelerin 

fonksiyonelliğine ve kullanıma göre sınıflandırılmaktadır. Rekreasyon 

aktiviteleri bu sınıflandırmalardan bir veya birkaçına girebilmektedir. 

Örneğim golf etkinlikleri mekâna göre bir açık alan etkinliğiyken, 

fonksiyonuna göre sportif bir aktivitedir. 

Rekreasyon etkinlikleri mekâna göre açık alan etkinlikleri ve kapalı 

alan etkinlikleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kapalı alan (outdoor) 

aktiviteleri kapalı mekanlarda ve evlerde yapılan rekreasyon 

faaliyetleridir. Kapalı alan etkinliklerine kongre, sergi, toplantı, 

kutlama, müsabaka, kurs, defile vb. örnekler verilebilir. Evde yapılan 

kapalı alan etkinliklerine de TV izleme, kitap okuma ve günler gibi 

örnekler verilebilir (Çatalkaya, t.y.). Açık alan (indoor) etkinlikleri ise 

kapalı alan dışında gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleridir. Açık alan 

faaliyetlerinde sosyalleşme, etkileşim ve iletişim olanakları genelde 

daha fazla olmaktadır. Açık alanlarda yapılan faaliyetler genellikle 

doğada, su rotalarında, parklarda vb. yerlerde gerçekleşmektedir. Doğa 

yürüyüşü, tırmanış, kamping, tekne turu, at binme, avlanma, 

fotoğrafçılık gibi aktiviteler açık alan rekreasyon faaliyetlerine örnek 

olarak verilebilir (Göker ve Ünlüören, 2019).  
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Amaca göre rekreasyon faaliyetleri sanat, macera, kültür, terapatik, 

eğitsel ve kampus rekreasyon aktiviteleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Macera amaçlı rekreasyon aktiviteleri adrenalin, meydan okuma, risk 

ve tehlike gibi duygu ve durumları yaşamak için yapılan aktivitelerdir. 

Bu aktivitelere kayak, rafting, dağcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteler 

örnek verilebilir. Kültür ve sanata yönelik rekreasyon faaliyetleri ise 

kültürel etkileşim ve sanat amaçlı yapılan müzik, dans, drama, el 

sanatları gibi sosyalleşme aktiviteleridir. Telepatik rekreasyon 

faaliyetlerinin amacı engelli bireylerin hayata adaptasyonunu sağlamak 

ve onlara moral vermektir. Spor aktiviteleri sportif amaçla yapılan 

futbol, yüzme, basketbol vb. gibi oldukça popüler aktivitelerdir. Bu 

aktivitelere hem aktif bir şekilde spor yaparak hem de pasif bir şekilde 

izleyici olarak katılım sağlanabilmektedir. Kampüs rekreasyon 

aktiviteleri ise akademik ve idari personelin, öğrencilerin hatta yerel 

halkın üniversiteler ve eğitim kurumları bünyesinde gerçekleştirdiği 

aktivitelerdir. Bu aktivitelere konserler, seminerler, toplumsal 

duyarlılık projeleri vb. örnek verilebilir. Eğitsel aktiviteler de insanların 

serbest zamanlarında eğitim ve öğretim amacıyla gerçekleştirilen 

aktivitelerdir. Bu aktivitelere kurslar ve seminerler örnek verilebilir 

(Çatalkaya, t.y.).  

Katılımcı sayısına göre rekreasyon aktiviteleri de bireysel aktiviteler ve 

grup aktiviteleri olarak sınıflandırmaktadır. Bireysel olarak yapılan 

etkinliklerde iletişim ve sosyalleşme faaliyetleri kısıtlıyken, grup 

aktiviteleri iletişim ve sosyalleşme açısından oldukça doyurucu 

aktivitelerdir.  
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Tablo 1. Turizme Yönelik Rekreasyon Aktiviteleri 

Piknik Halk Oyunları Vahşi kampçılık (safari) 

Olta ile balık avlama Konser ve tiyatro Bisiklet sürme 

Güneşlenme Tenis oynama Avcılık 

Araba sürme Golf oynama Off-road motosiklet  

Yürüyüş Çeşitli oyunlar Su alanlarını inceleme 

Yüzme Basketbol Doğada yaşam 

Fuar, eğlence ve alışveriş  Voleybol Hayvan besleme 

Doğada yürüyüş Buz pateni Bahçe işleri 

Sandal gezintisi Bowling Kayak yapmak 

Yelkencilik Bilgisayar oyunları Ilıcalar 

Rafting Modern danslar Yatçılık 

Derin sulara dalış Kitap okumak Kuş ve doğa gözlemciliği 

Bitki örtüsü inceleme Maket yapmak Fotoğrafçılık 

Doğal yapıları inceleme Yeme-içme Resim yapmak 

Tarihi yapıları inceleme Uçurtma uçurmak Enstrüman çalma 

Koleksiyonculuk Savunma sporları Şarkı söyleme 

Telsizcilik Yemek yapmak Paintball 

Dağcılık Jimnastik At binmek 

Futbol Aerobik Koşu yapmak 

Masa Tenisi Hentbol Aile Kampçılığı 

Kaynak: Mustafa Sağcan, 1986, s.5. 
 

2.2. Dijital Rekreasyon Türlerinde İletişim 

Teknolojinin gelişmesi ile sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve smart 

teknolojiler gibi üstün teknolojik tasarımlar hayatımıza girmiştir. Bu 

teknolojilerin yaygın olarak kullanılmasıyla birçok rekreasyon 
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faaliyetleri de dijital ortamlardan gerçekleştirilmeye başlanmıştır 

(Aylan ve Aylan, 2020).  

Dijital ortamda yapılan tüm turizm faaliyetlerinin aslında dijital 

rekreasyon faaliyetleri olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü 

turizm faaliyetlerinde ikamet edilen yer dışına seyahat etme ve turistik 

ürün satın alma şartı bulunmaktadır (Kozak ve Güncan, 2018). 

Çevrimiçi oynama imkânı olan devasa oyunlar ve dijital spor oyunları 

binlerce oyuncunun katılımı ile oyuncuların birbiri ile iş birliği yapma, 

yarışma ve dünyanın dört bir yanından insanla iletişim kurmalarına 

imkân sağlamıştır (Andiç Y., 2008). Elektronik spor kavramı 2000’li 

yıllardan itibaren günümüzde önemli bir rekreasyon faaliyeti haline 

gelmiştir (Esentaş, Güzel ve Vural, 2018). Dünyada, Dünya 

Şampiyonası olarak özel ve resmi birçok e-spor turnuvaları 

düzenlenmektedir. Bu turnuvalarda milyon dolarlık ödüller verilmekte 

ve yüz milyonlara yaklaşan anlık seyirci katılımı sağlayarak iletişim 

kurabilmektedir (Esentaş vd., 2018). 

Dijital rekreasyon, serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği 

modern rekreasyon aktiviteleri olarak adlandırılabilir (Bryce, 2018; 

Mokhtarian vd., 2006:263). Rekreasyon faaliyeti olarak dijital eğlence 

etkinlikleri; tema park gezisi, alışveriş, dans, oyun ve sosyalleşme 

olarak beş başlık altında toplanmıştır. Alışveriş, tema park gezisi ve 

sosyalleşme etkinlikleri avatar kullanıcıları ile iletişime açık olarak 

gerçekleşmektedir. Avatar kullanıcılar, tıpkı aynı mekândaymış gibi bir 

araya gelerek iletişim kurma olanağı veren, iletişimsel ve etkileşimsel 
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bir rekreasyon etkinliğidir. Yine çeşitli mekanları 360 dijital gezi ile 

sanal gezi imkânı da dijital rekreasyon kapsamında 

değerlendirilmektedir (Aylan ve Aylan, 2020). 

3. Rekreasyon Etkinliklerinin Sosyalleşme ve İletişim Açısında 
Önemi 

İletişim insanlar arasındaki sosyalleşme ve etkileşimi sağlayan en 

önemli araçtır. İletişim sayesinde kişiler duygularını, düşüncelerini, 

isteklerini, ihtiyaçlarını ve tutumlarını açığa vurabilirler ve diğer 

insanlara iletebilirler (Can, 1994: 239). Rekreasyon faaliyetleri de 

iletişim kurma ve sosyalleşme açısından insanlara uygun bir ortam 

oluşturmaktadır. Bireyler katıldıkları rekreasyon faaliyetlerinde 

sosyalleşmekte ve iletişim potansiyellerini geliştirmektedirler. 

Rekreasyon faaliyetleri sayesinde iletişim becerileri artan bireyler, 

kendilerini daha iyi ifade etmekte, duygu ve düşüncelerini daha sağlıklı 

bir şekilde aktarabilmektedirler. Bu durum bireyin duygusal zekâsı ve 

kişiliği için de önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. İletişim becerisi 

yüksek bireyler daha girişken, daha konuşkan ve daha sosyal olmakla 

beraber kendine güvenleri de daha yüksek düzeylerde olmaktadır. 

Böylece birey psikolojik olarak daha neşeli, heyecanlı ve hayat dolu 

olmaktadır.  İletişim gücü yüksek olan insanların dışa dönük olması, 

lider ruhlu olması, psikolojik açıdan daha sağlıklı olması, arkadaş 

canlısı olması ve kişiler arası ilişkilerini daha sorunsuz bir şekilde 

yönetmesi beklenmektedir (Koçyiğit ve Özüpek, 2015: 324). 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 145 

 

Sosyalleşme sosyal davranış normlarının kabulü ile sonuçlanan bir 

süreçtir. Bir grup içerisinde sosyalleşen insan kültürel tutum, değerler 

ve grup içeresindeki rolleri öğrenerek kendine has bir kişilik ve rol ile 

grubun bir bireyi olur. Bütün bu sosyal ilişkiler, iletişim temelli olarak 

gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı iletişimin sağlıklı bir şekilde 

kurulması; kişiler arasındaki ilişkilerin doyurucu ve anlamlı olmasını 

sağlamaktadır. Sağlıksız bir iletilişim kişide istenmeyen bir yalnızlık ve 

anlaşılamama duygusu oluşturur. Bu durumda bireylerde psikolojik ve 

sosyalleşme anlamda çok büyük sorunlar oluşturabilir (Dökmen, 2004: 

43).  

Rekreasyon faaliyetleri sonucunda iletişim becerisini geliştirmiş bir 

birey, kendisine yöneltilen bir şikâyet, eleştiri veya uyarıya tek açı 

yerine çok açıdan bakma kabiliyetine sahip olabilmektedir (Özer, 2006: 

65). Ayrıca iletişim becerisi yüksek olan bir insan kendi iç dünyası ile 

karşıdaki kişinin davranışlarını gerçekçi bir biçimde değerlendirerek 

empati kurtarabilmektedir. Bu insanların sosyal ortamlarda kendine 

olan güvenleri de üst düzeydedir. Koçyiğit vd., (2018) tarından yapılan 

çalışmada da rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin sosyalleşme 

düzeylerinin ve benlik saygılarının rekreasyon faaliyetlerine hiç 

katılmayan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

bu çalışmada sosyalleşme ile benlik saygısı arasında bir ilişki olduğu ve 

bireyin sosyalleşme düzeyinin artmasıyla benlik saygısının da arttığı 

tespit edilmiştir. 

Etkili bir iletişim gücüne sahip insanlar iletişim sürecinde mesaj verdiği 

alıcının ses tonu, vücut dili, mimikleri, jestleri ve iç dünyası hakkında 



146 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

ipuçlarını algılayarak iletişim süreci içerisinde değerlendirir 

(Cüceloğlu, 2016: 67). İletişimi iyi kuran bir insan, kendi hayatını 

kontrol edebildiği gibi başkalarının hayatına müdahale etmesinin önüne 

geçebilecek donanıma sahiptir. Bu insanlar iletişim sayesinde yaşadığı 

olaylara ve olayların aktörlerine güçlü bir şekilde etki ederek onları 

yönlendirebilir ve amaçları, mutluluğu ve güvenliği için davranışlar 

geliştirerek hayatında pozitif değişiklikler yapabilir (Nielsen, 2008: 

21). Rekreasyon faaliyetleri de kişilerin iletişim potansiyellerini açığa 

çıkararak, iletişimin bireye katacağı tüm özelliklere bireyin haiz 

olmasını sağlar. 

İletişim becerisi doğuştan gelen özelliklerden daha çok sosyalleşme 

yoluyla kazanılabilir. Sosyalleşen bir insan iletişim becerileri, iletişim 

sürecinde bulunan kişilerin iletişim sürecinin amaçlarına uygun 

yürütülmesinde sahip oldukları yetkinlikleridir. İletişim becerileri 

öğrenebilir ve bu konuda yetkinlikler kazanabilir. Bu açıdan 

bakıldığında birer sosyalleşme sahası olan rekreasyon etkinlikleri 

iletişim kabiliyeti açısından bir öğrenme sahası niteliğindedir. Bu 

öğrenme sahasındaki sağlıklı iletişim tarzları insanlara iletişim 

hakkında katkı sağlayacağı gibi sağlıksız iletişim tarzları da insanlara 

iletişim konusunda tecrübe kazandıracaktır (Karadağ, 2013: 6). 

SONUÇ 

Her ne kadar iletişim alanyazında bir ihtiyaç olarak değerlendirilmese 

de insanların tüm ihtiyaçlarını açığa vurmak için önemli bir araçtır. Bu 

yüzden insanoğlu tarihi boyunca iletişim halinde olmuştur. İletişim 
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sadece sözle ortaya çıkan bir eylem değildir. İnsanlar aynı zamanda 

bedenleriyle, jestleriyle, mimikleriyle, eylemleriyle ve tavırlarıyla da 

iletişim kurarlar. Hatta iletişimi kesmek olarak düşündüğümüz 

‘’sessizlik’’ bile bazen mesaj iletebilen bir iletişim şekline dönüşebilir.   

Dünyada tarih boyunca meydana gelen savaş ilanları, evlilik teklifleri, 

manifestolar, deklarasyonlar, göçler ve aklımıza gelecek her türlü 

bireysel veya toplumsal olaylar iletişimle gerçekleşmiştir. Teknolojinin 

gelişmesi ile iletişime duyulan ihtiyaç değişmemiş, aksine şekil 

değiştirerek daha da önemli hale gelmiştir. Günümüzde de çığır açan, 

Twitter, Facebook, Instagram, Whapsapp vb. sosyal medya 

uygulamaları iletişim temeli üzerine kurulmuştur. Bugün dünyanın 

herhangi bir noktasında internet imkânı olan herhangi iki insan anlık 

olarak iletişim kurabilme imkanına sahiptirler. Sadece insanlar değil, 

insanlar tarafından yapılan robotlar, bilgisayarlar ve makinalar 

‘’nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile kendi aralarında iletişim 

kurmaya başlamışlardır. Teknoloji iletişimi hep desteklemiş ve daha iyi 

noktalara taşımıştır. Bu sayede dumanla iletişim kuran insanlar, uzayla 

iletişim kurmaya başlamışlardır. Keza bu günlerde Nasa, Mars 

gezegenine gönderdiği Perseverance isimli uzay aracıyla iletişim 

halindedir. Tüm bu olaylar insanın iletişimin insan için ne kadar önemli 

bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 

Her insan aynı şekilde aynı kalitede iletişim kuramaz. Daha iyi iletişim 

kurabilen insanlar problemleri daha kolay aşabilir, kendilerini ve içinde 

bulundukları sosyal ortamı daha iyi yönetebilirler. Bu yüzden iletişim 

aynı zamanda bir güçtür. Tarih boyunca büyük liderlerin iletişimleri ve 
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hitabet yetenekleri hep üst düzeyde olmuştur. İletişim becerisi doğuştan 

bir özellik olmaktan ziyade daha çok sosyalleşme yoluyla kazanılabilir. 

Bu yüzden rekreasyon etkinlikleri insanların iletişim yetilerini 

geliştirmede önemli bir rol üstelenmektedir.  Rekreasyonel faaliyetler 

sosyal bir varlık olan insanların iletişim becerilerini artırarak bu 

insanları kendisi ile barışık, dışa dönük, sosyalleşmiş, benlik saygısı 

yüksek, verimli ve mutlu bireyler haline getirmektedir. Dolayısıyla 

rekreasyon faaliyetleri insanların sosyal algı düzeyi gelişmiş, güçlü 

bireyler olmasını sağlamaktadır. Sosyal algı düzeyi gelişmiş bireyler 

sosyalleşme süreçlerinde daha sorunsuz ve hızlı bir adaptasyona 

sağlayabilmektedirler. Bu sayede birey toplumsal yaşamın her 

aşamasına dahil olmakta ve kendi küçük dünyasının sınırlarını 

aşmaktadır.  Nihayetinde de birey kendini gerçekleştirerek hayatta 

yolunda daha mutlu ve verimli olabilmektedir.  
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GİRİŞ 

Küresel rekabet ortamı, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte ürün 

çeşitliliğinin ve seçeneklerin çoğalması bir taraftan işletmelerin 

piyasada tutunmasını zorlaştırırken diğer taraftan müşterilerin 

beğenisine hitap etme, ihtiyacını tam olarak karşılama ve dolayısıyla 

memnuniyetini sağlama işletmelerin tercih edilebilirliğinde önemli 

unsurlar haline getirmiştir (Alabay, 2012: 138). Benzer şekilde bu 

gelişmelerden etkilenen turizm işletmeleri; daha iyi ve kaliteli hizmet 

sunma, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet geliştirme, 

şikâyetleri önleyecek veya en aza indirecek tedbirler almak, olası 

şikâyetlere tatminkâr çözüm bulmak ve nihayetinde müşteri 

memnuniyetini arttırmak üzere stratejiler geliştirmeye odaklanmışlardır 

(Gürkan ve Polat, 2014: 46-47). Müşteri memnuniyetinin sağlanması; 

sadık müşteri oluşturma, sürekli iyileştirme ve şikâyet yönetimini de 

içerisine alan müşteri odaklı yönetim anlayışı ile mümkün 

olabilmektedir. Şikâyet yönetimi, ürün veya hizmetle ilgili 

hata/kusurların düzeltilmesiyle müşteri hoşnutsuzluğunun bertaraf 

edilmesi ve müşteri sadakatinin yaratılması olarak açıklanmaktadır 

(Altan ve Engin, 2003: 86). Şikâyet yoluyla alınan geri bildirimlerin 

sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve müşteri memnuniyetini arttırarak 

sadık müşteri sayısını çoğaltmak üzere kullanılması etkili şikâyet 

yönetiminde kilit faktör olduğu söylenebilir.  

Müşteri şikâyetleri işletmeler açısından istenmeyen durum olarak 

görülse de turizmin içerisinde bulunduğu hizmet sektörleri başta olmak 

üzere tüm sektörlerde sıklıkla görülmektedir. Özellikle turizmin 
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kendine özgü özellikleri (standardizasyonun sağlanamaması, eş zaman 

üretim ve tüketim vb.) (Yılmaz, 2014: 132,134), turizm hizmeti alan 

insanların beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin birbirinden 

farklı olması gibi sebeplerle turizm işletmelerinde hizmet hataları ve 

eksiklikler dolayısıyla şikâyetlerin kaçınılmaz olduğu 

vurgulanmaktadır (Büyükkuru, 2016: 151). İşletmeler, şikâyetleri 

doğru yönetip çözüme kavuşturduklarında müşteri kaybını önlemekle 

birlikte şikâyeti memnuniyete çevirerek sadık müşteri oluşturmakta, 

sonraki üretim veya sunumlarda aldıkları geri bildirim tecrübesini 

kullanarak hatasız ve müşteri beklentisini/ihtiyacını tam karşılayan 

üretim gerçekleştirebilmektedirler (Alabay, 2012: 143). Ayrıca mevcut 

müşteriyi elde tutma yeni müşteri kazanmaktan daha az maliyetli 

olduğundan etkili şikâyet yönetimi ekonomik açıdan rasyonel kabul 

edilmekte, iyi bir şikâyet yönetimiyle müşteri ziyaret sayısının artacağı, 

rekabet avantajı kazanılacağı, işletme imajına katkı sağlanacağı ve 

müşterilerin tavsiye eğiliminin artacağı vurgulanmaktadır (Büyükkuru, 

2016: 151). 

Müşteriler çevrimiçi iletişim kanallarında olumlu ve olumsuz 

deneyimlerini paylaşmaları, işletme imajını ve satın alma kararlarını 

etkileyebilmektedir (Özdal ve Bardakoğlu, 2017: 242). Özellikle turizm 

etkinliklerine katılan insanlar tatil ve gezileri hakkındaki 

olumlu/olumsuz deneyimlerini daha fazla paylaşma eğiliminde 

oldukları belirtilmektedir. Çevrimiçi paylaşımlar hızla yayıldığından 

geniş kitlelere ulaşmakta ve etkisi yüksek olmaktadır. İşletme hakkında 

ipuçları veren şikâyet bilgilerinin kullanılması ve yönetilmesi bu 
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bağlamda stratejik açıdan oldukça önem arz etmektedir (Tanrısever, 

2018: 116-117). Bu bölümde şikâyet ve şikâyet yönetimi kavramı, 

şikâyet yönetiminin önemi, müşteri şikâyet davranışları, turizm 

işletmelerinde şikâyet nedenleri ve etkili şikâyet yönetimi konularına 

değinilecektir. 

1. Şikâyet ve Şikâyet Yönetimi Kavramları 

Şikâyet kısaca beklentilerin karşılanmamasının ifadesi olarak 

tanımlanmaktadır (Barlow ve Moller, 1998: 19).  Diğer bir ifadeyle 

şikâyet, beklentilerin karşılanmaması sonucu oluşan olumsuz müşteri 

geri bildirim davranışıdır. Daha geniş anlamıyla şikâyet, ürün veya 

hizmetle ilgili memnuniyetsizlikleri çözüme kavuşturmak, karşılaşılan 

hatalar ve haksızlıklar sonucu kızgınlığını ifade etmek ve uğradığı 

kayıpları tazmin etmek üzere dile getiriler tepkiler olarak 

açıklanmaktadır (Aymankuy, 2011: 220).  

Şikâyetlerin işletme ve müşteri kaynaklı olabileceği belirtilmektedir. 

İşletme kaynaklı şikâyetler, hatalı mal ve hizmet üretimi sonucu 

oluşurken, müşteri kaynaklı şikâyetler beklentilerin karşılanmaması 

sonucu oluşmaktadır (Alabay, 2012: 139). Bir diğer kaynakta, şikâyetin 

temel nedeni memnuniyetsizlik olarak vurgulanmaktadır (Özdipçiner, 

2016: 236). Esasen memnuniyetsizlik, beklentilere ya da kalite 

standartlarına uymayan ürün üretimi veya hizmet sunumunun bir 

sonucu olduğu söylenebilir (Kozak & Nergiz, 2018: 141). 
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İşletme yöneticileri, hatasız ürün üretme veya hizmet sunmayı 

hedefleseler de hata, yanlış ve problemlerin ortadan kaldırılması 

mümkün değildir (Alabay, 2012: 139). Özellikle turizm işletmeleri gibi 

yoğun insan ilişkilere dayalı ve soyut hizmet sunumu içeriğine sahip 

hizmet işletmelerinde standardizasyonun zor olması ve müşterilerin 

beklenti farklılıkları dolayısıyla şikâyet davranışı yoğun olarak 

gözlemlenmektedir. İşletmeler olumlu geri bildirimlerden (övgü ve 

tavsiyeler) memnun olurken, olumsuz geri bildirimleri (şikâyetler) hoş 

karşılamamaktadır (Yılmaz, 2014: 136). Hatta birçok işletmenin 

müşterilerce dile getirilen şikâyetleri duymak istemediği 

belirtilmektedir. Oysa şikâyetler, müşteri ile işletme arasında en önemli 

iletişim araçlarından biri olarak görülmektedir (Aymankuy, 2011: 221). 

Ayrıca şikâyetler, işletme açısından ürün veya hizmetteki kusuru 

düzelterek müşteri memnuniyetini sağlamak için bir fırsat hatta bir 

armağan olarak değerlendirilmektedir (Barlow ve Moller, 1998: 19). Bu 

bakış açısıyla şikâyetler, ürün veya hizmette sürekli iyileştirmeyi 

sağlamak, performansı arttırmak dolayısıyla kaliteyi sağlamak için bir 

fırsat olarak görülmektedir (Alabay, 2012: 139). Buna ek olarak 

şikâyetler, bireysel ve örgütsel öğrenmede bir bilgi kaynağı 

oluşturmaktadır (Yılmaz, 2014: 136). Öte yandan yüksek sıklıkta 

şikâyetler, müşterilerin işletmenin belirli yönleriyle ilgili görüş 

ayrılığının açık bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda 

pazarlama yöneticilerinin, tüketici şikâyetleri konusunda proaktif 

davranması ve zayıf yönlerini iyileştirmek için derhal harekete geçmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır (Camilleri, 2018: 40).  
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Müşteriler, yaşadıkları olumsuz deneyimleri bazen şikâyet 

etmeyebilmekte, bunun yerine tecrübe ettiği işletmenin 

ürünlerini/hizmetlerini tercih etmeme veya olumsuz tecrübelerini 

başkalarına aktarma davranışı sergileyebilmektedir (Şengül, Çavuş ve 

Taşkın, 2018: 321). Öte yandan her mutsuzluk şikâyetle 

sonuçlanmamakta, özellikle müşterinin hoşgörü düzeyinin şikâyet 

noktasında önemli bir olgu olduğu ifade edilmektedir (Barış, 2013: 

161). Şikâyetlerin dile getirilmesinin, olumsuz tecrübeyi başka 

tüketicilere yayılmasından (özellikle sosyal medya) ve müşteri 

kaybından çok daha iyi bir seçenek olduğu vurgulanmaktadır (Stone, 

2011: 118). Geleneksel ağızdan ağıza iletişimde kişilerin 

memnuniyetleri veya şikâyetleri sınırlı sayıda insanla paylaşılabilirken, 

sosyal medyayı herhangi bir ayrım olmaksızın (dil, ırk, din, mekân, 

zaman, eğitim, coğrafya, ekonomik vb.) tüm insanların kullanabilmesi, 

kullanılan ifadelerde herhangi bir filtrelemeye tabi tutulması, sunulan 

içeriklerin anında çok sayıda kişiye ulaşması ve çift taraflı olarak 

etkileşime geçilebilmesi yorumların (şikâyetlerin) hızla yayılmasına 

neden olmakta ve etkisini arttırmaktadır (Çiftçi, H., 2018a: 12; Çiftçi, 

H., 2018b: 420). Ayrıca internetin bilgi arama için önemli bir araç 

haline gelmesi ve ağızdan ağıza iletişimin çevrimiçi ortamda 

kullanılması (Lertputtarak & Samokhin, 2017: 215) nedeniyle 

şikâyetler doğru yönetilmediğinde işletmenin piyasadaki güvenirliği ve 

imajı zedelenerek işletme için tehdit oluşturabilmektedir (Tanrısever, 

2018: 116). Dolayısıyla müşterileri şikâyet etmeye teşvik etmenin iyi 

bir seçenek olduğu söylenebilir. Şikâyetleri teşvik etmek için, 

müşterilerin neden geri bildirimde bulunmadığının belirlenmesi, 
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ardından bu engelleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için çözümler 

aranması gerekmektedir (Filip, 2013: 273). Bunun da ancak etkin bir 

şikâyet yönetimi ile mümkün olacağı söylenebilir.  

Şikâyet yönetimi süreci, bir düzeltici adalet prosedürü olarak 

tanımlanmaktadır (Ramnarayan, 1984: 320). Bu kapsamda etkili bir 

şikâyet yönetimi sürecinde, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak ve 

davranış değişikliğini önlemek için müşteri beklentilerinin ve adaletin 

dikkate alınması gerekmektedir (Filip, 2013: 273). Şikâyet yönetiminin 

birincil amacı, sorunları tespit etmek, sorunların nedenini düzeltmek ve 

memnun olmayan bir müşteriyi memnun ve sadık bir müşteriye 

dönüştürmektir (Su ve Bowen, 2001: 35-36). Bir şikâyetin ne kadar iyi 

yönetildiği, müşteri memnuniyetinin temel belirleyicisi olarak 

görülmektedir. Ayrıca iyileştirilmiş şikâyet yönetimi; müşteri 

sadakatine, pazar payının arttırılmasına, işletme imajının 

iyileştirilmesine, markalaşmaya, iyileştirilmiş hizmet deneyimine ve 

geliştirilmiş ürün tasarımına olumlu katkılar sunmaktadır (Stone, 2011: 

118-121). 

2. Şikâyet ve Şikâyet Yönetiminin Önemi, Faydaları ve Gerekliliği 

Müşteri şikâyetleri, sorunun kaynağına bakılmaksızın genellikle 

işletmeler tarafından hoş karşılanmamaktadır (Yılmaz, 2014: 133). 

Oysa şikâyet eden müşteriler, işletmeye hatalarını düzeltme 

(istemli/istemsiz), şikâyet edenle ilişkileri yeniden kurma ve 

mevcut/potansiyel müşteriler için memnuniyeti arttırma fırsatı 

vermektedir (Wirtz, Chew ve Lovelock, 2012: 400). Ayrıca, 
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müşterilerin şikâyet etmek yerine işletmeden alışveriş yapmayı 

bırakmaları ve farklı kanallarda olumsuz deneyimlerini paylaşmaları 

önemli pazarlama sorunları yaratacağı belirtilmektedir. Bunun yanında 

yeni müşteri kazanmanın mevcut müşterileri elde tutmadan çok daha 

maliyetli olması şikâyetlerin etkin yönetilmesi gereken önemli bir olgu 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Türker ve Türker, 2016: 283). Öte 

yandan, müşteri şikâyetleri bazen hizmet alınan işletmenin daha iyi 

hizmet verebilmesi için sadık müşterilerce yapılabilmektedir. Bu açıdan 

şikâyetler, ürün/hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve başarısızlıkların 

önlenmesi için önemli ipuçları sunmaktadır (Yılmaz, 2014: 133). 

İşletme yönetiminde bilgi ve beceri geliştirme sürecine katkı sağlayan 

müşteri geri bildirimleri (dilek/şikâyet) turizm sektöründe müşteri 

memnuniyeti sağlamada oldukça önem arz etmektedir (Ayaz ve 

Sünbül, 2018: 165). Turistlerin ülke, bölge ve işletme bazındaki 

yaşadıkları olumsuz deneyimleri sonucu oluşan şikâyetlerinin 

araştırılması müşteri odaklı bir pazarlamanın gereği olarak 

görülmektedir (Aymankuy, 2011: 226). Müşteri odaklı pazarlama 

anlayışı, sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, müşteri 

sadakatini ve nihayetinde etkin bir şikâyet yönetimini gerektirmektedir 

(Alabay, 2012: 140). Şikâyetler, mevcut uygulamalara yönelik bir 

değerlendirme olduğundan şikâyetlerin yönetilmesi sadece mevcut 

müşterilerin değil potansiyel müşterilerinde memnuniyetini 

arttıracağından her türlü geri bildirimin memnuniyetle karşılanması, 

sorunların önlenmesi ve tekrarın önlenmesi için bir gelişim aracı olarak 

görülmesi gerekmektedir (Akçakanat, Kılıklı ve Çarıkçı, 2015: 74). 
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Esasen müşteri şikâyetleri işletmenin eksikliklerini göstermekte, bu 

eksikliklerini tamamlayarak hizmet kalitesini ve müşteri 

memnuniyetini arttırması için fırsat sunmaktadır. Ayrıca, etkili şikâyet 

yönetimiyle geri bildirimlere süreklilik kazandırıldığından işletmeye 

rekabet avantajı sağlayacaktır (Kitapcı, 2008: 112). Öte yandan, 

müşteri memnuniyeti işletmenin sürdürülebilirliği ve karlılığını 

arttırılması için hayati bir unsur olarak görülmektedir (Şengül, Çavuş 

ve Taşkın, 2018: 321). Bu bağlamda, şikâyetleri bildirilmesini teşvik 

etmek ve kolaylaştırmak için tavsiye ve şikâyet kanallarının 

çoğaltılması, açık tutulması ve her bir şikâyete gereken önemin 

verilmesi gerekmektedir (Türker ve Türker, 2016: 283). 

Müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması, müşteriler için önemsenme 

duygusunun ve memnuniyetlerinin sağlanması adına çaba 

harcandığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 

sadık müşteri yaratmadaki rolü nedeniyle şikâyet yönetiminin bir 

sadakat geliştirme projesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir 

(Aymankuy, 2011: 221-222). Müşteri sadakati, beklentileri karşılayan 

hizmet, hizmet sonrasında geri bildirim döngüsü, sürecin sürekli 

iyileştirilmesi ve programlanması, kusur ve hataların düzeltilmesi, 

şikâyetlerin doğru ve etkin yönetilerek müşteri memnuniyetinin 

yaratılmasıyla mümkün olmaktadır (Alabay, 2012: 140). Müşteriler 

şikâyetleri çözümlendiğinde ve gerekli açıklamalar yapıldığında 

işletmeyi tekrar ziyaret etme niyeti, pozitif söylemleri ve başkalarına 

önerme eğilimi artarken (Tosun ve Söyük, 2019: 1881), şikâyetlerine 
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olumlu yanıt alamadıklarında ise olumsuz reklam çabalarına eğilimleri 

yükselmektedir (Kozak M., 2007: 140). 

Etkili ve sistematik müşteri şikâyetleri yönetiminin, müşteri 

memnuniyeti ve sadakati gibi olumlu çıktılarının yanı sıra işletme 

performans çıktılarına da olumlu etkileri bulunmaktadır. Şikâyet 

yoluyla toplanan bilgiler sayesinde ürünlerin/hizmetlerin zayıf 

noktalarının, hata ve kusur kaynaklı başarısızlık kaynaklarının 

bilinmesi, süreçlerin iyileştirilmesiyle ilgili maliyetleri azaltmakta, 

işgörenlerin eğitim ve geliştirme eksikleri belirlenerek performansları 

arttırılmakta, nihayetinde memnuniyet ve kurumsal imaj pozitif 

etkilenmektedir (Tosun ve Söyük, 2019: 1875, 1881). Öte yandan, 

çözümlenmeyen şikâyetler işgören devir hızını arttırmakta, işgörenin 

örgüte bağlılığını ve üretkenliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 

dikkate alınmayan şikâyetler nedeniyle örgüt öğrenmeye ve değişime 

kapanmaktadır. Nihayetinde bu koşullar daha fazla şikâyet, daha fazla 

çatışma ve dava sonucu tazminat maliyetine sebebiyet verebilmektedir 

(Ramnarayan, 1984: 320). 

3. Müşteri Şikâyet Davranışı 

Şikâyetler genellikle kusurlu ve hatalı üretim ya da hizmet sunumundan 

kaynaklanmakta, kalite standartlarından sapma olarak adlandırılan bu 

koşullar diğer bir ifadeyle kalitesizlik sonucu oluşan başarısızlıklar 

arttıkça müşteri memnuniyetsizliği de artış göstermektedir (Kozak ve 

Nergiz, 2018: 141-142). Hizmetin kendine has özelliklerinden biri olan 

soyut olmaları sebebiyle, müşterilerin ürünleri deneme şansları 
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bulunmamakta, bu doğrultuda memnuniyet/memnuniyetsizlik 

ürünlerin tüketildiği sırada veya tüketim sonrasında ortaya çıkmaktadır 

(Alrawadieh ve Demirkol, 2015: 131). Bu açıdan hizmetle ilgili 

şikâyetler, daha çok sunulan hizmet ile vaat edilen hizmet beklentisinin 

eşleşmediğinde ortaya çıkmaktadır (Bowie ve Buttle, 2004: 255). 

Ayrıca, hizmetin soyut olması nedeniyle müşteri memnuniyet algısının 

beklentilerle karşılaştırmasının oldukça öznel bir değerlendirme olacağı 

belirtilmekte dolayısıyla tüm müşterilerin memnun olması mümkün 

görülmemektedir. Bununla birlikte, hizmet sunum içeriği heterojen 

olduğundan hizmet sunumunda standardizasyon olamayacağı 

aktarılmaktadır. Bu durum müşterilerin geçmiş deneyiminin mevcut 

deneyimden neden farklı olduğunu sorgulamasına neden olmaktadır. 

Hizmet üretimi ve tüketiminin eş zamanlı olması, stoklanamaz veya 

bozulabilir olması gibi sebeplerden dolayı müşteriler hizmetten 

faydalanırken bekleme süresi uzayabilmektedir (Hoffman ve Bateson, 

2008: 346). Turizm bu açıdan %100 müşteri memnuniyeti sağlanması 

mümkün olmayan sektörlerden biridir. Buna karşın, hizmet/beklenti 

kıyaslaması açısından şikâyetlerin bir geri bildirim aracı olarak 

değerlendirilmesi, şikâyet türüne bakılmaksızın gerekli önemin 

verilmesi, gerekli kanallardan yanıtlanması ve uygun yöntemle 

çözümlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır (Yılmaz, 2014: 132). 

Ayrıca turizmde, kişisel tavsiyelerin önemi nedeniyle olumlu/olumsuz 

ağızdan ağıza sözler önemli bir referans/endişe kaynağı olabilmektedir 

(Ennew ve Schoefer, 2004: 10). Dolayısıyla müşteri şikâyet 

davranışlarının anlaşılması büyük önem arz etmektedir.  
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Bu başlık altında öncelikle müşterilerin ürün/hizmet telafi 

beklentilerine yönelik davranış biçimleri incelenecek, akabinde 

müşterilerin şikâyet etme veya etmeme eğilimleri ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.  

3.1. Müşterilerin Ürün/Hizmet Telafi Beklentilerine Yönelik 

Davranış Biçimleri 

Şikâyetlerin eleştiriden farklı olduğu, eleştirilerin bir kişi veya nesne 

hakkında objektif bir gözlem olabilirken, şikâyetlerin şikâyetçinin 

olumsuz deneyim sonucu memnuniyetsizlik ifadesi olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca şikâyetlerin, bildirim sonucundan beklenen 

faydaya ve sorunun kaynağı olduğuna inandığı kişiye göre kategorize 

edilebileceği belirtilmektedir. Araçsal şikâyetlerde, müşteriler 

istenmeyen bir durumu değiştirmek (örneğin; az pişmiş bir yemeğin 

garsona şikâyet edilmesiyle, garsondan durumun düzeltilmesi 

beklenmekte) üzere sorunun kaynağına şikâyette bulunurken; araçsal 

olmayan şikâyetlerde müşteriler istenmeyen bir durumun değişeceği 

beklentisi olmadan (örneğin, havanın sıcak olması veya odanın temiz 

olmasından bir arkadaşa bahsedilmesi) sorunun kaynağı yerine ikinci 

bir tarafa bildirimde bulunmaktadır. Araçsal olmayan şikâyetlerin daha 

sıklıkta olduğu belirtilmektedir. Öte yandan müşteriler istenmeyen 

durumun oluşmasında sorunun kaynağı olarak kendilerini 

gösterebilmekte veya alanı dışındaki bir diğer kişiyi/nesneyi sorumlu 

tutabilmektedir. Müşteriler olumsuz benlik kaygısını pekiştirmekten 

veya özeleştiri yapmaktan kaçınmaları nedeniyle ağırlıklı olarak başka 
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kişi/nesneleri daha ağırlıklı şikâyet etmektedir (Hoffman ve Bateson, 

2008: 348-350).  

Müşterilerin hizmetten beklenti düzeyi ve hizmetin müşteri gözündeki 

değeri hizmet telafi beklentilerini ve şikâyet etme şiddetini 

etkileyebilmektedir. Örneğin, rutin bir tatil kararıyla konaklayan 

müşteri ile balayını geçirmek için konaklayan bir çiftin odalarındaki 

klima arızalarına tepkileri birbirinden farklı olacaktır. Öte yandan 

dinlenmek, hoşça vakit geçirmek veya eğlenmek üzere gelen müşteri 

kıymetli boş zamanını şikâyetle harcamak istemeyebilmekte, şikâyetin 

tatilini olumsuz etkileyeceğini ve huzurunu bozulabileceğini 

düşünebilmektedir (Kılınç ve Kılınç, 2013: 292-293). Esasında 

müşteriler olası şikâyet durumunda ses (sözlü tepki), bırakma (tekrar 

ziyaret etmeme, marka değiştirme), misilleme (fiziksel davranış, 

olumsuz ağızdan ağıza iletişim) olmak üzere üç farklı davranış 

sergilemektedir (Hoffman ve Bateson, 2008: 354-355).  

Müşteriler bahsedilen tepkilere göre de pasifler, konuşanlar, öfkeliler, 

aktivistler (Barlow ve Moller, 1998: 56) ve saldırganlar olarak 

gruplandırılabilmektedir. Pasifler, haklı olsalar bile şikâyette 

bulunmamaktadırlar. Bunun nedeni şikâyetin sarf edilen zahmete 

değmeyeceğine ve yönetici/işgörenlerin sorunları umursamaya-

caklarına olan inanç olarak gösterilmektedir. Öte yandan, bazı 

müşteriler nasıl şikâyette bulunacaklarını bilmemektedir. Pasif 

müşterilerin, deneyimlerini de başkalarına aktarmaları pek olası 

görülmemektedir. Konuşanlar, şikâyetleri müşteriler açısından işletme 

hakkında olumlu tutum geliştirmesi, işletme açısından ise hizmetin 
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iyileştirilmesi, hataların düzeltilmesi için bir fırsat olarak 

değerlendirmektedir. Öfkeliler, bir taraftan şikâyetlerini beklenti 

olmadan işletmeye iletirken, diğer taraftan hizmet başarısızlıklarını 

tanıdık çevrelerine iletmektedirler. Bu müşterilerin rakip işletmelere 

geçmeleri muhtemel görülmektedir. Aktivistler ise olay esnasında ve 

sonrasında sorunlarını dile getirmekte, zararın tazmin edilmesinde 

yüksek talep beklentisi içerisine girebilmekte ve olabildiğince olumsuz 

tecrübelerini diğer insanlara aktarmaktadırlar. Saldırganlar ise çok 

küçük bir müşteri grubunu oluşturmakta ve daha agresif tutum içerisine 

girerek başka müşterileri de şikâyete teşvik etme, medya araçlarında 

olumsuz reklamlarda bulunma gibi işletme aleyhinde eylemlerde 

bulunabilmektedirler (Bowie ve Buttle, 2004: 255-256).  

Konuşanlar, işletmeye ürünü geliştirme fırsatı verdiğinden en tercih 

edilebilir grup olduğu belirtilmektedir. İşletmede tüm müşterileri 

şikâyetleri bildirmek için kolaylaştırıcı koşullar oluşturması 

önerilmekte, ancak sorunlar çözülmediğinde konuşanların aktivist 

olabileceği konusunda yöneticiler uyarılmaktadır. Öte yandan, birçok 

işletmenin şikâyetlerini dile getirmeyen pasif grubundakileri en iyi 

müşteri grubunu seçseler de bu müşterilerin işletmeye dinamizm 

katmadıkları ve sadık müşteriler olmadıkları vurgulanmaktadır (Barlow 

ve Moller, 1998: 56-57). Ayrıca, yapılan araştırmalar yüksek sosyo-

ekonomik seviyedeki insanların, daha düşük seviyedekilere göre 

şikâyet etme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Eğitim, 

gelir ve sosyal koşulları iyi olan müşteriler sorunlarla karşılaştıklarında 

daha fazla özgüven, bilgi ve motivasyona sahip oldukları 
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belirtilmektedir. Ayrıca, şikâyette bulunanların ürün/hizmet hakkında 

daha bilgili olma eğiliminde olduğu ifade edilmektedir (Wirtz, Chew ve 

Lovelock, 2012: 398). 

Memnun olmayan müşterilerin %96’sı problemlerini işletmeye hiçbir 

şekilde iletmediğinden, müşteri memnuniyetinin düzenli olarak 

ölçülmesi ve müşterileri şikâyette bulunmaya teşvik etmek için öneri 

sistemi kurulması tavsiye edilmektedir (Kotler vd., 1999: 259). Ayrıca, 

işletmenin şikâyet kanallarını mümkün olduğunda geniş seçenekte ve 

açık tutması gerekmektedir. Müşteriler şikâyetlerini; ilişkisel kanalları 

(müşteri anketleri, şikâyet kutuları, destek masası vb.), teknolojik 

kanalları (e-posta, çağrı merkezi, internet sayfası iletişim formu, şikâyet 

siteleri, bloglar, forum siteleri vb.) veya diğer kanalları (tüketici hakem 

heyeti, mahkeme vb.) kullanarak doğrudan ve dolaylı olarak 

iletmektedirler. Marka bağlılığı yüksek müşteriler şikâyetlerini 

doğrudan iletirken, diğer müşteriler daha çok dolaylı kanalları 

kullanmaktadır. Müşterilerin dolaylı kanalları kullanma sebepleri; 

sorunların çözümsüz bırakılacağı algısı ve işgörenle yüz göz olmamak 

istememeleridir (Alabay, 2012: 145-151). Ayrıca, geleneksel ağızdan 

ağıza iletişimin yerini tutan şikâyet web sitelerinin daha geniş kitlelere 

yayılma ve etki alanına sahip olduğu vurgulanmaktadır (Aymankuy, 

2011: 225). 

3.2. Müşterilerin Şikâyette Bulunma Eğilimleri 

Müşteriler, üretilen ürün veya sunulan hizmetin beklentilerini 

karşılamadığında diğer bir ifadeyle tolerans bölgesinin dışında kalacak 
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derecede düşük performans sergilediğinde ya da kendilerine adil 

davranılmadığını hissettiklerinde şikâyet etmektedirler. Bu bağlamda, 

müşterilerin ürün ve hizmet performans için bir tolerans alanına sahip 

olduğu ve tolerans aralığının ürün/hizmetin önemine göre değiştiği 

ifade edilmektedir. Önemli ürünlerde toleransı aralığı sıkı iken, 

önemsiz ürünlerde de müşteriler daha az talepkâr olma eğilimindedir 

(Buttle ve Maklan, 2015: 175). 

Şikâyet eden müşterilerin, işletmeyi henüz terk etmediği ve şikâyet 

doğru çözümlenirse tekrar kazanılabileceği anlamına gelmektedir 

(Alabay, 2012: 138). Esasında müşteriler şikâyet ederek işletmeyle 

ilişkilerini sürdürmeye istekli olduklarını göstermektedir. Aynı 

zamanda şikâyet, işletmenin şikâyeti dikkate alacağı, ilgileneceği ve 

çözüme kavuşturacağı konusunda müşteri güvenini temsil etmektedir 

(Tanrısever, 2018: 116).   

Şikâyetler, üründeki teknik hatalar, yanlış kullanım ya da eksik hizmet 

verilmesi gibi sorunlardan kaynaklı olabileceği gibi müşterilerin çok 

yüksek beklentilerinden veya kişisel özelliklerinden 

kaynaklanabilmektedir (Büyükkuru, 2016: 156). Her ne kadar müşteri 

memnuniyeti beklentileri aşan hizmet sonucu oluştuğu varsayılsa da 

beklentileri aşmak gereksiz yere maliyete neden olabilmektedir. Bu 

bağlamda beklentileri aşmak gerekçelendirilemeyen aşırı kalite 

yaratacaktır. Ayrıca aşırı kalite, ihtiyaç duyulandan fazlası algısıyla 

şikâyete bile neden olabilmekte, aşırı pahalı izlenimi verebilmekte ve 

beklentileri yükseltebilmektedir. Öte yandan artan kalite ve beklenti 

sarmalı işletmeyi yatırıma zorlayabilmektedir (Stone, 2011: 109).  
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Müşterilerin şikâyet etmesinin temel nedeni istenmeyen durumun 

düzeltilmesidir. Ayrıca şikâyetlerin müşterileri hayal kırıklığından 

duygusal kurtulma sağlaması ve bunun için bir mekanizma sunması 

dolayısıyla psikolojik boyutu da bulunmaktadır. Müşteriler kendini 

haklı olduğunu hissetmek ve diğer müşterilerinde kendileri gibi 

düşündüğünü görmek için de şikâyet edebilirler. Öte yandan 

beklentilerin diğer müşterilerden yüksek olması, daha zeki izlenimi 

yaratmak gibi duygusal şikâyet sebepleri de olabilmektedir (Hoffman 

ve Bateson, 2008: 352-353). Müşterilerin şikâyet etme davranışına 

ilişkin araştırmalar sonucunda, şikâyet etmenin genel olarak dört ana 

amacının olduğu belirlenmiştir. Bunlar (Wirtz, Chew ve Lovelock, 

2012: 397): 

İade veya tazminat alma: Müşteriler genellikle bir geri ödeme, tazminat 

talep ederek ve/veya hizmeti tekrar yaptırarak bazı ekonomik kayıpları 

telafi etmek üzere şikâyet ederler. 

Öfkelerini giderme: Bazı müşteriler benlik saygısını yeniden inşa etmek 

ve/veya öfke ve hayal kırıklıklarını gidermek üzere şikâyet ederler. 

Hizmetle ilgili kural ve prosedürler mantıksız olduğunda veya 

çalışanlar kaba davrandığında, müşterilerin öz saygısı, öz değeri veya 

adalet duygusu olumsuz etkilenebilir. Kızgın ve duygusal olabilirler. 

Hizmet iyileştirmeye yardımcı olma: Müşteriler bir hizmete yüksek 

oranda dahil olduklarında (örneğin, bir üniversitede, bir mezunlar 

derneğinde veya ana bankacılık bağlantılarında), hizmet 

iyileştirmelerine katkıda bulunmak için geri bildirimde bulunabilirler. 
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Başkaları için endişe duyma: Bazı müşteriler diğer müşteriler için 

endişe duyarak motive olurlar. Diğer müşterileri de aynı sorunları 

yaşamaktan kurtarmak isterler ve bir hizmeti iyileştirmek için bir sorun 

ortaya çıkardıklarında kendilerini iyi hissedebilirler.  

3.3. Müşterilerin Şikâyet Etmeme Eğilimleri 

Müşterilerin şikâyette bulunmaması işletmeden memnun olduğu 

anlamına gelmemekte, bir tercih olarak müşteriler şikâyet konusunda 

tepkisiz kalabilmektedir (Kılınç ve Kılınç, 2013: 291). Müşteri 

memnuniyetsizliği üzerine yapılan araştırmalar, müşterilerin 

alışverişlerinden yaklaşık %25 oranında memnun olmalarına karşın, 

sadece yaklaşık %5'inin şikâyet ettiğini göstermektedir. Diğer %95’i ise 

şikâyet etmenin çabaya değmediğini düşünmekte veya nasıl ya da kime 

şikâyette bulunacaklarını bilmemektedir. Ayrıca şikâyet eden %5'in 

sadece yarısı tatmin edici bir çözüm aldığını bildirmektedir (Kotler, 

2000: 208). Ayrıca Dünya çapında yapılan araştırmalar, çoğu insanın 

özellikle bir yararı olmayacağını düşündüklerinden şikâyet etmemeyi 

seçtiklerini göstermiştir (Wirtz, Chew ve Lovelock, 2012: 396). Şikâyet 

etme maliyetinin yüksek olması, şikâyet sırasındaki olumsuz diyaloglar 

sonucu manevi olarak huzursuz olmak istememek şikâyet etmemenin 

nedenleri arasında yer almaktadır (Alabay, 2012: 144). Ayrıca şikâyet 

için yeterli zaman ve gücün olmayışı, nereye ve nasıl şikâyet 

yapılacağının bilinmemesi, intikam/cezalandırma korkusu, 

umursanmama/ilgilenmeme düşüncesi, seçeneklerin sınırlı ve tercihin 

zor olması diğer nedenler olarak sıralanmaktadır (Kozak M., 2007: 141; 

Hill, 2010: 4; Buttle ve Maklan, 2015: 176). Öte yandan, şikâyet 
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etmeyen müşterinin daha sonra geri gelmeyi planlamadığı ve işletme 

ile olan bağını koparacağı düşünülmektedir (Tanrısever, 2018: 116). 

Müşterilerin şikâyet etmeme olasılığının hizmetlerde mallara göre daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Bunun temel nedeni, hizmetle ilgili 

sorunlarda müşterilerin ne yapacağını bilmemeleri ve bunun bir 

faydasının olmayacağı düşünmeleridir. Ayrıca müşteriler hizmetlerin 

soyut olması ve işin yeterliliği ve kalitesini değerlendirmede yeterli 

uzmanlığa sahip olmadıklarından öznel davranma konusunda 

kaygılanabilmektedirler. Diğer taraftan üretim ve tüketimin eş zamanlı 

olması (ayrılmazlık ilkesi) karşılıklı etkileşime sebep olduğundan 

müşteriler talepleri doğru iletemediklerinden kaygılanabilmekte veya 

yüz yüze şikâyetten çekinebilmektedirler (Hoffman ve Bateson, 2008: 

353-354). 

Müşteriler, zor ve karmaşık bir şikâyet formunu doldurma, mektup 

gönderme veya satın aldıkları ürünle ilgili bürokratik kanıtlar sunma 

gibi gerekliler konusunda olumsuz bir algıya sahiptirler. Bu tür 

prosedürlerin kullanılması, yönetimin ortaya çıkan zorlukları çözme 

niyetleri hakkında müşterilere olumlu mesajlar göndermemektedir 

(Filip, 2013: 272). Bununla birlikte memnun olmayıp şikâyet 

davranışında bulunmayan müşterilerin, rahat bir ortamda şikâyetlerini 

dile getirebileceği ifade edilmektedir. Bu bağlamda işletmelerde 

şikâyetlerini dile getirmeye teşvik etmek için dilek/öneri kutuları, mal 

veya hizmet deneyimi sonrası geri bildirim anketleri gibi uygulamalar 

gerçekleştirmesi önerilmektedir (Kozak ve Nergiz, 2018: 143). Ayrıca 

şikâyet bildirimlerini kolaylaştırmak üzere bazı işletmeler özel ücretsiz 
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telefon hatları ve web formları kullanmaktadır. Hatta bazı işletmeler 

şikâyet eden müşterileri ödüllendirmektedir (Buttle ve Maklan, 2015: 

176). 

İşletmelerin kolaylaştırıcı bu uygulamalarına karşın birçok müşteri 

şikâyet etme zahmetine girmemekte ve şikâyet prosedürünü 

uygulamakta isteksiz davranmaktadır. Bu açıdan şikâyet etmek için 

zaman ayıran, işletmenin dinleyeceğinden ve harekete geçeceğinden 

emin olan bir müşteri, sadık olmak isteyen bir müşteri olarak 

görülmektedir. Öte yandan yüksek düzeyde şikâyete sahip bir işletme, 

yüksek düzeyde müşteri memnuniyetsizliğine sahip olduğu anlamına 

gelmemekte, bu durum o işletmenin müşterilere açık ve duyarlı 

olduğunun göstergesi olabilmektedir (Hill, 2010: 3-4). Özellikle 

turizmde dinlenmek, eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için gelen bir 

müşteri şikâyeti tatsız bir durum olarak görüp zamanını şikâyet etmeye 

harcamak istemeyebilir ya da şikâyet etmenin tatilin olağan gidişini 

bozarak huzursuzluk yaratacağını düşünebilir. Bu durumda müşteriler 

tarafından bilinen ve basit bir şikâyet yönetim süreci oluşturması yararlı 

olacaktır. Şikâyet işletmeye bildirildiği zaman, müşteriye "zamanını 

ayırarak hatayı bildirdiği için teşekkür edilmesi" bile, müşterilerin 

şikâyet yönetim sürecine bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine 

katkıda bulunabilir (Kılınç ve Kılınç, 2013: 292-293). 

4. Turizm İşletmelerinde Şikâyet Nedenleri 

Turizmle ilgili hizmetlerin sunumunda yer alan işletmeler, müşteri 

memnuniyetini sağlamayı anahtar hedef olarak görseler de 
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uygulamada, turizmde bazı hizmet hataları kaçınılmaz olduğundan çok 

az işletme “sıfır hata” hizmeti vermeyi garanti edebilmektedir. 

Turizmdeki hizmet başarısızlıkları üç temel nedene bağlanmaktadır. 

Birinci sorun, bir dizi işletmenin (havayolu, otel, tur operatörü vb.) 

hizmet sunum sürecine girdi sağladığından koordinasyon zorlaşmakta 

ve başarısızlık potansiyeli artmaktadır. İkinci sorun, turizm insan 

temelli bir hizmet olmasından dolayı hizmet sunum kalitesi insana 

bağlıdır. Turistlerin daha önceki hizmet deneyimlerinden etkilenmeleri 

başarısızlık potansiyelini etkilemektedir. Üçüncü sorun ise turizm 

deneyimi işletmelerin kontrolü dışında olan işletme dışı birçok 

faktörden (olumsuz hava koşulları, ziyaret yerlerindeki aşırı kalabalık 

vb.) etkilendiğinden olası hizmet hatasında tüm tatil deneyimi tatminsiz 

sonuçlanabilmektedir (Ennew ve Schoefer, 2004: 1-2). 

Müşterilerin tamamının memnuniyetini sağlamak mümkün olmasa da 

şikâyetlerin yönetilmesi, müşterilerin işletmeye tekrar gelme 

olasılıklarının arttırılması, mevcut müşteri potansiyelinin korunması, 

yeni müşteri elde etme imkânının yaratılması ve nihayetinde işletme 

karlılığına sağladığı katkılar dolayısıyla günümüzde oldukça önem 

kazanmıştır (Kılınç ve Saka, 2019: 464). Etkili bir şikâyet yönetimi için 

öncelikle şikâyet nedenlerinin anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla 

turizm işletmelerinde oluşan şikâyetlerin nedenleri konaklama, seyahat, 

yiyecek-içecek ve ulaştırma alt başlıkları altında detaylı olarak 

incelenmiştir.  

 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 175 

 

4.1. Konaklama İşletmelerinde Şikâyet Nedenleri 

Konaklama işletmelerinde şikâyetler genel olarak; satış ve tanıtım 

esnasında belirtilen tesis ve hizmet özelliklerinin mevcut olmaması, 

fiziksel ortam sorunları (hasarlı mobilya, eski dekor, hijyen, atmosfer 

vb.), yavaş hizmet, yemekle ilgili sorunlar (pişme derecesi, fazla 

baharat kullanımı, servis sıcaklığı), umursamaz ve kaba personel 

davranışlarından kaynaklanmaktadır (Bowie ve Buttle, 2004: 255). 

Konaklama işletmeleri alanında şikâyet konusunda yapılan çalışma 

sonuçları aşağıda sunulmuştur. Müşteri şikâyetleri konaklama işletme 

türü ve sınıfına bakılmaksızın genel olarak ele alınmıştır.  

Lee ve Hu (2004) eComplaints.com şikâyet forumu üzerinden otel 

işletmelerine yönelik yapılan 222 yorumu içerik analizine tabi 

tutmuşlardır. Analiz sonucunda, tanıtılan/anlaşılan ile sağlanan 

hizmetin uyuşmaması, hizmetin kalitesinin düşük olması, müşteri 

hizmetleri temsilcilerinin kaba davranışları, sunulmayan hizmet içeriği 

ve fazla ücret alınması en fazla şikâyet konuları olarak belirlenmiştir.  

Kılıç ve Ok’un (2012) İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel 

işletmesinde yaptıkları anket çalışması sonucunda en fazla şikâyet 

edilen konular sırasıyla; yoğun ve gürültülü ortam (İstanbul), ek 

hizmetlerdeki sorun ve ürünlerin pahalı olması, çalışan sayısının 

yetersiz olması, bilgilendirme yetersizliği, çalışanların iletişim 

problemleri, temizlik ve hijyen yetersizliği olarak belirtilmiştir. 

Levy, Duan ve Boo (2013) kötü yorumların dinamiklerini anlamak için 

on popüler web sitesinde Washington’daki otellerin aldıkları 1.946 tek 
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yıldız yorumu incelemişlerdir. Araştırma sonucunda en yaygın şikâyet 

konuları; ön büro personeli, banyo, oda temizliği ve odayla ilgili gürültü 

sorunları olarak belirlenmiştir. Önbüro personeliyle ilgili başlıca 

şikâyetler; hizmet hataları, saygısız davranışlar ve yardım etme 

konusunda isteksiz davranılmasıdır. Banyolarla ilgili duş, küvet, lavabo 

ve tuvalet ile ilgili tipik banyo sorunları bildirilmiştir. Oda temizliğiyle 

ilgili çarşaflar, halılar, mobilyalar ve banyo armatürleri dahil olmak 

üzere çeşitli şikâyetler tespit edilmiştir. Odayla ilgili gürültü şikâyetinin 

nedeni ise odadaki yetersiz ses yalıtımı ve bitişik odalardaki 

misafirlerden kaynaklı olduğu belirlenmiştir.  

Gürkan ve Polat (2014) Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde 14 farklı yerdeki 

34 konaklama işletmesine ait yerli müşterilerin yaptığı 815 şikâyet 

yorumunu içerik analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Analiz sonucunda, 

yerli misafirlerin konaklama işletmelerine dair şikâyetleri beş ana tema 

altında (hizmet kalitesi sorunları, yönetsel sorunlar, tesise dair 

yetersizlikler, personel kaynaklı sorunlar ve havuza bağlı sorunlar) 

toplanmıştır. Hizmet kalitesine dair en fazla şikâyet edilen sorunlar 

sırasıyla; düşük kaliteli yiyecek & içecek hizmeti, yetersiz temizlik ve 

hijyen, eğlence aktivitelerinin eksikliği ve yerli misafire yabancılara 

nazaran daha az hizmet sunulmasıdır. Yönetsel sorunlarda en fazla 

şikâyet konuları; iletişim ve yönetme becerisi eksikliği, yönetimin 

kayıtsızlığı/tepkisiz kalması, işletmenin maliyet odaklı düşünmesi 

şeklinde sıralanmaktadır. Tesise dair yetersizliklerde; yetersiz oda 

malzemeleri ve arızalı oda donanımları, uzun dönemdir yenilenmemiş 

tesis, odaların kalitesizliği, çocuklara yetersiz alan-hizmet sırasıyla en 
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fazla şikâyet nedenleridir. Personel sorunlarında; personelin saygısız 

olması, ilgisiz olması, eğitimsiz-deneyimsiz olması, güler yüzlü 

olmaması ve yetersiz sayıda personel bulundurulması şikâyet nedenleri 

olarak belirlenmiştir. Havuza bağlı tespit edilen sorunlar ise 

temizlenmeyen havuz, küçük ve fonksiyonel olmayan havuz şeklinde 

sıralanmaktadır. Son olarak, şikâyet sıklığına göre yerli misafirlerin 

şikâyet konularının en başında yiyecek & içecek hizmeti gelmekte, 

akabinde temizlik ve hijyene yeterli düzeyde önem verilmemesi, 

odalarda eksik malzemeler ve oda donanımlarının arızalı olması 

gelmektedir. 

Yılmaz (2014) çalışmasında Şikâyetvar.com üzerinden Kasım 2012-

Kasım 2013 tarihleri arasında yapılan 6458 şikâyet yorumunu 

incelemiştir. Konaklama işletmelerine yönelik en fazla şikâyetler 

sırasıyla; personel davranışı, kalite-lezzet, restoran temizliği ve hijyen, 

oda temizliği ve oda konforu olarak belirlenmiştir. Personel 

davranışıyla ilgili çalışanların kaba, laubali, ilgisiz, somurtkan 

olmaları, turizm eğitimi almamış olmaları, sigortasız çalıştıklarını 

belirten mutsuz çalışanların varlığı, şikâyet eden müşteriye karşı 

sergilenen olumsuz davranışlar şeklinde sıralanmaktadır. Kalite-

lezzetle ilgili şikâyetler arasında yemeklerin lezzetsiz olması, benzer 

yemeklerin menüde olması, temiz olmayan ve kalitesiz ürünler yer 

almaktadır. Ayrıca restoran temizliği ve hijyeni konusunda müşteriler 

yeterince temiz ve sağlıklı bulmamaktadırlar. Oda temizliği ve 

konforuyla ilgiliyse seyrek oda temizliği, temizlikte dikkat ve hijyen 

kurallarına uyulmaması, müşterinin temizlik personeli tarafından 
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terslenmesi, odadaki malzeme eksikliği ve yenilenmesinde sorun 

çıkartılması, rahatsız yatak-yastık tefrişatı, rutubet ve koku sorunları, 

eski ve yıpranmış mobilyalar ve oda güvenliği şikâyet konuları olarak 

belirlenmiştir. 

Zhou ve diğerleri (2014) Çin’in Hangzhou kentinde faaliyet gösteren 

dört ve beş yıldızlı otellerle ilgili oluşturulan binden fazla yorumu 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda; oda büyüklüğü, temizlik, 

tesislerin kalitesi, gürültü, fiyat, cazibe merkezine yakınlık, toplu 

taşıma ile erişilebilirlik, dil becerileri ve verimlilik olmak üzere dokuz 

memnuniyetsizlik faktörü belirlenmiştir.  

Alrawadieh ve Demirkol (2015) İstanbul’daki en yüksek fiyatlı beş 

yıldızlı on tane otel hakkında Tripadvisor.com web sitesi üzerinden 

2014 yılı haziran ayında yapılan şikâyet yorumlarını analiz etmişlerdir. 

Analiz sonucunda sırasıyla hizmet kalitesinin düşük olması, tesislerin 

kalitesi ve temizliği (odalar, banyolar vb.), personelin tutumu ve 

performansı, fiyatların yüksek olması en fazla şikâyet edilen konular 

olarak tespit edilmiştir.  

Şahin, Kazoğlu ve Sönmez (2017) Bişkek'te faaliyet gösteren 

konaklama işletmelerine yönelik Tripadvisor.com web sitesi üzerinden 

2017 yılında yapılan 274 şikâyet yorumunu analiz etmişlerdir. Analiz 

sonucunda; ürün, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, yasal boşluklar 

ve müşteri kaynaklı olmak üzere altı başlık altında sorunlar 

belirlenmiştir. En fazla şikâyet edilen sorunlarun üründen kaynaklı 

olduğu tespit edilmiştir. Üründen kaynaklı şikâyetler; oda dizaynı, 
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mobilyaların rahat ve temiz olmaması, odalarda wifi veya internet 

donanımının çalışmaması, koridor aydınlatmasının yetersizliği, 

restoran atmosferi, yemek kokularının bir arada ve ağır şekilde 

kokması, benzer menülerin çıkarılması, personelin kibar ve nazik 

davranmaması gibi unsurlardır.  

Lertputtarak ve Samokhin (2017) Pattaya'da rastgele seçtikleri 135 dört 

yıldızlı otele  Booking.com üzerinden yapılan 1.350 yorumu analiz 

etmişlerdir. En fazla şikâyet personelle ilgili olduğu belirlenmiştir. 

Personelle ilgili konuklar en fazla sırasıyla; otel personelinin İngilizce 

veya diğer yabancı dillerde iletişim kuramaması, faturalandırmadaki 

hatalar nedeniyle iade ve çıkış sürecinin yavaş olması, sorunların 

hemen çözülmemesi, personelin adaletsiz/dikkatsiz davranması, 

personelin kaba davranışı ve güler yüzlü olmamaları hususunda 

şikâyette bulunmuşlardır.    

Özetle yapılan araştırmalar konaklama işletmelerinde başta personel 

davranışlarından kaynaklı sorunlar olmak üzere, hizmet kalitesi, 

yiyecek-içecek, temizlik ve hijyen, tesis olanakları, fiyat ve ekstra 

ücretler, konum kaynaklı olmak üzere çeşitli sorunlar yaşandığını 

göstermektedir. Araştırmalarda belirtilen sorunlar dışında konaklama 

işletmelerinde; yönlendirme levhalarının yetersiz olması, böcek 

sokması ve zehirlenme gibi vakalar, fazla rezervasyon alma, otopark 

sorunu, minibar ve TV kanallarının yetersizliği, animasyon 

programlarının yetersiz olması, hamam, sauna ve diğer ünitelerin kapalı 

tutulması, şezlong, şemsiye ve havluların yetersizliği, doktor ve 

hemşire bulunmaması, vale hizmetinin olmaması, uyandırma 
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hizmetinde aksamalar, odaların zamanında hazır olmaması gibi 

sorunlarda oluşabilmektedir (Aksu, 2020: 15-23). 

4.2. Seyahat İşletmelerinde Şikâyet Nedenleri 

Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı hizmet veren çeşitli seyahat 

işletmeleri olduğu belirtilmekte (tur operatörleri, seyahat acenteleri ve 

araç kiralama işletmeleri) ve bu işletmelerde genellikle rehberlik 

hizmetleri, gezi-tur programı, konaklatılacak otel, ulaşım aracı, 

rezervasyon, ekstra ücretler ve araç teslimi konularında şikâyet 

oluştuğu belirtilmektedir (Akay ve Deveci, 2018: 105, 119). Seyahat 

işletmelerinde oluşan şikâyetleri ayrıntılı ele almak üzere şikâyet 

konusunda yapılan araştırmalar ve sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 

Çolakoğlu, Çulha ve Efendi (2009) Şikayetvar.com ve Şikayetim.com 

siteleri üzerinden “turlar” ve ““tur firmaları/turizm şirketleri” kategorili 

yurtiçi paket turlarla ilgili 262 şikâyeti, yurtdışındaki paket turlarla ilgili 

ise 167 şikâyeti içerik analizine tabi tutmuşlardır. Analiz sonucunda, 

yurtiçi paket turlarda transfer hizmetleri (özellikle transfer süresi, şoför 

davranışı ve araç kalitesi); yurtdışı paket turlarda ise rehberlik 

hizmetleri (bilgi ve tecrübe, ilgi, davranış, iletişim, planlama ve 

hazırlık) en fazla şikâyet konusu olmuştur.  

Unur, Çakıcı ve Taştan (2010) Şikayetvar.com üzerinden 18.06.2007 

tarihi itibariyle paket turlarla ilgili kaydedilen 123 şikâyeti içerik 

analiziyle incelemişlerdir. Analiz sonucunda en fazla şikâyet konuları 

sırasıyla; acenta yetkilileri ve çalışanları, yapılan değişikler, tur rehberi, 
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ücret, kalite ve teknik aksaklıklar şeklinde belirlenmiştir. Acenta 

yetkililerine ve çalışanlarına yönelik eksik-yanlış bilgilendirme, 

ilgisizlik, kabalık ve bilgisizlik hususları şikâyet edilmektedir. Yapılan 

değişikliklere yönelik şikâyetlerde verilen sözlerin tutulmaması, turdaki 

otel değişikliğinin yapılması, tur programının değiştirilmesi, turun iptal 

edilmesi, tur süresinin kısaltılmasından kaynaklanmaktadır. Tur 

rehberlerine yönelik şikâyetler de benzer olarak ilgisizlik, bilgisizlik, 

kaba davranışlar ön plana çıkmaktadır. Ücretle ilgili şikâyetler, iptal 

edilen turun ücret iadesinin yapılmaması, turdaki ekstra ücretler, ilan 

edilen ücretlerin zamana göre farklılaşması, tur değişikliklerinde ücret 

farkının ödenmemesi şeklinde sıralanmaktadır. Kaliteyle ilgili 

şikâyetler konaklama tesisi ve ulaşım aracıyla ilgilidir. Son olarak 

teknik aksaklıklarla ilgili şikâyetler, ulaşım aracının arızalanması ve 

şoförün hatalı araç kullanımından kaynaklanmaktadır. Çalışmada 

ayrıca, belirlen şikâyet kategorilerinin sıklık düzeyine göre seyahat 

acentalarının en fazla şikâyet konularını tespit etmek üzere İstanbulda 

faaliyet gösteren A grubu seyahat acenta yöneticileriyle anket çalışması 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda seyahat acentalarının en çok otel 

değişikliği nedeniyle şikâyet aldıkları belirlenmiştir. Bu şikâyeti ilan 

edilen ücretteki uyuşmazlıklar, çocuk ücretleri, tur programı 

değişiklikleri ve ulaşım araçları arızaları izlemektedir.   

Chang ve Chung (2012) paket turları hakkında üçüncü taraf 

şikâyetlerine neden olan kritik potansiyel hizmet hatalarına yönelik risk 

önceliklendirmesi yapmışlardır. Analiz sonucunda en yüksek riske 

sahip ilk beş hizmet hatası sırasıyla; tur programında yer alan 
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mağazalardan satın alınan ürünlerle ilgili kalite veya fiyat sorunları 

(ürün fiyatlarının çok yüksek, ürünler kusurlu veya orijinal olmaması), 

yeterli katılım sayısına ulaşılamadığından turun iptal edilmesi 

(acentanın sözleşmeye göre kalkıştan/çıkıştan 7 gün önce iptali 

bildirmesi gerekirken yolculara bilgi verilmemesi, tur için gerekli 

katılım sayısının sözleşmede belirtilmemesi), kaza sonucu yaralanma 

veya ölüm meydana gelmesi (trafik kazası, karda kayma/düşme, 

boğulma, yürüyüş sırasında düşme), tur programının 

değiştirilmesi/sözleşmeye uymaması (uçuşun aksaması veya otel 

değişikliği) ve seyahat acentesinin (başvuru) işlem başarısızlıklarından 

dolayı geçerli bir pasaport / vizenin olmaması (vize (ler) için gecikmeli 

başvuru, pasaport (lar) / vizeler yanlış veya kayıp, pasaport geçerlilik 

süresi çok kısa)’dır.  

Yılmaz (2014) Şikayetvar.com üzerinden Kasım 2012-Kasım 2013 

tarihleri arasında tur operatörlerine yönelik 6458 şikâyet yorumunu 

analiz etmiştir. Analiz sonucunda en fazla şikâyet konuları sırasıyla; tur 

iptali ve ücret iadesi, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri, acenta 

bilgilendirmeleri, konfor ve rehber davranışlarıdır. Tur iptali ve ücret 

iadesiyle ilgili şikâyetler; müşterilerin ücret iadesi durumunda 

görüşebileceği muhatap bulamaması ve ödeme için oyalanmaları, tur 

operatörlerinin iflas etmesi ya da işletmelerini kapatıp ortadan 

kaybolmaları şeklinde sıralanmaktadır. Konaklama ve yiyecek-içecek 

işletmeleriyle ilgili tur programında belirtilen işletmelere uğranmaması, 

konaklatılacak işletmenin değiştirilmesi, tanıtımdaki ile mevcut 

konaklama işletmesinin özelliklerinin farklı olması ve tur ücretine dahil 
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olduğu söylenen yiyecek-içecekler için ek ücret istenmesi şikâyetleri ön 

plana çıkmaktadır. Acenta bilgilendirmesiyle ilgili sorunlar; tur iptal 

bilgisinin gecikmeli olarak tüketiciye bildirilmesi, tüketici 

mağduriyetinin karşılanmaması, tur programındaki önemli bilgilerin 

aktarılmaması, tur kalkış saatlerine riayet edilmemesi ve tura katılım 

güzergahında sorun yaşanması olarak sıralanmaktadır. Konfor sorunu 

hem tur kapsamındaki konaklama işletmelerinin hem de tur aracının 

klimalarının çalışmaması ve yeterince havalandırılmaması gibi 

nedenlerle oluşmaktadır. Son olarak, turist rehberlerinin bilgi 

seviyesinin yetersizliği, sorulara verdikleri yanıtların tatmin edici 

bulunmaması, kaba ve sinirli davranışları, güler yüzlü olmamaları, tur 

programına ve program saatlerine uymamalarından kaynaklı 

davranışsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  

Arpacı ve Akhisar (2016) Şikayetvar.com üzerinden 2013 yılında tur 

operatörlerine yönelik yapılan 3405 yorumu içerik analizine tabi 

tutmuşlardır. Analiz sonucunda en fazla şikâyet konuları sırasıyla; 

konaklama, tur iptal-değişiklik ve acente kaynaklı olduğu 

belirlenmiştir. Konaklamayla ilgili şikâyetler; tur programındaki otel 

değişikliği, otel hakkında tanıtım ve satış esnasında yanıltıcı bilgi, tur 

programı dahilinde fiyata dahil olduğu belirtilen konaklama ve yiyecek-

içecek hizmetlerinde ekstra ücret talep edilmesi şeklinde 

sıralanmaktadır. Tur iptali ve tur programının değiştirilmesi konusunda 

tur operatörlerinin müşterileri bilgilendirme ve mağduriyetlerini 

giderme hususunda hassasiyet göstermemeleri şikâyete neden 

olmaktadır. Acenta kaynaklı sorunlar ise tüm şikâyetlerin dikkate 
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alınması ile şikâyetlere hızlı, etkili ve verimli şekilde yanıtlanmasıyla 

ilgilidir.  

Kutluk ve Arpacı’nın (2016) Şikayetvar.com üzerinden 2013 ve 2014 

yıllarında seyahat acentalarına yönelik ulaşabildikleri 6.356 şikâyet 

yorumunu analiz etmişlerdir. İçerik analizi sonucunda en fazla 

şikâyetler sırasıyla; konaklama (konum, temizlik-hijyen, yanlış 

bilgilendirme, rehbere ve yetkiliye ulaşama, otel hakkında bilgi 

yetersizliği, otel-acenta arasındaki iletişim eksikliği, bekleme sorunu, 

bozuk klima, kırık koltuk gibi teçhizat sorunu), tur iptali ve tur 

programındaki değişiklikler ile acenta (yanlış/eksik rezervasyon, yanlış 

bilgilendirme, personel davranışı) kaynaklı olduğu belirlenmiştir.  

Tanrısever (2018) Şikayetvar.com üzerinden paket tur hakkında 2014-

2015 yılları arasında kaydedilen 975 müşteri şikâyetini içerik analizine 

tabi tutmuştur. Analiz sonucunda sırasıyla; acente yetkilileri ve 

çalışanları, tur rehberi, kalite, yapılan değişiklikler, ücret ve teknik 

aksaklıklar en fazla şikâyet konuları olarak belirlenmiştir.  

Ola (2016) Romanya’daki bir araç kiralama şirketinden kiralama 

hizmetini kullanan ve şikâyet yorumu bırakan 363 kişinin verisini 

analiz etmiştir. Analiz sonucunda en fazla şikâyetler; arabanın 

görünümü/durumu (teknik sorunlar, temizlik), çalışan davranışı 

(müşterilere karşı tutum, dakiklik, hazırlık), rezerve edilen aracın 

teslim alınan araçtan farklı olması (talep edilenden farklı bir kategoride 

araç sağlama veya farklı motorlarda), ilave ücretler/vergiler, talep 

edilen ek aksesuarlarla ilgili şikâyetler (GPS harita sistemlerinin 
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çalışmaması, çocuk koltuğunun bulunmaması, ses sistemleri kusurları), 

aracı iade etmeden önce yıkama ihtiyacına ilişkin şikâyetler olarak 

belirlenmiştir. 

Özetle tüm seyahat işletmelerinde konaklama işletmeleriyle benzer 

olarak personel davranışları (acenta yetkilileri, rehber, şoför, araç 

kiralama çalışanları) kaynaklı sorunlar ön plandadır. Diğer önemli 

şikâyet konuları ise; turun iptal edilmesi veya tur programının 

değiştirilmesi, iptal/değişiklik konusunda müşterilerin 

bilgilendirilmemesi, konaklatılacak otelle ilgili şikâyetler (temizlik, 

hijyen, konfor, tesis olanakları, arızalar vb.) dir. Ayrıca tur rehberlerinin 

programda yaptığı değişiklikler, bilgi seviyesi, sorulara verdiği yanıtlar 

şikâyet oluşumunda önemli olduğu görülmektedir. Araç kiralamayla 

ilgili şikâyetler ise teslim edilen araç, aksesuar ve temizliğiyle ilgilidir. 

4.3. Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Şikâyet Nedenleri 

Yiyecek-içecek işletmelerinde şikâyetler genellikle; çeşit, lezzet, 

sunum, fiyat, işletme atmosferi ve personel davranışından 

kaynaklanmaktadır (Akay ve Deveci, 2018: 108). Yiyecek-içecek 

işletmelerinde oluşan şikâyetlere yönelik yapılan araştırmalar ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir. Müşteri şikâyetleri yiyecek-içecek 

işletmelerinin türüne ve sınıfına bakılmaksızın genel olarak ele 

alınmıştır. 

Su ve Bowen (2001) Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, yıllık 

hane geliri 50.000 doların üzerinde olan ve şehrin sıradan masa servisi 

yapan restoranında sorun yaşayan 331 kişiyle anket çalışması 
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gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda en fazla şikâyet edilen 

sorunlar sırasıyla; yavaş/yetersiz servis, yanlış pişirilmiş yemek, fiyata 

değmeyen yemekler ve kaba/dostça olmayan servis olarak 

belirlenmiştir. 

Silber ve diğerlerinin (2009) İsrail’deki büyük ve tanınmış 11 restoran 

yöneticisiyle yapmış oldukları görüşme sonucunda yiyecek içecek 

sektöründeki hizmet hatalarını; yemek sunum/tabak hatası (yabancı 

cisim, estetik hataları vb.), sipariş edilen yiyecek/içecek ürünün 

bulunmaması, yanlış servis sıcaklığı (yiyecek/içecek sıcaklığının 

yüksek/düşük olması), yanlış pişirme derecesi (az, orta veya tam pişmiş 

et), uygun olmayan çalışan davranışı, yanlış sipariş (sipariş edilenden 

farklı bir ürün getirilmesi), yanlış faturalama/ücretlendirme, müşteri 

üzerine yemek dökülmesi şeklinde belirlemişlerdir.   

Albayrak’ın (2013) İstanbul’daki birinci sınıf restoranlarında hizmet 

alan 384 müşteriyle yaptığı anket çalışması sonucunda en önemli üç 

şikâyet konusu; çalışanların davranışı, çalışanların kişisel hijyeni ve 

yiyecek/içeceklerin lezzeti olarak belirlenmiştir.  

Çalışkan (2013) geleneksel ve hızlı servis sunan restoranlarda oluşan 

hizmet hatalarını tespit etmek üzere Antalya’da yaşayan ve herhangi bir 

sorunla karşılaşmış 283 bireyle anket çalışması gerçekleştirmiştir. 

Çalışma sonucunda en yaygın hizmet hataları sırasıyla; hatalı ürün, 

yavaş servis, yanlış ısı, uygun olmayan çalışan davranışı, hijyen, yanlış 

sipariş, hesap hatası, tükenmiş yemek olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
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restoran türüne göre (geleneksel ya da hızlı servis sunan) hizmet 

hatalarının farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Koçoğlu ve Kıycı’nın (2018) Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 28 

turizm işletme belgeli birinci sınıf restoranında 2017 yılında 604 

müşteriyle yaptıkları anket çalışması sonucunda en fazla şikâyet 

konuları sırasıyla; hizmet kalitesi (hijyen, hızlı servis, personelin 

davranışı), yiyecek-içecek, ürün fiyatı ve restoran atmosferi olarak 

tespit edilmiştir.  

Şahin ve diğerleri (2018) yiyecek içecek işletmelerindeki şikâyet 

sorunlarını tespit etmek üzere Alaçatı’da faaliyet gösteren ve deniz 

mahsulleri sunumu yapan 36 restoran işletmesine 07.11.2017 tarihine 

kadar yapılmış 2.724 adet yorumu içerik analizi yöntemiyle 

incelemişlerdir. Analiz sonucunda en fazla şikâyetlerin fiyat ve üründen 

kaynaklı olduğu görülmüştür. Fiyatla ilgili sorunlar; fiyatın yüksek 

olması, sunulan hizmetin ödenen bedel için değerli görülmemesi ve 

menülerde fiyat bilgisinin bulunmamasıdır. Ürünle ilgili sorunlar ise 

restoranda kullanılan renk ve mobilyanın ergonomik olmaması, 

havalandırma yetersizliğinden kaynaklı mutfakta yemek kokularının 

oturma alanına gelmesi, sunulan yemeklerde farklı yemek kokularının 

gelmesi, masa aralarının çok sık olması ve bunun sonucu olarak gürültü 

fazlalığı ve personel davranışları olarak belirlenmiştir.  

Şengül, Çavuş ve Taşkın (2018) Tripadvisor web sitesinde Dünya’nın 

en iyi 50 restoran listesine giren işletmelere yönelik yapılan 1037 

şikâyet içeriğini analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda en fazla şikâyetin 
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sırasıyla; fiyat adaleti ve özgünlük (yüksek fiyata karşılık yemeklerin 

beklentileri karşılamaması), yemek kalitesi (tat ve aroma, porsiyon 

ölçüsü, sunum, pişme derecesi, koku, hijyen, özgünlük, içecek (şarap) 

eşleştirmesi), hizmet kalitesi (personel davranışı, hızlı ve dikkatli servis, 

rezervasyon, çalışanların İngilizce yeterliliği, doğru sipariş, çalışanların 

temiz ve bakımlı olmaları, çalışan menü hakkındaki bilgisi) ve 

atmosferden (iç tasarımda ambiyans ve masa aralığı, çevre temizliği) 

kaynaklı olduğu belirlenmiştir.  

Kılınç ve Saka’nın (2019) kritik olaylar tekniğiyle 46 müşteri ve 42 

işgörenle yaptıkları çalışmada yiyecek işletmelerinde en sık karşılaşılan 

hizmet hataları sırasıyla; servisin yavaş ve/veya yetersiz olması, işgören 

davranışları, temel ürün, ücretlendirme, temizlik ve hijyen, müşteri 

taleplerinin yerine getirilmemesi, ekipman ve müşteri hataları olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda hizmet hatalarının sıklık 

düzeyine göre müşteri ve işgörenlerin benzer yanıtlar verdiği 

belirlenmiştir.   

Özetle, yiyecek-içecek işletmelerinde fiyat (ürüne göre ödenen fiyatın 

yüksek bulunması) ve ürünle ilgili sorunların (lezzet, porsiyon miktarı, 

sunum, pişme derecesi, koku, özgünlük vb.) ön plana çıktını 

görmekteyiz. Özellikle üst gelir grubuna hizmet veren işletmelerde bu 

şikâyetlerin yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer sorunlar; personel 

davranışı ve kabiliyeti (dil bilgisi, hız ve hatasız servis), restoran düzeni 

ve atmosferi, hizmet kalitesi konularında yoğunlaşmaktadır.  
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4.4. Ulaştırma İşletmelerinde Şikâyet Nedenleri 

Ulaştırma işletmelerine yönelik şikâyetler hava, demir, deniz ve kara 

yolu yolcu taşımacılığı çerçevesinde izlenmiştir. Ulaştırma 

işletmelerinde oluşan şikâyetlere yönelik yapılan araştırmalar ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Güreş, Arslan ve Bakar’ın (2013) Türkiye’deki farklı hava limanlarında 

300 kişiyle yaptıkları anket çalışması sonucunda yolcuların en fazla 

uçak, konfor, yiyecek ve içecek, koku, ısı, nem, uçak içi eğlence 

aksesuar/programları gibi fiziksel kanıtlardan şikâyetçi oldukları 

belirlenmiştir. Diğer şikâyet konuları sırasıyla; çalışan davranışı ve 

havayolunun tutumu, bagaj, uçuş problemleri (uçuş programı, varış ve 

kalkış saati, uçuş ağı, gecikmeler, iptaller, yanlış bağlantılar, check-in), 

ücretler ve kampanya, online rezervasyon sistemi ve havayolu web 

siteleri olarak belirlenmiştir.  

İbiş ve Batman (2016) Şikayetvar.com üzerinden 2013-2015 yılları 

arasında 4 havayolu şirketine yapılan (THY, Pegasus, Onurair, Atlasjet) 

şikâyetleri analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda en fazla şikâyetler; yer 

hizmetleri kategorisinde kayıp ve hasarlı bagaj sorunu, satış süreci 

kategorisinde bilet değişim, iptal ve iade işlemleri, çağrı merkezi ve 

online hizmetler kategorisinde çağrı merkezi sorun çözme, uçuş 

hizmetleri kategorisinde ise en çok uçuş personel davranışları 

konularında yapıldığı tespit edilmiştir.  

Ercan (2020) Tripadvisor web sitesinde Türk Hava Yolları 

müşterilerince 01.04.2020 tarihine kadar olumsuz olarak puanlanan 327 
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şikâyet yorumunu içerik analizine tabi tutmuştur. Analiz sonucunda; 

hizmet sorunları (personelin ilgisiz ve yararsız tutumları, kalitesiz 

hizmet, kötü müşteri hizmetleri, eksik hizmet içeriği, kayıp/hasar 

görmüş bagaj), fiziksel faktörler (yiyecek/içecek çeşitliliğinin azlığı ve 

lezzet sorunu, dar koridor ve koltuk araları, yetersiz diz mesafesi, uçak 

eğlence aksesuarları (film ve müzik seçeneğinin az olması, ekranın 

çalışmaması veya eski olması, eski uçak, yetersiz temizlik), 

rezervasyon sorunları (bilet değişikliğinde ekstra ücretler, rezervasyon 

bilgi yetersizliği, fiyat bilgisinin ihmal edilmesi, koltuk seçimi, değişen 

koltuk numaraları, bilet iptal ve iade sorunları, fazladan rezervasyon), 

kabin ekibi (umursamazlık, kaba davranış, eksik veya yanlış hizmet), 

uçuşla ilgili sorunlar (uçuş iptali veya gecikmelerin müşteriye 

bildirilmemesi, son dakika iptaller, ertelenen ve geciken uçuşlar), 

yabancı dil sorunları (yabancı dil konuşamama, telaffuz ve 

anlayamama) ve check-in sorunları (personelin kaba davranışı, sürecin 

yavaş işlemesi, hatalı işlem) şikâyet konuları olarak belirlenmiştir.  

Poyraz, Taşkın ve Kara (2004) İzmir-Ankara hattında çalışan Mavi 

Trende seyahat eden 600 yolcuyla müşteri tatmin parametrelerini 

ölçmek üzere anket yoluyla veri toplamışlardır. Çalışma sonucunda 

nezaket, somut öğeler, güvenirlilik, zamanında işlem, müşteriyi 

anlamak müşteri tatmin parametreleri olarak belirlenmiştir. Parametre 

ortalamalarından nezaket açısından kondüktör ve diğer görevlilerin 

yolculara verdiği değer, isteklerine yerine getirmeleri ve kibar 

davranmalarında sorun olduğu tespit edilmiştir. Somut öğeler açısından 

trenlerin ısıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli çalışmaması, 
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trenlerdeki temizlik ürünlerinin yetersizliği (tuvalet kâğıdı), vagonların 

kapı ve pencerelerinin düzenli çalışmaması ve vagonların temizliği 

konularında sorun olduğu belirlenmiştir. Zamanında işlem 

parametresinde vagonda servisin zamanında yapılmaması, trenin 

zamanında hareket etmemesi, seyahat süresinde gecikmeler ve bilet 

bulma sorununun olduğu görülmüştür. Son olarak müşteriyi anlama 

konusunda trendeki gecikme ve arızaların müşterilere bildirilmemesi, 

tren hızının yeterli düzeyde olmaması diğer sorunlu hizmetlerdir.  

Kılıçlar, Sarı ve Seçilmiş (2011) TCDD yüksek hızlı tren Eskişehir-

Ankara, Ankara-Eskişehir güzergahında seyahat eden 762 kişiyle anket 

çalışması yapmışlardır. Çalışma sonucunda en çok şikâyet konuları; 

zamanlama sorunu (yolculuk süresi, sefer sayılarının yetersizliği), 

müzik ve video sorunu (ekonomi sınıfta kulaklık dağıtılmaması, benzer 

içerik, bilgi ekranlarında geçen süre ve bulunulan nokta vb. yetersiz 

bilgi), internet ve web sitesi sorunları (web sitesinin düzgün 

çalışmaması, trende kablosuz erişim sorunu), yiyecek-içecek ve 

fiyatlama sorunları (yüksek fiyat, yetersiz seçenek, servis), koltuklarla 

ilgili sorunlar (sert ve ergonomik olmaması, ters koltuklar, bilet alırken 

koltuk seçilememesi, koltuk telefon şarj imkanı olmaması), güvenlikle 

ilgili sorunlar (trenin sallanması, kaza sırasında nasıl davranılması 

gerektiği konusunda yetersiz bilgi verilmesi, güvenlik geçiş noktasının 

tek olması, kontrolün yetersiz olması), güzergah seçeneklerinin 

arttırılması (İstanbul, Bursa, Konya vb.), havalandırma ve temizlik 

sorunları (yetersiz havalandırma ve iklimlendirme, tuvalet ve 

kafeteryalarda koku ile hijyen sorunu), personel davranışı (tren içi ve 
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gişe personelinin nazik ve yardımsever olmamaları) ve gişe sorunları 

(aşırı kuyruk, kioskların bozuk olması) olarak belirlenmiştir.  

Petrick, Tonner ve Quinn (2006) bir gemide iki ayrı 7 günlük Karayip 

seferi yapan 792 yolcuyla anket çalışması yapmışlardır. Çalışma 

sonucunda en fazla şikâyetlerin sırasıyla; politikalar (yemeklerde 

kıyafet zorunluluğunun olmaması), gemi olanakları (oda kalitesi, 

havuzun küçük olması), uğranılan limanlar (gezilerin kısa olması ve 

beğenilmemesi), personel/mürettebat (personelin bilgisiz ve ilgisiz 

olması), diğer sorunlar (çocuk yolcu sayısının fazla olması, gemi 

hareketi), yiyecek-içecek (yemek lezzeti, yemek saatlerinin esnek 

olmaması), eğlence (program içerikleri ve animatörlerin 

beğenilmemesi), hizmet (kalite ve güven), çocuk/genç sorunları 

(animasyon programlarının organizasyonu ve içeriği) ve fiyattan (tüm 

ürünlerin yüksek fiyatlı olması) kaynaklı olduğu belirlenmiştir.  

Dias ve Lopes (2020) Mediterranean Shipping şirketine ait MSC 

Fantasia ve MSC Seaview gemilerinde seyahat eden 205 yolcuyla 

görüşme yapmışlardır. Yapılan görüşmeler neticesinde; bagajın geç 

teslim edilmesi, personelin yanlış bilgilendirme yapması, kaba 

davranmaları ve yabancı dil bilmemeleri, personel sayısının yetersiz 

olması, kablosuz erişimin zayıf olması, internet bağlantısının ücretli 

olması ve yaralanma durumunda dahi ilgilenilmemesi gibi şikâyetlerin 

olduğu belirlenmiştir.  

Akay ve Deveci (2018) Şikayetvar.com üzerinden tatil beldelerindeki 

günübirlik tekne turlarında menü, yiyecek-içecek, çalışan davranışları, 
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hizmet kalitesi, programdaki rota değişiklikleri, yüksek fiyat, fazla 

rezervasyon, kötü organizasyon gibi konularda şikâyetlerin olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Kılıç, Polat ve Avcıkurt (2016) Balıkesir il merkezinde yaşayan ve en 

az bir kez otobüs ile seyahat etmiş 368 kişiye anket uygulamışlardır. 

Çalışma sonucunda en sık rastlanan şikâyetler sırasıyla; otobüs kaynaklı 

sorunlar (koltuk konforu, yetersiz havalandırma, teknolojik donanım 

arızaları, temizlik), gecikmeler (rötar), araç içi servis personelinin 

ilgisiz olması, yolcu kaynaklı sorunlar (gürültü, saygısız tutumları), 

araç şoförü kaynaklı sorunlar (sigara, hızlı araç kullanma, uykulu araç 

kullanma, seyir esnasında telefon kullanma), mola sorunları (mola yeri 

ve süresi konusunda yetersiz bilgi, mola yerlerinde hijyen sorunu, mola 

yerinin kalabalık olması ve yüksek fiyat uygulamaları), bilet sorunları 

(birden fazla koltuk satışı, yüksek fiyat), durak sorunları (çok sık 

duraklama, terminal haricinde yolcu indirme/bindirme), servis, bagaj 

sorunları (bagajların zarar görmesi, kaybolma), araç içi ikramlar ve 

hırsızlık olarak belirlenmiştir.   

Ulaştırma işletmelerine yönelik yapılan şikâyetlerde genel olarak 

fiziksel kanıtların (konfor, yiyecek-içecek, havalandırma, teknolojik 

donanım, temizlik, koku vb.) ve personel davranışlarının (ilgisizlik, 

kaba davranış, yabancı dil bilgisi vb.) ön planda olduğu görülmektedir. 

Diğer şikâyet konuları; uçuş/kalkış/ayrılış iptali, gecikmeler, fazladan 

rezervasyon, yüksek fiyat, ücret iadeleri, bagaj sorunları, hizmet 

kalitesi, eksik hizmet içeriği şeklinde sıralanmaktadır.   
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5. Etkili Şikâyet Yönetim Süreci 

Şikâyet yönetimi literatüründe, müşterilerini dinleyen ve sorunlarına 

çözüm sunan işletmelerin daha kârlı olduğu ve müşterilerini elde tutma 

başarısı ile rekabetçi üstünlük sağladıklarını gösteren birçok bulgu yer 

almaktadır. Başarılı işletmeler, müşterilerin mutsuzluklarını gören, 

anlayan, önlemler alan, sorunlarına çözümler üreten işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır (Barış, 2013: 163).  

Etkili şikâyet yönetimi işletmelere birçok avantaj kazandırmaktadır. 

Şikâyetler kayıpları azaltmak ve sadakati artırmak üzere bir araç olarak 

kullanılabilmektedir. Bu açıdan şikâyet eden müşterileri, sadık 

müşteriler ve tekrar satın almaya istekli müşteriler olarak kabul etmek 

gerektiği, şikâyeti çözümlemenin sadakati pekiştirmede, kayıp 

müşteriyi önlemede ve tekrar satın alımlarda promosyonlardan çok 

daha etkili olduğu vurgulanmaktadır (Hayward, 2008: 323). Öte 

yandan, bir hizmet kusuruyla karşılaşan, şikâyet eden ve işletmenin 

verdiği yanıttan aşırı derecede memnun olan müşteriler, iyi hizmet 

almış ve şikâyet sebebi olmayan müşterilerden daha sadık hale 

gelebilmektedir (Bowie ve Buttle, 2004: 260). Diğer bir kaynakta, etkili 

şikâyet yönetiminin müşteri memnuniyetini, itimadını, güvenini ve 

sadakatini arttırdığı vurgulanmaktadır (Hill, 2010: 6).  

Müşteri hizmetleri ve şikâyet yönetimi departmanları, genellikle gelir 

getirmeyen departman olarak kabul edilmekte, stratejik planlama 

süreçlerine dahil edilmemekte ve müşteri diyaloğunu ele almak zorunda 

olan operasyonel birim olarak görülmektedir (Stauss ve Schoeler, 2004: 
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147-148). Oysa şikâyetlerin çözümlenmesi mutlu müşterilerin satın 

alma tutarını ve ödeme istekliliğini etkilemekte, mevcut müşterilerin 

korunmasıyla işletmeye uzun vadeli ve sürdürülebilir gelir akışı 

sağlanmakta, böylece işletme geliri ve karlılığı artmaktadır. Mevcut 

müşterileri elde tutmak, yeni müşterileri çekmek için harcanan 

zamandan daha az harcama gerektirdiğinden, sadık müşterilerin 

sayısını artırmak pazarlama maliyetlerini de düşürmektedir (Hill, 2010: 

5). Yeni müşteri kazanma maliyetinin mevcut müşterileri elde tutma 

maliyetinden 3 ila 5 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 

mevcut müşterilerin, işletme prosedürlerine, çalışanlarına, pazarlama 

çabalarına daha aşina olduğundan ödemeye daha istekli oldukları ifade 

edilmektedir (Hoffman ve Bateson, 2008: 365). Diğer taraftan, 

memnun bir müşteri ortalama olarak iyi bir ürün deneyiminden üç 

kişiye bahsederken, memnun olmayan müşteri ortalama 11 kişiye 

memnuniyetsizliğini bildirmektedir. Bildirilen her bir kişi başka 

insanlara söylediğinde, kötü bir ağızdan ağıza maruz kalan insan sayısı 

katlanarak artabilmektedir (Kotler, 2000: 208). Öte yandan işletmeler, 

belirli konularda müşteri görüş ve fikirlerini almak için pazar 

araştırması, danışma ve anketler gibi birçok maliyete katlanmaktadır. 

Oysa etkili şikâyet yönetimi sayesinde müşterilerden ücretsiz 

danışmanlık hizmet alınmaktadır. Bununla birlikte şikâyetler hızlı 

çözümlenerek şikâyetlerin yasal işlemle ve mali tazminatla 

sonuçlanması engellenmektedir. Ek olarak şikâyetlerin hızla çözülmesi 

ürün/hizmet bedelinin ödemesinde gecikme yaşanmasını önlemektedir. 

Yapılan araştırmalar, memnun müşterilerin, memnun olmayan 
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müşterilerden ortalama 14 gün önce ödeme yaptığını ortaya 

koymaktadır (Hill, 2010: 6-8). 

Şikâyet yönetiminde genellikle reaktif davranılmakta, diğer bir ifadeyle 

memnun olmayan müşterilerin sorunlarını belirtmesi için iletişime 

geçmesi beklenmektedir. Ancak sorun yaşayan müşterilerin üçte ikisi 

şikâyetlerini bildirmediğinden, proaktif davranarak ve sorun olduğunu 

gösterebilecek belirli davranış parametreleri oluşturarak sorunların 

önceden tanımlanması ve müdahale edilmesi gerekmektedir (Hayward, 

2008: 323). Öte yandan, sıfır hata stratejisi, diğer bir ifadeyle ilk 

seferde doğru yapılması diğer bir seçenektir. Toplam Kalite Yönetimi 

(TKY) felsefesi ile bağlantılı olan bu ilke, her olası sorunu ortaya 

çıkmadan önce tasarlamaktır. Hizmetlerin kendi özgü özellikleri, sıfır 

hata stratejisinin benimsenmesini zorlaştırsa da bu ilke işletme içinde 

"ilk seferde doğru yapma" hizmet kültürünü oluşturmaktadır. 

İşletmeler, hizmet planlaması yoluyla operasyonel hizmet arızalarını 

azaltmak için çalışarak, müşteri şikâyetlerinin görülme sıklığını 

azaltabilirler (Bowie ve Buttle, 2004: 258). 

Şikâyet yönetiminde etkinliği sağlamanın ve sürekli kılmanın ilk adımı 

olarak şikâyet yönetimi için olumlu bir iç iyileştirme kültürünün 

oluşturulması gerekmektedir. İşletmeler hataları ve sorunları düzeltmek 

için çeşitli yazılı prosedürler ve politikalar diğer bir ifadeyle mekanik 

süreçler geliştirseler de şikâyet yönetim sürecinin örgüt içerisinde 

hizmet iyileştirme kültürünü oluşturmak üzere bir değer ve inanç haline 

dönüştürecek organik süreçlerin geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca olumlu iç iyileştirmeyle üst yönetimin şikâyet sürecini 
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kolaylaştırması, işgörenleri şikâyet çözümlemesi konusunda eğitmesi 

ve çözüm için gerekli araçları sunması kastedilmektedir (Hoffman ve 

Bateson, 2008: 356-357). Etkili bir şikâyet planı, işletmede yeni 

ürün/hizmet teklifleri geliştirme ve sürekli iyileştirme kültürünün 

oluşmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, kayıt altına alınan 

şikâyetler hizmetteki aksamalar ve başarısızlıklar hakkında erken uyarı 

sağlamakta, alınacak önlemler sayesinde şikâyetlerin tekrarlanması 

önlenmektedir. Olumlu bir organizasyon kültürü ile etkili şikâyet 

yönetimi, çalışanlara müşteri sorunlarını çözme ve müşteri öfkesi ile 

hayal kırıklığıyla başa çıkmada güç vermektedir. Dolayısıyla 

işgörenlerin iş stresleri ve nihayetinde işten ayrılma ve devamsızlık 

olasılıkları azalmaktadır. Ayrıca eğitim desteğiyle etkili şikâyet 

yönetiminin işletmenin mali performansı üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğu bulunmuştur (Hill, 2010: 6-8). Bununla birlikte, müşteri 

ile temas kuran işgörenlerin gerekli yetkiye sahip olmamaları, hiyerarşi 

ve katı prosedürler, eğitim eksikliği, yeterince ücret almamaları, 

sorumluluktan kaçma gibi sebeplerle şikâyetleri çözümlemekten 

kaçındıkları belirtilmektedir. Bunun sonucunda ise müşteriler 

şikâyetlerini birkaç farklı çalışana sorunlarını tekrarlamak zorunda 

kalmaktadır (Bowie ve Buttle, 2004: 275).  

Etkili bir şikâyet yönetiminin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından 

şikâyet verilerinin toplanıp kayıt altına alınması ve analiz edilmesi 

gerekmektedir. Gerek etkin raporlama gerekse şikâyet yönetim sürecini 

desteklemek üzere teknolojiden faydalanılması önerilmektedir (Buttle 

ve Maklan, 2015: 177). Ayrıca örgüt kültürünün bilgi odaklı olması ve 
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şikâyet yönetim sistemlerinin geliştirilerek teknolojik alt yapıyla 

desteklenmesi sürecin başarasında önemli görülmektedir (Özdal ve 

Bardakoğlu, 2017: 247). Müşterilerle yaşanan sorunun ve çözümünün 

bilinmesi, işletme genelinde bilgi olarak yayılması ve örgütün gelecek 

hafızası için önemlidir. Aksi durumda şikâyet tecrübesinin kişilerin 

tecrübesiyle sınırlı kalacağı, dolayısıyla şikâyet verilerinin mutlaka veri 

tabanına kaydedilmesi gerektiği ve kayıtlı veriler sayesinde hataların 

tekrar edilmesinin önleneceği belirtilmektedir (Aksu, 2020: 15).  

İşletmede şikâyet yönetimi için bir diğer önemli husus şikâyet 

iletişiminin kolaylaştırılmasıdır. Müşterilere, işletmenin şikâyetleri 

gerçekten memnuniyetle karşılayan bir şikâyet politikasının olduğu 

hissettirilmesi, bu bağlamda şikâyet politikasının kolayca görünebilir 

ve erişilebilir olması gerekmektedir (Hayward, 2008: 322). Bu konuda 

işletmeler şikâyet ve öneri formları, ücretsiz telefon erişim hatları, 

internet sayfalarındaki şikâyetle ilgili açık bağlantı linkleri ve e-posta 

erişimi üzerinden iletişim imkânı sunarak müşterilerin şikâyetlerini 

iletmelerini kolaylaştırabilirler (Kotler ve Keller, 2012: 131). Hatta 

müşterileri şikâyete teşvik ederek ve nihayetinde şikâyetlerden etkili 

öğrenim çıktılarıyla satışların ve hizmet kalitesinin artacağı, 

müşterilerin sadık müşteriye dönüştürülebileceği ifade edilmektedir 

(Bowie & Buttle, 2004, s. 258). Şikâyet yönetim süreçlerinin 

iyileştirilmesi adına şikâyette bulunan müşterilerin ödüllendirilmesi 

tavsiye edilmektedir (Buttle ve Maklan, 2015: 177).  

Etkili bir şikâyet yönetiminden bahsedebilmek için şikâyet yönetiminin 

dinamiklerinin de anlaşılması gerekmektedir. Bu doğrultuda 
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şikâyetinin iletişiminin kolaylaştırılması kadar müşteri bilgilerinin ve 

şikâyetlerinin başarılı bir şekilde aktarılmasını kolaylaştıran 

organizasyon üyelerinin belirlenmesi, iletişimin önündeki engellerin ve 

kolaylaştırıcıların belirlenmesi, şikâyet yönetim ve çözüm sürecine 

kimlerin katılma olasılığının olduğu belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca şikâyetin türüne göre şikâyetin nasıl yönetileceği ve sürece olası 

etkilerinin belirlenmesi de oldukça önemlidir (Gilly, Stevenson ve 

Yale, 1991: 296-297). Dolayısıyla bir sonraki aşamada işletme oluşan 

şikâyet türlerinin belirlenmesi gelmektedir. 

Müşteriler birçok nedenle şikâyette bulunabildiklerinden, etkili şikâyet 

yönetiminin geliştirilebilmesi için şikâyet türlerinin diğer bir ifadeyle 

ürün/hizmet başarısızlık nedenlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Başarısızlıklar temel hizmet, müşteri ihtiyaç ve talepleri, işgörenlerin 

istemli/istemsiz eylemleri ve sorunlu müşterilerden kaynaklı 

oluşabilmektedir. Temel hizmet hataları, kullanılamayan/bulunamayan 

hizmet (uçuş iptali, menüde olmayan bir yemek vb.), makul olmayan 

yavaş hizmet (zamanında hareket etmeyen havayolları, yemek 

servisinin gecikmesi, ziyaret yerindeki uzun kuyruklar vb.) ve diğer 

hizmet hatalarından (yeterince temizlenmeyen oda, bagaj taşımadaki 

aksaklıklar vb.) kaynaklanmaktadır. Müşteri ihtiyaç ve talepleriyle 

ilgili başarısızlıklar ise müşterilerin açık (dile getirilen) ve örtülü 

ihtiyaçlarının (dile getirilmeyen) karşılanmasıyla ilgilidir. Müşteriler, 

özel isteklerine veya bazı tıbbi, diyet, psikolojik, sosyolojik nedenlerle 

yemeğin pişme derecesini veya menü içeriğinde değişiklik taleplerini 

açıkça isteyebilirler. Bunun yanında örtülü ihtiyaçlar talep 



200 | İLETİŞİMSEL TURİZM 

 

edilmeyebilmektedir. Örneğin, tekerlekli sandalyede oturan engelli bir 

müşterinin, restoranın zemin ve uygun yerinde masa ayarlanması 

gerekmektedir. Ayrıca, müşteri kaynaklı hatalar (kayıp oda anahtarı, 

eksik sipariş vb.) ve diğer müşterilerle ortak yaşam alanları (sinemadaki 

sessizlik, sigara içme alanı vb.) kaynaklı hatalar oluşabilmektedir. 

İşgören kaynaklı hataların işgörenlerin dikkat düzeyi (müşteriyi 

görmezden gelme, kayıtsız kalma, rahatsız etme, aşırı ilgi vb.), 

olağandışı çalışan eylemleri (saygısızlık, taciz, özel yaşam alanına 

müdahale vb.), kültürel normların ihlali (adil davranmama, yalan 

söyleme vb.), gestalt (yaşanan münferit hatanın bütünsel 

değerlendirilmesi) ve olumsuz durumdaki (stresli koşul (geminin 

batması durumunda kaptanın gemiyi son terk etmesi) altındaki çalışan 

davranışı) tepkiler sonucu oluşmaktadır. Sorunlu müşteri 

başarısızlıkları ise müşterilerin sarhoş olması, sözlü ve fiziksel taciz 

(yemek esnasında çiftlerin tartışması), işletme politikalarının ihlali ve 

bazı karakteristik özelliklerinden (kaba, memnun olmayan, mantıksız 

şekilde talepkâr vb.) kaynaklanabilmektedir (Ennew ve Schoefer, 2004: 

3-4; Hoffman ve Bateson, 2008: 357-359). Sorunlu müşteri 

başarısızlıkları olarak içerisinde sayılabilecek profesyonel şikâyetçiler 

de bulunmaktadır. Bu müşteriler tazminat alma umuduyla hizmetten 

şikâyet edebilmektedirler. Hampton Inns gibi otel işletmeleri, şüpheli 

gerekçelerle şikâyet eden müşterilerin ayrıntılarını müşteri ilişkileri 

veri tabanına kaydetmekte ve bu müşteriler tekrar rezervasyon yapmak 

istediklerinde, rezervasyon sırasında herhangi bir şikâyet durumunda 

tazminat alamayacakları hususunda bilgilendirilmektedirler. Bazı tur 
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operatörleri ise bu tipteki şikâyetçi müşteriler ile ilgili verileri 

paylaşmaktadır (Bowie ve Buttle, 2004: 260). 

Müşterilerin şikâyetlerini iletmesi teşvik edilmesiyle artan şikâyet 

yığını içerisinde müşterileri neyin rahatsız ettiğini anlayabilmek, 

sorunları belirlemek ve tekrarlanmaması için çözüm sunabilmek için iyi 

bir sınıflandırma sistemi tasarlanması gerekmektedir. Bunun için ise 

pazarlama departmanı, çağrı merkezi, müşteri ilişkileri birimi ve 

müşterilerle doğrudan iletişim kuran satış elamanlarından destek 

alınması önerilmektedir (Hayward, 2008: 322-323). Müşteri 

şikâyetlerinin analiz edilmesi, hizmet başarısızlığının kaynaklarına 

ilişkin önemli ipuçları sağlamaktadır. Müşteriler sürekli olarak belirli 

bir sorundan şikâyet ediyorlarsa, yönetim soruna çözümler 

geliştirebilir, müşteri şikâyetlerini azaltabilir ve müşteri memnuniyetini 

artırabilir. Ayrıca, müşteri şikâyet verilerini kullanarak, hizmet süreci 

ve pazarlama teklifi geliştirilebilir (Bowie ve Buttle, 2004: 259-260). 

Öte yandan, hata kaynağının başarısızlıklarla ilişkilendirilmesi şikâyet 

yönetimindeki sonraki adımları kolaylaştırmaktadır. Hatanın kaynağı, 

konum (hatanın olası kaynağı kim (hizmet sağlayıcı, müşteri, işletme 

vb.)), kararlılık (hatanın tekrarlanma ihtimali) ve kontrol edilebilirlik 

(hata üzerinde işletmenin kontrol imkânı) açılarından irdelenmektedir 

(Hoffman ve Bateson, 2008: 359-361). Şikâyet türünün ve kaynağının 

anlaşılması uygun bir çözüm stratejisinin tasarlanması ve hizmet 

hatalarının oluşumunu sınırlandırmak için politikaların 

geliştirilmesinde önem arz etmektedir (Ennew ve Schoefer, 2004: 4). 
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İyi bir sınıflandırma ve şikâyet kaynaklarının anlaşılması acil müşteri 

sorununu çözmeyeceğinden müşteri sorunuyla ilk temas noktasında 

şikâyetlerin değerlendirilip çözümlenmesi ve kayıt altına alınması 

gerektiği ifade edilmekte, bunun için ise işgörenlerin yetkilendirilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır (Hayward, 2008: 323). Ayrıca, bir müşteri 

hizmet hatasıyla karşılaştığı aynı anda şikâyette bulunduğunda, müşteri 

ile temas kuran işgörenlerin sorunu yanıtlamasına ve düzeltmeye 

çalışmasına olanak tanımaktadır. Hem işletme hem de müşterinin bakış 

açısından, hizmet hatasının eş zamanlı çözülmesi en uygun an olarak 

tarif edilmektedir. Bu müşteri açısından sorunu detaylandırma (yemek 

kalitesindeki kusurlar, banyo temizliği vb.), işletme açısından ise derhal 

özür dileme ve çözüme kavuşturma fırsatı sağlamaktadır (Bowie ve 

Buttle, 2004: 257). Ayrıca, hızla çözülen bir şikâyetin çoğu müşteri 

tarafından harika bir hizmet deneyimi olarak görülmektedir (Hill, 2010: 

5).  

Etkili şikâyet yönetiminde hızlı cevap vermenin diğer bir ifadeyle 

zamanın çok önemli olduğu belirtilmekte, işletme soruna ne kadar hızlı 

cevap verirse, işletmenin müşterileri memnun etmeye verdiği değer 

hakkında müşterilere verdiği mesaj o kadar iyi olmaktadır. Şikâyet 

çözümlüme de hızlı müdahale konusunda, işletme kuralları ve 

düzenlemelerin iş görenlerin elini bağladığı ifade edilmekte ve 

genellikle şikâyetinin tazmini veya telafi edilmesinde öncelikle 

yönetim onayına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, 

yöneticilerin iş yoğunluğundan yanıtı geciktirmesi sebebiyle hem 

müşteri hem de işgören için hayal kırıklığına neden olmaktadır. 
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Örneğin, Ritz Carlton çalışanlarının gerektiğinde şikâyet çözümü 

çalışmaları için 2.000 $ 'a kadar harcama yetkisine sahip oldukları 

belirtilmektedir. Öte yandan, birçok çalışan hizmet hatalarını 

çözümlemede müşteri beklentisi ile işletme maliyetleri azaltma 

hedefleri arasında kalmakta, diğer taraftan etkili şikâyet çözümü için 

katı işletme kurallarının çiğnenmesi gerektiğinden şikâyetleri etkili 

yönetememekte ve rol çatışması yaşamaktadırlar. Ayrıca, birçok 

çalışanın eğitim eksikliği nedeniyle şikâyeti yönetme becerisi olmadığı 

ve bununda rol belirsizliğine neden olduğu aktarılmaktadır. Müşteriler 

gibi çalışanlara da yapıcı geri bildirim sağlayarak şikâyet 

çözümlemenin örgüt kültürünün değerli ve önemli bir boyutu olduğu 

hissettirilmelidir (Hoffman ve Bateson, 2008: 364-366). Diğer bir 

önemli hususta, şikâyetleri çözüme ulaştırırken bunu çalışanların 

güvenliği, sağlığı, sosyal hakları ve tabii ki duyguları göz ardı 

edilmeden yapılmasıdır. Örneğin, pizza işletmelerindeki "30 dk.’da 

pizzanız evinizde hazır!" şeklindeki satış politikası, kuryelerin can 

sağlığını tehlikeye atmakta, buna karşına kurye işletmenin verdiği sözü 

yerine getirmek ve müşteri şikâyetini önlemek (birçok şikâyet sitesi ve 

sosyal medyada zamanında gelmeyen pizzalar şikâyet konusu 

olmaktadır) için görevini hızlı şekilde yerine getirmektedir. 

Nihayetinde bu satış politikası sonucunda birçok motorlu pizza 

kuryecisi kazası gerçekleşmektedir (Büyükkuru, 2016: 156-157). 

Bazı yazarlar, işletmelerin "sıfır hata" hizmeti sunmayı hedeflemesi 

gerektiğini öne sürmesine rağmen, bazı hizmet hataları kaçınılmazdır. 

Özellikle turizmde, uçakların gecikmesi, personelin kaba veya 
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dikkatsiz olması, temizlik ve bakımın her zaman mükemmel olmaması 

gibi bir dizi hizmet hatası gerçekleşmektedir. Ayrıca planlanan hizmet, 

beklendiği gibi sunulmaması nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği 

oluşabilmektedir. Esasen hizmet başarısızlığı da işletmenin sağladığına 

inandığından değil, müşterinin bir hizmet deneyimi algısından 

kaynaklamaktadır (Ennew ve Schoefer, 2004: 2). Günümüzde 

müşterilerin daha bilinçli olmaları ve daha yüksek kalitede hizmet 

beklentisine sahip olmaları yanında, ekonomik koşullar nedeniyle kötü 

hizmete olan duyarlılıkları da fazladır. Dolayısıyla işletme 

yöneticilerinin hizmet hatalarını çözümlemek ve tekrarını önleyebilmek 

için bir hizmet hatası çözümleme yönetim programına sahip olması 

zorunludur (Hoffman ve Bateson, 2008: 355-356). 

Hizmet çözümleme stratejileri, telafi edici (müşterinin hizmet 

başarısızlığının maliyetlerinin (duygusal, parasal, kaybedilen zaman) 

telafi edilmesi), yenileme/iyileştirme/restorasyon stratejileri (özdeş 

ürün, orijinal üründe düzeltmeler veya ikame bir ürün temini), özür 

dileme stratejileri (üst düzey yönetici veya ilgili personelin hizmet 

başarısızlığından dolayı gerçekten üzgün olduğunu göstermesi), geri 

ödeme (iade) stratejileri (para veya kupon/kredi iadesi) ve yanıtsız 

(tepkisiz) kalma şeklinde sırlanmaktadır. Telafi edici stratejiler; 

ücretsiz mal/hizmet, indirim, daha sonraki kullanımlar için kupon, 

ücretsiz yükseltme (ekonomi sınıftan lüks sınıfa), ücretsiz yardımcı 

ürün (ücretsiz akşam yemeği) şeklinde olabilmektedir. 

Yenileme/restore/iyileştirme stratejileri; tamamen değiştirme (yeni bir 

ürün), düzeltme (onarım/tamir), ikame ürün temini şeklinde 
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gerçekleşmektedir. Özür dileme stratejilerinde, özürler ilgili 

personelden veya yöneticiden gelebilmekle birlikte, ilgili personelin 

özür dilemesi başarısızlık durumuna daha hızlı yanıt verilmesini sağlar; 

ancak, yönetsel yanıtlar müşteriler tarafından daha değerli görülmekte 

ve haklı olduklarını hissettirmektedir. Geri ödeme (iade) stratejileri; 

para iadesi veya kupon/kredi iadesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu 

stratejinin dezavantajlı yanı, müşterini ihtiyaç ve isteğinin 

karşılanmaması ve müşterilerin alternatif işletme ürünlerini araştıracak 

olmasıdır. Yanıtsız (tepkisiz) kalma stratejisinde ise işletme kasıtlı 

olarak şikâyete yanıt vermemektedir. İşletmede bir hizmet hatası 

çözümleme kültürü oluşmadığından çözümü yeni müşteri kazanmada 

bulmuşlardır. Bu beş strateji bir arada kullanılabileceği gibi, özür 

dileme, geri ödeme ve tepkisiz kalma taktiklerinde müşteri ihtiyacı 

karşılanmadığından diğer yöntemlerin daha avantajlı olduğu 

söylenebilir (Hoffman ve Bateson, 2008: 361-363). Öte yandan, ürün 

veya hizmetle ilgili sorunlara ve şikâyetlere tepkisiz kalan ya da zayıf 

şekilde ilgilenen işletmelerin piyasa da güvenilirliği ve imajı 

zedelenecektir (Hill, 2010: 6). 

Hizmet çözümleme stratejisinin seçimi kadar nasıl uygulandığı da 

oldukça önemlidir. Hizmet çözümleme stratejisi müşteriye sunulurken 

algılanan adaletle uyumlu olması gerekmektedir. Algılanan adalet, 

müşterilerin geri kazanımları değerlendirirken girdileriyle (para, zaman 

ve enerji maliyeti) çıktılarını (verilen değer, süreç deneyimi, kişilerarası 

etkileşim) karşılaştırdıkları süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Müşterilerin, şikâyet çözümlemede çıktı olarak dağıtımsal, usul 
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(prosedür) ve etkileşim olmak üzere üç tür adalet beklentisi 

bulunmaktadır. Dağıtımsal adalet, işletme tarafından sunulan çözüm 

stratejisi teklifinin hizmet erişim maliyetlerini (girdi) ne derecede 

dengelediğiyle ilgilidir. Usul (prosedür) adaleti, şikâyet çözümlenirken 

katlanılan sürece (örneğin zaman) atıfta bulunmaktadır. Örneğin, bir 

müşteri önerilen çözümleme stratejisi türünden memnun olsa bile, bu 

sonucu elde etmek için katlanılan süreç (zaman açısından gecikmeli 

çözüm) nedeniyle memnuniyet değerlendirmesi düşük olabilmektedir. 

Etkileşimsel adalet ise şikâyet çözüm sürecinde etkileşimde bulunan 

personelin sergilediği kibarlık, nezaket, empati gibi tutumları ile 

durumu çözmek için gösterilen çabayı içermektedir. Etkili bir hizmet 

iyileştirilme stratejisi formüle ederken bu üç adalet türünün de dikkate 

alınması gerekmektedir (Hoffman ve Bateson, 2008: 363-364).  

Etkili şikâyet yönetiminin son aşaması ise, şikâyet çözümlemenin 

müşteriye yarattığı sonuç hakkında müşteriyle yeniden iletişime 

geçerek geri bildirim sağlamaktır (Hoffman & Bateson, 2008, s. 366). 

Ülkemizde genellikle müşteriye önerilen çözümün müşteri memnun 

edip etmediğinin takibinin yapılmadığı öne sürülmektedir. Özellikle 

turizm işletmelerinde geri bildirim takibi için sistem kurularak garanti 

altına alınması ve standart hale getirilmesi önerilmektedir (Aksu, 2020: 

11). 
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SONUÇ 

Şikâyetler genellikle kusurlu ve hatalı üretim ya da hizmet sunumundan 

kaynaklanmaktadır. Kalite standartlarından sapma olarak adlandırılan 

bu koşullar diğer bir ifadeyle kalitesizlik sonucu oluşan başarısızlıklar 

arttıkça müşteri memnuniyetsizliği de artış göstermektedir. Bu açıdan 

hizmetle ilgili şikâyetler, daha çok sunulan hizmet ile vaat edilen hizmet 

beklentisinin eşleşmediğinde ortaya çıkmaktadır. Turizmle ilgili 

hizmetlerin sunumunda yer alan işletmeler, müşteri memnuniyetini 

sağlamayı anahtar hedef olarak görseler de uygulamada, turizmde bazı 

hizmet hatalarının kaçınılmaz olduğundan çok az işletme “sıfır hata” 

hizmeti vermeyi garanti edebilmektedir. Turizmdeki hizmet 

başarısızlıkları temel olarak; bir dizi işletmenin (havayolu, otel, tur 

operatörü vb.) hizmet sunum sürecine girdi sağladığından 

koordinasyonun zorlaşması, turizmin insan temelli bir hizmet 

olmasından dolayı nesnel değerlendirme yapılamaması ve standart 

sağlanamaması, turistik hizmet deneyiminin işletme dışı birçok 

faktörden etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, turizm 

sektörü %100 müşteri memnuniyeti sağlanması mümkün olmayan 

sektörlerden biridir. Müşterilerin tamamının memnuniyeti mümkün 

olmasa da etkili şikâyet yönetimi sayesinde müşterilerin işletmeye 

tekrar gelme olasılıkları artmakta, mevcut müşteri potansiyeli 

korunmakta ve yeni müşteri elde etme imkânı yaratılmakta, nihayetinde 

işletme sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından önemli avantaj 

kazanılmaktadır. Öte yandan turizmde, kişisel tavsiyelerin önemi 

nedeniyle olumlu/olumsuz ağızdan ağıza sözler etkili bir 
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referans/endişe kaynağı olabilmektedir. Dolayısıyla müşteri şikâyet 

davranışlarının anlaşılması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Turizm işletmelerinde oluşan şikâyet nedenleri konaklama, seyahat, 

yiyecek-içecek ve ulaştırma alt başlıkları altında incelenmiştir. 

Konaklama işletmelerinde başta personel davranışlarından kaynaklı 

sorunlar olmak üzere, hizmet kalitesi, yiyecek-içecek, temizlik ve 

hijyen, tesis olanakları, fiyat, ekstra ücretler ve konumdan kaynaklı 

sorunların yaşandığı belirlenmiştir. Seyahat işletmelerinde konaklama 

işletmeleriyle benzer olarak personel davranışlarından (acenta 

yetkilileri, rehber, şoför, araç kiralama çalışanları) kaynaklanan 

sorunlar ön plandadır. Seyahat işletmelerindeki diğer önemli şikâyet 

konuları ise; tur iptali, tur programının değiştirilmesi, iptal ve 

değişiklikler hususunda müşterilerin bilgilendirilmemesi, müşterilerin 

konaklayacağı otelle ilgili şikâyetler (temizlik, hijyen, konfor, tesis 

olanakları, arızalar vb.) olarak sıralanabilir. Yiyecek-içecek 

işletmelerinde fiyat (ürüne göre ödenen fiyatın yüksek bulunması) ve 

ürünle ilgili sorunlar (lezzet, porsiyon miktarı, sunum, pişme derecesi, 

koku, özgünlük vb.) ön plana çıkmaktadır. Yiyecek-içecek 

işletmelerindeki diğer sorunlar; olumsuz personel davranışı, personelin 

yetersiz kabiliyeti (dil bilgisi, hız ve hatasız servis), restoran düzeni, 

restoran atmosferi ve hizmet kalitesidir. Ulaştırma işletmelerine yönelik 

yapılan şikâyetlerde genel olarak fiziksel kanıtlar (konfor, yiyecek-

içecek, havalandırma, teknolojik donanım, temizlik, koku vb.) ve 

personel davranışları (ilgisizlik, kaba davranış, yabancı dil bilgisi vb.) 

ön plandadır. Ulaştırma işletmelerindeki diğer şikâyet konuları ise; 
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uçuş/kalkış/ayrılış iptali, gecikmeler, fazladan rezervasyon, yüksek 

fiyat, ücret iadeleri, bagaj sorunları, hizmet kalitesi, eksik hizmet 

içeriğidir.  

Etkili şikâyet yönetiminin başarısı için proaktif davranılması, şikâyeti 

çözümlemek için olumlu bir iç iyileştirme kültürünün oluşturulması, 

şikâyet verilerinin kayıt altına alınıp analiz edilmesi, şikâyet 

iletişiminin kolaylaştırılması, şikâyetin teşvik edilmesi, ürün/hizmet 

başarısızlık nedenlerinin anlaşılması, belirlenen nedenlerin 

sınıflandırılması, hata kaynağının başarısızlıklarla ilişkilendirilmesi, 

şikâyetlerin çözümünde işgörenlerin yetkilendirilmesi, şikâyetlerin eş 

zamanlı çözümlenmesi, şikâyetlerin hızlı yanıtlanması, şikâyet 

çözümünün müşteri/işgören açısından adaletli olması ve mutlaka 

müşteri/işgörene geri bildirim yapılması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Tüketiciler geçmişten günümüze satın aldıkları, kullandıkları veya 

hizmetlerden sağladıkları faydaya ve beklentilerinin karşılanma 

seviyesine bağlı olarak çevrelerinde bulunan kişilere ürün veya hizmet 

hakkında pozitif ya da negatif düşüncelerini aktarmaktadırlar. Ürün 

veya hizmeti daha önceden satın alma ve kullanma tecrübesi yaşamış 

tüketicilerin fikirlerinin, ürün veya hizmetleri beğenmeleri veya 

negatiflik durumunda şikâyetlerinin diğer potansiyel müşterilerin satın 

alma karar ve davranışları üstünde oldukça önemli etkileri 

bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı işletmelerin ürün veya hizmetlerini 

daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve bu hususta daha avantajlı bir 

konuma geçebilmek için müşteri memnuniyetinin pozitif yönde 

gelişmesini sağlamaları gerekmektedir (Çatı vd., 2014: 1075). Word of 

mouth kavramı; “alıcı ile iletici arasında sözlü olarak gerçekleşen, 

mesajı iletenin alıcıya bir marka, mal ya da hizmetle ilgili ticari 

olmayan mesajlar sunduğu kişiden kişiye iletişim biçimi” olarak 

tanımlanmaktadır (Türker, 2013: 1). Müşteriler; şirketler, markalar, 

ürünler, ya da reklamlar hakkında duygu, bilgi, tecrübe ve düşüncelerini 

çevrelerindeki kişilerle paylaşmaktadırlar. Bundan dolayı işletme, ürün 

ya da marka ile alakalı müşterilerin daha çok ve daha pozitif önerilerde 

bulunmalarını sağlama gayretlerini word of mouth olarak tanımlamak 

mümkün olabilmektedir (Türker, 2013: 1). Bu çalışmada word of 

mouth kavramından, word of mouth özelliklerinden, word of mouthu 

etkileyen faktörlerden ve turizm işletmelerinde word of mouth 

konularından bahsedilmektedir.  
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1. Word of Mouth Kavramı 

Günümüzde insanlar pek çok ürün ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Neyin, ne zaman, nerede ve nasıl satın alınabileceği karmaşık bir süreç 

içerisindedir. “Aynılıklar denizi” şeklinde isimlendirilen sayısız hizmet 

ile malın bu süreç içinde seçimimizin zor hale gelmesi, müşteri için şu 

soruyu gündeme getirebilmektedir: “hangisi benim için en iyisi” 

(O’Leary ve Sheehan, 2008). Sorulmakta olan bütün sorular, bütün 

herkesin yaşamından bir parçaya yöneliktir ve birlikte y7aşayabilmenin 

bir kısmı, tüketim ve tüketimle alakalı konularda çaba harcamakla 

geçmektedir. Müşteriler, gereksinimlerini karşılama süreci içerisine 

girdiklerinde ürünleri kıyas etmekte, mağazaları gezmekte, reklamları 

izlemekte, alışveriş adına en uygun zamanı seçebilmekte, aldığı 

ürünleri tüketebilmekte ve tüketim sonrasındaki gereksinimlerin 

karşılanıp karşılanamadığını değerlendirebilmektedir. Bütün bu süreç, 

bireysel ve sosyal etkileşim boyutuyla yaşanmaktadır ve bunun 

sonucunda ise tatmin olmaya çalışılmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2015). 

Ağızdan ağıza iletişim (Word of mouth), en yalın haliyle hizmetlere ve 

mallara yönelik olarak kişiler arasında gerçekleştirilmekte olan tek 

taraflı ya da karşılıklı öneriler ve tavsiyeler olarak tanımlanabilmektedir 

(Maisam ve Mahsa, 2016: 22). Bu iletişim kişiler arasında ticari 

herhangi bir amaç olmadan gerçekleşebilmektedir. Goyette vd. (2010: 

8) ağızdan ağıza iletişimi; farklı reklam ve halka ilişkiler eylemlerinde 

etkilenmekte olan bir yapıda olduğunu ve müşterilerin satın almış 

oldukları mal ile hizmetler ile alakalı pozitif ya da negatif 

düşüncelerinin bir bütünü olarak belirtmektedir. Ağızdan ağıza 
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iletişimin temeli içerisinde herhangi bir mal ve hizmete ait müşterilerde 

meydana gelmiş olan düşüncelerin ve bilgilerin bir müşteriden diğer 

müşteriye aktarılması bulunmaktadır (Brown vd., 2005: 128). 

Ağızdan ağıza iletişim ilk olarak, ilk insanların duvarlara mağara 

resimlerini yapması ve iyi bir biçimde avlanabilecekleri yerleri aileleri 

ile paylaşmaları ile beraber meydana geldiği söylenebilmektedir. 

Literatür içerisinde kişilerin sık olarak negatif deneyimlerini, pozitif 

deneyimlerine kıyasla daha fazla paylaşım yaptıkları görülmektedir. 

Günümüzde tüketicilerin daha fazla bilgiye gereksinim duyması ve 

satın alma süreçlerine daha fazla odaklanmaları, hatta kendilerine göre 

üretilmiş olan bir mal ya da hizmeti sunmakta olan kurum, geribildirim 

istemektedir ve bunu ise ağızdan ağıza iletişim kanalıyla dolaylı bir 

biçimde elde edebilmektedir (O’Leary ve Sheehan, 2008). Müşteriler 

mal ile hizmetler hakkındaki bilgiyi bireysel kaynaklardan (uzmanlar 

ya da arkadaşlar) ve bireysel olmayan kaynaklardan (medya) elde 

etmektedir. Bir ürünü satın alma sırasında müşteri bu kaynaklara 

başvurarak kalite araştırması yapmaktadır ve bilgiler nu kaynaklar 

aracılığıyla etkili bir biçimde müşteriler doğru iletilmektedir. Ancak 

müşteriler, bu süreç içerisinde bireysel kaynaklara daha fazla 

güvenmektedirler. Müşteriler hizmetler hakkında arkadaşlarına ve 

uzman kişilere fikirler sorarak kurumun kendisinin tutundurma 

faaliyetleri dışında kurum hakkında dolaylı bilgiye sahip 

olabilmektedirler. Meydana gelen bu duru ise bireysel etkinin bir 

neticesi olarak ortaya çıkmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır 

(Zeithaml ve Bitner, 2003). 
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2. Word of Mouth Özellikleri 

Word of mouth kişinin günlük hayatında birçok kararı alabilmesinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Satın alma süreci içinde alternatif olanların 

değerlendirmeye alınması, ürünlerin tercih edilmesi veya elemesi 

kısmında da word of mouth kavramının etkisi bulunmaktadır (Türker, 

2013: 7). Word of mouth’un sahip oldğu özellerikler Türker (2013: 7-

12) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır: 

Bağımsızdır: Ağızdan ağıza iletişimi müşterilerin kişisel tecrübelerini 

paylaşabilmeleri şeklinde tanımlamak mümkün olmaktadır. Bundan 

dolayı kurumun taraflı reklamları yerine gerçek, yaşanmış tecrübeler 

pozitif ya da negatif olarak ancak objektif bir biçimde paylaşılmaktadır. 

Kişiye özeldir: Ağızdan ağıza iletişim tecrübelerin paylaşılabilmesi 

yöntemidir. Tecrübeler ise insandan insana farklılık gösterebilmektedir. 

Bundan dolayı ağızdan ağıza iletişimden elde edilmiş olan bilgilerin 

bilgi kaynağının kişisel tecrübelere göre şekil alması söz konusu 

olmaktadır. Bunun yanı sıra ağızdan ağıza iletişim çoğunluk olarak 

yakın çevre ile paylaşılan bilgileri ifade ettiğinden dolayı kaynağı 

bilginin aktardığı kişiyle bir tanışıklığı söz konusu olmaktadır. Bu 

tanışı8klık aracılığıyla alıcı kişinin isteklerine ve beklentilerine yönelik 

bilgilerin kaynak tarafından sağlanabilmesi söz konusu olmaktadır. 

Bunun neticesinde ise alıcı kişiye özel bilgiler üretilmektedir. 

Zaman kazandırır: Günümüzde bilgi ile iletişim teknolojilerinin 

gelişim göstermesiyle beraber kişi istediği kadar bilgiye istediği zaman 

ulaşabilme şansı elde etmiştir. Çağımızın ana sorunlarından biri ise 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 225 

 

“bilgi kirliliğidir”. Ulaşılan pek çok sayıda bilgiden gereksiz bilgilerin 

elenmesi ve gereksinim duyulan, doğru bilgilere ulaşılması büyük çapta 

zaman kayıplarına sebep olabilmektedir. Ağızdan ağıza iletişim ise 

karşılıklı iletişim ile birlikte gerçekleştirildiğinden dolayı direkt olarak 

istenilen bilgiye ulaşılabilmesini sağlamaktadır. 

En etkili ve ikna edici güçtür: Ağızdan ağıza iletişim ile bir ürün 

hakkında bilgiye sahip olan kişi, kurumun kendisine sağlamış olduğu 

bilgiler yerine tanıdığı, yakın çevresinde bulunan ve bu sebeple daha 

fazla güvendiği kişilerden bilgiyi elde etmektedir. Güven faktörünün 

yüksek olması sebebiyle ağızdan ağıza iletişimin ikna edici gücü 

artmaktadır.  

Tüketici yönlüdür: Klasik iletişim kanallarına bakıldığı zaman 

müşterinin pasif konumda kaldığı görülmektedir. Ağızdan ağıza 

iletişimde ise müşterinin bu iletişim içerisinde yer alıp almayacağına, 

kiminle iletişim kuracağına ve hangi bilgi çeşitlerine ulaşmak istediğine 

kendisi karar verebilmektedir. 

Deneyim paylaşma tekniğidir: Ağızdan ağıza iletişimin temelinde 

deneyimlerin paylaşılabilmesi bulunmaktadır. Kişiler satın aldıkları 

mal veya hizmetler hakkında edindikleri tecrübeleri yakın çevreleri ile 

beraber paylaşabilme eğilimindedirler. 

Ucuzdur: Ağızdan ağıza iletişim sayesinde bilgi alabilmek için pek çok 

zaman herhangi bir ücret ödenmemektedir. Bu sebepten dolayı ağızdan 

ağıza iletişimin diğer iletişim kanallarına öre maliyetinin oldukça düşük 

olduğu görülmektedir. 
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Hızlı ve içeriği sınırsızdır: Yazılı basın, internet, televizyon gibi klasik 

iletişim kanalları içerisinde bilgi içeriği ve hızı kanalın özellikleri ile 

sınırlıdır. Kurumun sağlayamadığı bilgilere ulaşım ise pek çok zaman 

mümkün olmayabilmektedir. Fakat ağızdan ağıza iletişimde kaynak 

kişisel tecrübelerini alıcı kişiye sunabildiği için klasik kanallarda elde 

edilebilecek bilgilerden daha fazlasını elde edilebilmesi mümkün 

olabilecektir. Klasik iletişim kanallarına nazaran karşılıklı iletişimin 

bulunması ağızdan ağıza iletişimi istenilen bilgiye ulaşmada daha 

süratli kılmaktadır Buna ek olarak alıcı soruları ile bilginin içeriğinin 

kendisi şekillendirebildiğinde dolayı sınırsız olmaktadır.  

Negatif veya Pozitif Olabilir: Ağızdan ağıza iletişim ile paylaşılan 

tecrübeler her zaman pozitif olmayabilmektedir. Hatta yapılan 

araştırmalar negatif deneyimlerin daha fazla paylaşıldığı ve daha fazla 

akılda kaldığını göstermektedir. Bundan dolayı olumlu ağızdan ağıza 

iletişimin kurumun pazarlama eylemelerine önemli katkıları olacağı 

düşünülürken olumsuz ağızdan ağıza iletişimin ise kurumu oldukça 

büyük zararlara uğratabileceği göz ardı edilmemelidir.  

Odak: Ağızdan ağıza iletişimden yararlanmak isteyen kurum 

yönetiminin odağında ise yalnızca müşteriler yer almamaktadır. 

Çalışanlar, tedarikçiler, etkileyiciler, müşteriler, yatırımcılar ve iş gören 

kaynakları da kurum yönetiminin odağında bulunmaktadırlar.  

Kendi kendini üreten, katlanarak büyüyen bir özelliğe sahiptir: 

Ağızdan ağıza iletişim her zaman bireysel tecrübelerle 

gerçekleşmemektedir. Çevreden edinilmiş olan dolaylı bilgilerin 
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paylaşımı da ağızdan ağıza iletişim içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 

yönü ile beraber her ne kadar kaynak sayısı az olsa dahi bilginin süratli 

bir biçimde çok fazla kişiye ulaşabilmesi mümkün olabilmektedir. 

Değer: Ağızdan ağıza iletişim, pazarlama bakımından olumlu ağızdan 

ağıza iletişim veya olumsuz ağızdan ağıza iletişim şeklinde ele 

alınabilmektedir. Kurum tarafından da arzu edilen iyi haberlerin, 

referansların, tanıdık kişilerin dile getirilmesiyle beraber olumlu 

ağızdan ağıza iletişim meydana gelirken, olumsuz ağızdan ağıza 

iletişim ise bu sürecin tam tersi biçiminde meydana gelmektedir. 

Kurum için değeri olmayan küçük şeyler, müşteri için son derece 

değerli şeyle olarak görülebilmektedir. Bu doğrultuda ise kurum ve 

tüketicilerin değer yargılarında farklılıklar meydana gelebilmektedir ve 

bu farklılıklar da ağızdan ağıza iletişimin kurumun hem satış öncesi 

hem de de satış sonrası gayretlerini etkilemesine yol açabilmektedir. 

Katılım: Ağızdan ağıza iletişim kendiliğine meydana gelebileceği gibi, 

sayıları gittikçe artış gösteren kurumlar ağızdan ağıza iletişimin 

etkinliğini yönetebilmek ve teşvik edebilmek için proaktif yaklaşım ile 

beraber çeşitli eylemlerde bulunabilmektedirler. Örneğin kurumlar ünlü 

rol modellerine, fikir liderlerine ulaşarak veya kendi fikir liderlerini 

meydana getirerek ağızdan ağıza iletişimi yönetebilmektedirler.    

İstek/Talep: Ağızdan ağıza iletişim satın alabilme öncesi bilgi alabilme 

sürecinde veya sonrası değerlendirme aşamasında olan bir tüketicinin 

isteğiyle veya onun isteği olmaksızın başlayabilmektedir. Yetkin bir 

bilgi arandığı zaman, birey bir fikir liderinin veya etkileyici kişinin 
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bilgisine başvurabilmektedir. Bazı durumlarda ise alıcı kişinin talebi 

bulunmaksızın ağızdan ağıza iletişim başladığı zaman ise ağızdan ağıza 

iletişimi başlatan kişinin tecrübelerini başkalarıyla paylaşmaktan 

hoşlanması söz konusu olabilmektedir. 

Zamanlama: Ağızdan ağıza iletişim satın alma öncesi değerlendirmede 

önemli bir bilgi kaynağı olabileceği gibi, satın alma sonrasında da 

tecrübenin, memnuniyet ile memnuniyetsizliğin aktarabilmesinde aracı 

konumunda bulunabilmektedir. Bu durum ise satın alma öncesinde 

girdi niteliğinde olan ağızdan ağıza iletişimde satın alma ve tüketim 

tecrübesi sonrasında ise çıktı niteliğinde olan ağızdan ağıza iletişim 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

3. Word of Mouth’u Etkileyen Faktörler 

Ağızdan ağıza iletişimin meydana gelmesiyle beraber tüketicilerin satın 

alma davranışlarında bulunurken kişsiel satış, halkla ilişkiler, reklam, 

satış geliştirme uğraşları ve doğrudan pazarlama gibi tutundurma 

araçları etkilerinin azalım göstermesi ile beraber ağızdan ağıza iletişim 

daha güçlü bir biçimde etkiye sahip olabilmektedir. Sahip olunan bu 

güçlü etkiyi kişisel etki kavramıyla birlikte açıklayabilmek mümkün 

olabilmektedir. Kişisel etki, diğer kişilerle iletişim neticesinde, 

iletişime geçilen kişinin düşüncelerinde, tutum veya davranışlarında 

meydana gelen değişim veya etki olarak tanımlanabilmektedir (Odabaşı 

ve Barış, 2005: 270). 

Ağızdan ağıza iletişim kullanıldığında ürün veya hizmetler hakkında 

edinilen deneyim ve bilgilerin, diğer tüketicilere ulaştırılabilmesi 
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neticesinde mesaj ileticisinin bazı gereksinimleri de giderilmiş 

olmaktadır. Mesaj ileticisinin gereksinimlerinin giderebilmesi 

sonucunda, satın alma kararlarında kişileri etkileyerek, mesaj ileticisine 

saygınlık ve güç kazandırılmaktadır. Konum olarak önemli bir etkiye 

sahip olan mesaj iletici kişiler diğer kişilere bilgi aktarımı yaparak üyesi 

oldukları veya olmak istedikleri gruplar ile olan ilişkilerini 

artırabilmektedirler. Mesaj ileticisi konumunda bulunan kişiler diğer 

kişilere tavsiyelerde bulunarak kurumların ürün veya hizmetleri 

hususunda fiyat indirimleri veya hediyeler gibi somut faydalar da elde 

edebilmektedirler (Korkmaz, 2019: 51). Ağızdan ağıza iletişimi 

etkileyen faktörler mesaj ileticisi açısından ve mesaj alıcısı açısından 

değerlendirme yapılarak iki gruba ayrılmıştır ve bu ayrım Mowen ve 

Minor (1998: 492) tarafından şu şekilde gösterilmektedir:   

Mesaj ileticisinin ihtiyaçları; 

a-) Somut faydalar kazanma. 

b-) Saygınlık ve güç hissi kazanma. 

c-) İlişki kurulmak istenen kişi ve gruplar ile iletişimleri ve 

etkileşimleri çoğaltma, 

d-) Satın almadan dolayı meydana gelen şüpheleri ortadan kaldırma. 

Mesaj alıcısının ihtiyaçları; 

a-) Ürünü değerlendirme aşamasında tarafsız kriterlerin 

noksanlığından meydana gelebilecek riskler. 

b-) Ürünün maliyetli veya kompleks bir yapı içerisinde 

bulunmasının meydana getirebileceği riskler, 
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c-) Alıcının diğer alıcıların ne düşüneceklerine yönelik endişelerinin 

neden olabileceği riskler. 

4.  Turizm İşletmelerinde Word of Mouth 

Turizm endüstrisinde ağızdan ağıza iletişimin gelişmesini sağlayan en 

önemli kısmı doğal bir biçimde oluşmasıdır. Turistler, üçüncü kişilerin 

etkisinde kalmadan turistik ürün ile hizmet hakkında birbirleriyle 

konuşmaları ve önerilerde bulunmaları neticesinde gerçekleşmektedir. 

Ağızdan ağıza iletişimde birbirinden bağımsız turistlerin turistik ürün 

ve hizmet hakkında pozitif veya negatif konuşmaları, bilgi ile tecrübe 

alışverişi yapmaları neticesinde gerçekleşebilmektedir (Ateşoğlu ve 

Bayraktar, 2011: 99). Günümüz dünyasında teknolojinin gelişim 

göstermesiyle beraber turistler günlük yaşamları içerisinde birçok bilgi 

ile karşı karşıya gelmektedirler. Turistler, zamanlarının kısıtlı 

olmasından dolayı daha hızlı ve güvenilir bilgilere ulaşmak için 

kurumlar dışındaki bilgi kaynaklarına yönelebilmektedirler. Kurum 

kaynaklarına göre daha farklı bir yapısı bulunan ağızdan ağıza iletişime 

yönelmiş olan turistler, bireylerle yüz yüze iletişime geçtikleri zaman 

elde etmiş oldukları bilgilerle satın alma kararlarını etkili bir şekilde 

verebilmektedirler (Akdoğan ve Akyol, 2016: 117).  

Ağızdan ağıza iletişimi gerekli kılan diğer bir husus ise çok daha geniş 

topluluklara ulaşması bakımından ve özellikle de turizm faaliyetlerinde 

de önemli bir yer edinebilmiş olmasından dolayıdır (Kutlu ve Avcıkurt, 

2014: 616). Topluluklar, turistler ve tüketiciler genel olarak yaşamış 

oldukları güzel tecrübeleri tavsiye verebilmek için arkadaşlarıyla 
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paylaşabilmek gereksinimini hissedebilmektedirler. Buna yönelik 

yapılan çalışmalarda da turistlerin çevrimiçi ortamlardan turizm 

eylemleri ile tatil rezervasyonları hakkında öneri aldıkları ve bu yönde 

yararlandıkları ortaya konulmuştur (Köntek, 2018: 37). 

Kitle iletişim araçlarının artış göstermesi sonucunda kişiler birçok 

bilgiye daha kolay bir biçimde ulaşabilmektedirler. Müşteriler bütün 

endüstriler de olduğu gibi turizm endüstrisinde de harcamalarını 

yaparken kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadırlar (Ateşoğlu ve 

Bayraktar, 2011: 96). Müşteriler karar sürecinin bütün aşamalarında 

güven duydukları bilgi kaynağı olan aile, yakın arkadaş, referans 

grupları ve bunlara ek olarak internette bulunan blog, forum ve 

platformlardaki kişilerin bilgi tecrübe ve tavsiyelerinden 

etkilenmektedir. Turistler tatil mekanını seçerlerken, turistik bir ürün 

veya hizmeti satın alırken çevresinden ve internet kaynaklarından 

etkilenmektedirler (Tayfun ve Yıldırım, 2010: 48). Turistler, bir ürün 

veya hizmeti satın alırken ambalajlı ürünlere göre daha fazla risk 

almaktadırlar. Bundan dolayı müşteriler ürün ya da hizmeti satın alma 

karar aşamasında çevresinde bulunan kişilerin önerilerini ve 

tecrübelerini dikkate almaktadırlar (Eser, 2007: 195). Turizm 

işletmelerinde ağızdan ağıza pazarlama oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Turistlerin yaklaşık 3’te 2’sinin tatil planı yaparken, ağızdan 

ağıza iletişimi içerisindeki müşteri tavsiyelerini önemli bir bilgi 

kaynağı olarak görebilmektedir (Kitapçı vd., 2012: 267). İnsanlar 

gitmiş oldukları tatilden, iş seyahatinden veya konaklama yaptıkları 

yerlerden döndüklerinde yaşamış oldukları tecrübeleri çevresindeki 
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insanlar ile paylaşma hissi duymaktadırlar. Eğer seyahatleri ve tatilleri 

güzel geçmişse önerileri pozitif yönde olmaktadır. Yaşamış olduğu 

tecrübeyi, işletmeyi, turistik bölgeyi, konaklama yerini en ince 

ayrıntısına kadar anlatarak önerilerde bulunmaktadırlar. Ancak 

tatillerinde ve seyahatlerinde bazı sorunlar ve istenmeyen durumlar 

meydana gelmiş ise bu kez çevresinde bulunan kişileri ikaz 

etmektedirler (Obalıoğlu, 2017: 51). 

Genel olarak turizm faaliyetlerinde yalnızca iletişim araçları ile değil, 

bunun yanı sıra arkadaş, akraba, tanıdık veya referans gruplarının 

meydana getirdiği grupların önerilerinin sıklıkla başvurulan bir yöntem 

olduğu söylenmektedir ve bu yönteme başvuru sebepleri ise Tolungüç 

(2000: 76) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır: 

Aktarılan bilgi ile mesajların genel olarak toplumsal baskı ve gözetimle 

kendiliğinden desteklenmesi, 

Informal adı verilen doğal iletişim sürecinin güvenilir bilgi vermesi ve 

bunun sonucunda da kişilerin satın alma kararları etkileyebilmesi, 

Kitle iletişimin aksine doğal iletişimin toplumsal desteği de beraberinde 

getirebilmesidir. 

Ağızdan ağıza iletişim turizm endüstrisinde önemli bir tutundurma 

aracı şeklinde görülmektedir. Hem finansal açıdan bakıldığı zaman 

ucuz hem de etkili bir pazarlama çeşidi şeklinde karşımıza çıkmaktadır 

(Aba, 2011: 48). Eğer turistler işletmeden gerçekten memnun kalmışlar 

ise gönüllü tanıtım elçisi olmaktadırlar. Yine aynı işletmeden hizmet 
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satın alarak müşteri sadakatine neden olmaktadırlar (Deveci, 2010: 68). 

Ağızdan ağıza iletişimde mal veya hizmet satın alarak tecrübe sahibi 

olmuş bireylerin herhangi bir kar amacı olmadan pozitif veya negatif 

tecrübe sahibi olmuş bireylerin düşüncelerini yakın çevresine 

aktarmasından oluşmaktadır. Ağızdan ağıza iletişimde tarafsız bir bakış 

açısı bulunmaktadır. Kişilerin pozitif ya da negatif etkilendikleri 

bilgileri çevresindeki kişilere yayarak satın almış oldukları ürün veya 

hizmetin gönüllü bir satış elmanı olmaktadırlar (Deveci, 2010: 66). 

Turizm endüstrisinin en önemli kısımlarından olan otel işletmeleri 

birbirleriyle kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu sebepten dolayı otel 

işletmeleri ağızdan ağıza iletişime oldukça önem vermektedirler. 

Otellerin genel olarak sanal ve elektronik ortamlarda kişilerin 

birbirlerine ağızdan ağıza önerilerde bulunmalarını sağlamaktadırlar. 

Bunun sonucunda ise istenilen bilgiyi daha fazla geniş kitlelere 

ulaştırmaktadırlar (Litvin vd., 2008: 262). Ülkemiz geneline bakıldığı 

zaman müşterilerin turizm ile konaklamaya ait görüşlerini aktardıkları 

ortam olarak sekiz milyonu aşan üyesi ile tatilsepeti.com iyi bir örnek 

teşkil etmektedir (Obalıoğlu, 2017: 51). 

SONUÇ 

Ağızdan ağıza iletişim müşterilerin tecrübe edindikleri ürünler 

hakkındaki bilgi ve tecrübeleri hakkındaki bilgi ve tecrübelerini 

çevresindeki kişilerle paylaşma istediğinden meydana gelmektedir. 

Müşterilerin tecrübelerine göre pozitif ya da negatif olarak meydana 

gelebilen word of mouth, söz konusu ürünü satın almak isteyen 
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müşterilerin ürüne ait bir ön bilgiye sahip olmalarına neden olmaktadır. 

Başlangıçta tecrübelerden yola çıkan ağızdan ağıza iletişim daha 

sonrasında bireysel olmayan, başkalarına ait olduğu varsayılmakta olan 

deneyimlerin paylaşılabilmesi şekline de dönüşüm sağlayabilmektedir.  

Word of mouth kavramının gerçekleşebilme alanının yalnızca 

müşterilerle sınırlı kalmaması için etkin işleyişi bakımından önem 

taşımaktadır. Müşterilerle beraber potansiyel müşteriler, çalışanlar, 

tedarikçiler, yatırımcılar ve etkileyiciler gibi diğer alanlarda 

düşünülmelidir ve word of mouth sürecine dahil edilmelidirler. İşletme 

içerisinde çalışan personelin de ağızdan ağıza iletişim içerisindeki 

payının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Word of mouth 

kendiliğinden meydana gelebilmektedir ve buna rağmen zorlu rekabet 

ortamı içerisinde özellikle turizm endüstrisinde faaliyet gösteren 

işletmelerin word of mouth ektkinliklerini harekete geçirebilmek ve 

yönetebilmek için yüksek çaba gösterebilmeleri gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin hızla arttığı günümüzde markalaşmış destinasyonlar 

turizmin önemli bir gelir kaynağıdır. Destinasyonlar diğer ürünler gibi 

mevcut rekabet ortamında müşteri memnuniyetini ve sadakatini 

yaratmaya çalışmaktadır. Bu sebeple markalaşmak isteyen 

destinasyonlar piyasadaki diğer rakiplerini iyi analiz ederek hedef 

kitlelerine hangi pazarlama stratejilerini kullanarak ulaşacaklarını iyi 

belirlemelidir. Destinasyon pazarlamasının temel amacı; destinasyona 

olan talebi biçimlendirmektir. 

Destinasyonların turizm sektöründe markalaşması bütüncül bir özelliğe 

sahiptir. Bu bağlamda destinasyonda bulunan çekicilikler, işletmeler, 

kurum ve kuruluşlar birbirinden ayrı ayrı değerlendirilmemektedir. 

Seyahat edenlerin karar vermelerini ve seçimlerini etkilemek isteyen bir 

turizm destinasyonu için, destinasyonun hedef kitledeki imaj algısını 

anlamak çok önemlidir. Destinasyonlar genellikle pazardaki rekabete 

oranla algılanan marka imajları üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 

Ziyaretçiler bir destinasyona gitmeye karar vermeden önce o 

destinasyonun kendi beklentilerini ne kadar karşılayacağını dikkate 

almaktadırlar. Destinasyonun turizm sektöründe markalaşması yeni 

ziyaretçiler açısından sürekli tercih nedeni olabilmektedir. Turizm 

sektöründen gitgide bütün şehirler birbirine benzerken bu amansız 

rekabette önemli unsurların başında markalaşmayı başarmak 

gelmektedir. Turizm sektöründe markalaşmış turizm destinasyonlarının 

diğer markalaşma yolundaki destinasyonlara göre çekim gücü oldukça 

yüksektir. Genellikle ziyaretçilerin büyük bir kısmı sürprizleri sevmez, 
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tavsiye edilene veya bildiği, bilgi sahibi olduğu destinasyonu tercih 

etmektedir. Turizm sektörüne harcanan para ve emek uzun sürede 

kente/ülkeye değer katacak ve beklentileri karşılayacaktır. Fakat 

bilinmelidir ki turizm sektöründe sahip olduğunuz destinasyon 

ürünlerinin fazlalığı değil, yapmış olduğunuz pazarlama çalışmaları 

destinasyonu marka yapmaktadır. Çaba verilmeden beklentilerin 

alınması imkansızdır. Çünkü marka olmak uzun bir süreci gerektirir. 

1. Destinasyon Kavramı 

Destinasyon kelimesinin kullanımı, İngilizcede “nihai hedef”, “bir şey 

yönlendirirken öngörülen son” ve “bir seyahatin öngörülen son varış 

noktası” şeklindedir (Webster’s Online Dictionary, 2017). Kelimenin 

Türkçe Sözlükteki karşılığı ise “varılacak olan yer” dir (Türk Dil 

Kurumu, 2017). Turizm bölgesi; destinasyon, turistik hedef bölge veya 

turistik çekim alanı olarak adlandırılan bu bölge turisti kendi yaşadığı 

yer dışına seyahate çıkmaya motive eden, çeken ve nihayetinde onun 

seyahatinin hedef varış niteliğinde olan bölgedir (Türkay, 2014: 2). 

Diğer bir ifadeyle destinasyon; bir şehir, coğrafi bir bölge hatta bir ülke 

veya sınırları daha geniş bir alanı ifade etmek için de 

kullanılabilmektedir. Destinasyonlar bazen bir mekân, yöre, devlet, 

bölge veya anakara olabilmektedir (Sainaghi, 2006: 1054). 

Sainaghi’nin bu tanımlamasında destinasyon, hedef kitleye ve pazarlara 

sunulan ve pazarlama unsurlarını barındıran sistemli bir süreçtir. 

Destinasyonlar bütüncül bir özelliğe sahiptir. Destinasyonda bulunan 

çekicilikler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı 

değerlendirilemezler. Destinasyonların bilinirliliklerinin başlangıcı 



İLETİŞİMSEL TURİZM | 243 

 

özel ve planlı yapılan tanıtımlardan ziyade olumlu veya olumsuz 

bilgilerden oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları, tanıtım broşürleri, 

siyaset, kitaplar, filmler gibi unsurlar, insanlarda destinasyona dair algı 

oluşturan ve onları bilgilendiren kanallardır. Destinasyonun daha önce 

ziyaret edilmesi ve bu ziyaretteki yaşantılar, destinasyona ilişkin 

fikirlere de tesir edebilmektedir. 

Buhalis (2000:2)’e göre ise; destinasyon, turizm ürününü oluşturan 

farklı bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar; ulaşım 

imkânları, konaklama imkânları, yeme-içme imkânları, alışveriş 

mekânları, sportif faaliyetler olabilmektedir. Turizm destinasyonlarının 

çeşitliliğinin değerlendirilmesinde destinasyonda olması gereken 

özellikler şu şekilde belirtilmektedir: 

• Çekicilikler (Doğal, insan yapımı, yapay, belli amaçlar için 

yapılmış, miras özel olaylar), 

• Ulaşılabilirlik (Belli rotaları kapsayan, geniş yol ağı, otogarlar ve 

vasıtalar), 

• Kolaylıklar/Kuruluşlar (Barınma ve yiyecek, içecek kolaylıkları, 

turizm acenteleri), 

• Uygun Paket-Seyahat (Turizm firmaları ve üreticilerin sunduğu 

programlı seyahatlerin mevcudiyeti), 

• Organizasyonlar (Turistlerin turistik gezileri esnasında dâhil 

olabileceği destinasyonlardaki diğer bütün aktiviteler), 

• Yan hizmetler (Finansal, haberleşme araç gereçleri, postane, gazete 

bayii, 
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1.1.  Turistik Ürün Olarak Destinasyon 

Ürün, bütün pazarlama eylemlerinin yöneltildiği pazarlama karması 

elemanıdır. Aynı zamanda ürün, işletmelerin tüketicilerin istek ve 

gereksinimlerini karşıladıkları en temel araçtır. Soyut ya da somut 

olarak işletmelerin müşterilerine sunduğu her şey, ürün olarak 

değerlendirilebilmektedir (Palmer, 2004: 250). Ürün, destinasyon 

pazarlama karmasının en önemli elemanıdır. 

Destinasyonda turistlere sunulan her çeşit çekicilikler, deneyimler ve 

imkânlar ürün kapsamına girmektedir (Özel, 2013: 137). Turistik ürün 

olarak destinasyon; turistlerin seyahatte bulundukları aynı zamanda 

bazı aktivitelere katılmak üzere konakladıkları mekanlardır. 

Destinasyonlar, ziyaretçilerin beklentilerini ve gereksinimlerini 

karşılamak amacı ile oluşturulan etkinliklerin ve hizmetlerin merkezi 

olarak adlandırılabilmektedir. 

1.2.  Destinasyonların Özellikleri 

Ziyaretçiler gidecekleri yerleri ancak belli başlı ihtiyaçlar 

doğrultusunda tercih etmektedirler. Bu ihtiyaçların başında dinlenmek, 

tatil yapmak, sağlık, eğitim, ekonomik, ihtiyaçlarını karşılamak, yeni 

yerler keşfetme isteği, eş-dost ziyaretleri gibi amaçlar gelmektedir. 

Turistlerin ziyaret ettikleri mekânlar ister küçük bir kasaba olsun ister 

bir şehir olsun ister kocaman bir ülke olsun bu mekânların her biri bir 

destinasyon olarak tanımlanabilmektedir. Bir destinasyonun doğal 

özellikleri arasında destinasyonların coğrafik konumları, iklimsel 

yapısı, algılanan görünümü, yeşil alanı, spor alanı, doğası, yer altı 
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suları, mesire alanları, bisiklet yolları, plajları ve denizi ile turist 

gönderen bölgelere olan uzaklığı yer almaktadır. Tarihi ve kültürel 

değerler anlamında destinasyonda yer alan tarihi ve değerli kalıtlar, 

binalar, kaleler, surlar, kapılar, estetik ve sanatsal yapıtlar, örf ve 

adetler, kültürel değerler, gastronomi kültürü, konukseverlik gibi 

özellikler turizmden bağımsız unsurlar arasında yer almaktadır. 

Bir destinasyonda çeşitli etkinliklerin ve aktivitelerin olması, o 

bölgenin turizme açılmasında önemli rol oynamaktadır. Bunlar 

arasında; fuarlar, sergiler, şenlikler, festivaller, panayırlar, kongreler, 

spor karşılaşmaları, önemli gün kutlamaları sayılabilmektedir. 

Ziyaretçilerin destinasyon seçimlerinde kolay ulaşım, uygun fiyat, 

güvenli konaklama, tesis çeşitliliğinin fazlalığı, yiyecek- içecek 

hizmetlerinin imkânı, geleneksel yaşam motifleri, yerel halkın ve 

esnafın turistlere davranış biçimi gibi özellikler önemli rol 

oynamaktadır. Bu destinasyon özelliklerinin sürdürülebilirliğini 

sağlayamayan, zaman içinde gelişimini destekleyemeyen, bu özellikleri 

çeşitlendirip sunamayan, kaynakları verimli kullanamayan, yeni ve 

yaratıcı pazarlama, iletişim faaliyetlerini gerçekleştiremeyen 

destinasyonlar ziyaretçilerin seçiminde sahip oldukları pazar payını 

kaybedebilmektedirler. Öte yandan, destinasyonların sahip olduğu 

çekim unsurlarıyla ilgili algılanan olumsuz özelliklerinin belirlenmesi 

bu özelliklerin bertaraf edilmesini ve destinasyonunun rekabet 

edilebilirliğini arttırmaktadır (Belli ve Çolak,  2017: 448). 
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Tüm destinasyonlar aynı özelliklere ve çekiciliklere sahip değildir. Bir 

destinasyon doğal kaynakları, tarihi öyküsü anlamında avantajlı ve 

zenginken; bir diğer destinasyon zengin doğal kaynaklara, tarihi 

öyküye ve yeterli turizm altyapısına sahip olmadığı için destinasyon 

özelliği açısından dezavantajlıdır. Doğal ve tarihi kaynaklar itibarı ile 

zenginliğe ve avantaja sahip olan bazı destinasyonlar, bu özelliklerinin 

avantajlarını kullanamamaktadır. Bu sebeple destinasyonlar geleceği 

açısından yeni çekicilikler sunmalı, etkinlikler düzenlemeli, yeni 

destinasyon alanları oluşturmalı ve yıllardır kullanılan eski 

destinasyonları süsleyerek çekici hale getirmelidir. 

2. Marka Kavramı 

Markanın ismi marka kavramından daha sınırlı bir kavramdır. Marka 

ismi marka kavramında kelimelerle ifade edilen bölümdür (Mucuk, 

2010:135). Markalar hedef kitlelerin onları algıladığı sembollerdir. 

Markanın içerisinde ürün ve hizmetle ilgili birçok unsur vardır. 

Markaların simgeleri somut fakat algıları soyuttur. 

Türk Patent Enstitüsünün yaptığı tanıma göre; işletmelerin üretimini 

yaptığı malların ve hizmetlerin diğer işletmelerin mallarından ve 

hizmetlerinden farklılaştırılması şartıyla bilhassa sembollerle, 

kelimelerle, rakamlarla, harflerle, işaretlerle malların biçimlerine veya 

paketlerine yapılan çizimlerdir (www.turkpatent.gov.tr). Amaç, bütün 

ürünlerin birbirlerine benzemediğini, her ürünün kendine has özellikleri 

ve sıfatları olduğunu ve bu özellikler ile sıfatların markaları ötekilerden 

farklılaştırdığını göstermektir. Marka bu sebeple fiziksel, estetik, akılcı 

http://www.turkpatent.gov.tr/
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ve duygusal öğelerin birleşimidir (Ebin, 2009: 1518). Ürün, marka 

olmak için tek başına yeterli olmamaktadır. Ürün için yapılan yatırımın 

zemininde fikir, proje ve imaj için yapılan yatırım bulunmaktadır. Ürün 

markalaşmanın bir unsurudur da denilebilmektedir.  

Üretilen ürünlerin kaliteli bir ürün olması onun marka değeri kazanıp 

markalaşması için yeterli değildir. Fakat kalite marka olmasındaki en 

önemli unsurlardan biridir. Marka olmak, ürünler ve işletmeler için 

uzun ve zor bir süreci kapsamanın yanı sıra belli başlı değerleri içinde 

barındıran bir kombinasyondur. Marka değerlerden bazıları; yatırım, 

stratejiler, tutundurma, iletişim, reklam, dağıtım ve fiyattır. Bu değerler 

ve uygulamaların her biri üzerinde ayrı ayrı çalışılmalı ve analiz 

edilmelidir. Ürün ve ürünün kalitesi markalaşma sürecinde yalnızca bir 

unsurdur (Zamanpur, 2003: 22-23). Hedef gruplardan gelen dönütlere 

bakılarak işletmelerin ürünlere kazandırdığı yararlar, duygular, 

çağrışımlar gözden geçirilip bu doğrultuda hedefler oluşturulmalıdır. 

Markalar, pazarda rakiplerinden sıyrılıp pazarda var olmak ve tercih 

edilen olmak istiyorlarsa marka sahibi işletmeler pazara sundukları 

markaları ile düşünsel olarak empati kurmalıdırlar. 

2.1. Markanın Yararları 

Markanın en mühim fonksiyonlarından biri, üreticilerin ürettiklerini 

diğer benzerlerinden ayırmasına yardımcı olmaktır. Markalar, ürünlerin 

farklılıklarını ön plana çıkarıp tüketicilerin tercihini kolaylaştırmakta 

ve onları sadık müşterisi haline getirmektir (Ar, 2004: 14). Ürünlerin 

markalanması firmaların marka rekabetine zemin hazırlamaktadır. 
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Ürünlerin mevcut farklılıklarını ortaya çıkarması sebebiyle işletmeler, 

nitelikli ürün üretip pazarda aranan marka, tercih edilen markalara 

dönüştürmek için mücadele etmektedirler. Marka, ürünün işletmenin ya 

da hizmetin işlev, nitelik, değer ve imajının aynası gibi simgesel anlama 

sahiptir. Günümüzde devamlı farklılaşan ve gelişen piyasada markalar, 

kalitenin temsilci olup ürünün niteliği, ambalajı farklılaşsa da 

varlığının, kalitesinin değişmeden kalacağının güvencesini 

vermektedir. 

Markalar, varlığını sürdüren canlı yapılardır. Marka, bir ürünün bir 

başka üründen farkını gözler önüne sererek tüketicilerin tercihlerinde 

ürünlerin işletmelerin ya da hizmetlerin seçimini sağlıklı 

yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 

2.2. Markanın Önemi 

Marka, küreselleşen serbest piyasanın hâkim olduğu geniş piyasa 

alanlarında ithalat ve ihracat platformunda üreticiler, aracılar ve 

tüketenler için güvencedir. Eski dönemlerdeki üreticiler de ürünlerini 

benzerlerinden farklılaştırma çabası içinde olmuşken günümüzde 

farklılaştırma kaygısı daha da yoğunlaşmıştır. Çünkü pazarda daha zor, 

karmaşık ve yoğun bir rekabet vardır. 

Rekabet sadece pazarda kalmayıp üretim bandındaki makinelerin 

teknolojileri, sayıları, üretim kapasiteleri ile de ilgili olmaya 

başlamıştır. Değişim ve dönüşümdeki amaç farklılıkların taklit 

edilmesini zorlaştırmaktır. Ama bütün engelleme ve tedbirlere rağmen 

firmaların teknolojileri ve ürün kaliteleri rakiplerin hedefinde olmuştur. 
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Ürün kalitesi ve teknoloji konusunda yetersiz kalıp rakiplerle mücadele 

edemeyen üreticilerin başvurduğu en önemli unsur, ürünlerine marka 

değeri kazandırıp ürünlerini markalaştırmalarıdır. Tüketici algısında bir 

kurumun etkili markalara sahip olması, o kurumun ya da işletmenin mal 

varlığından daha çok önem arz etmektedir. Bir işletmenin geliri, pazar 

payı, yatırım işlevleri gibi unsurlar önemliyken günümüzde o 

işletmelerin yarattığı markaya bağlılık gösteren tüketicilerin varlığı da 

oldukça önem kazanmıştır. Özellikle duygusal davranışların ve imajın 

satın alma davranışını etkilediği pazar ortamında markalaşma, ürüne ve 

firmaya önemli avantajlar sağlamaktadır. Marka pazarlama karmasının 

en önemli bileşenlerinden biri olan ürüne anlam ve kişilik 

kazandırmasının yanı sıra ürün ile tüketici arasındaki iletişimin 

varlığını da ifade etme aracı olarak kullanılmaktadır. Ürünün önemli bir 

parçası olan marka rekabet ortamında ürün için oluşturulan konum ve 

kişiliği ile farklılık yaratmaktadır. Bununla birlikte marka tüketicilere 

ürüne ait bilgiler aktaran isim, işaret, logo, sembol veya bunların tümü 

olarak da tanımlanabilmektedir. Tüketicinin satın alma karar sürecini 

etkileme ve yönlendirme hedefi, rekabet ortamında farklı olma 

kaygılarının artması sonucunda marka kavramı gündeme gelmiştir. 

Pazar ortamındaki değişimlerle marka konusunda uzun yıllardır devam 

eden çalışmalar günümüzde daha bilinçli ve sistematik olarak ele 

alınmaya başlanmıştır. Pazar koşulları markaları başarılı olmaya 

zorlarken aynı zamanda başarısız markaları da piyasadan çekilmeye 

zorlamaktadır. Firmalar globalizasyon sürecinin yarattığı etkiler 

sonucunda ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatta yaşanan gelişmeler 

ve değişimlerden etkilenerek pazarlama uygulamalarında stratejik 
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düşünceye ve yönetime yönelmektedir. Ayrıca pazar ortamında sürekli 

değişimi gündeme getiren bir başka unsur da teknolojik gelişmelerdir 

(Aktuğlu, 2014: 219-220). 

3. Marka Konumlandırma ve Marka Stratejisi 

Markanın başarılı, çekici ve güçlü olmasının ilk koşulu, markanın rakip 

markalardan farklılaşmasıdır. Buna bağlı olarak marka konumlandırma 

da marka farkındalığının oluşturulması ile markanın hedef tüketicilerce 

hangi “kimlik ve kişilik” unsurları ile anımsanacağını belirlemektedir. 

Markalaşmada başarılı ve doğru bir konumlandırma ve farklılaştırma 

çabaları oldukça önem taşımaktadır. Marka konumlandırmasının etkili 

ve doğru yapılabilmesi için öncelikle markanın tam olarak ne 

olduğunun ortaya konulması, hangi yönlerden biricik veya rakipleriyle 

aynı olduğunun bilinmesi ve tüketicilerin bu markayı neden tercih 

edeceğinin ortaya çıkması gerekmektedir. Bu durum markayla ilgili 

pazarlama stratejisine de yardımcı olmaktadır. Marka kimliği firmanın 

tüketici kitlesine teklif sunması veya söz vermesidir. Bu söz ya da teklif 

ürünün nitelikleri, faydaları, performansı, ürünün değerleri ve 

hizmetini, kalitesini içermektedir. Firmanın marka kimliğinin bu 

yönleri ile tüketicinin zihninde kişilik yerleştirme çabası içine girdiği 

düşünülebilir. Bu durum “ürün veya marka konumlandırması” olarak 

tanımlanmaktadır. Marka konumlandırma (brand positioning), 

markanın tüketici zihninde farklı markalara göre belli bir yer edinmesi 

ve rekabetçi bir üstünlük kazanmasıdır. 
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Konumlandırmada markanın tüketiciye sunulan vaatlerin ve niteliklerin 

toplamıdır. Eklenen değerle rakiplerine üstünlük sağlayarak daha 

dikkat çekici farklılaşmaya ve çağrışımlara amaçlanmaktadır. Marka 

konumlandırma, özünde olumlu bir marka analizi yapılarak 

tüketicilerle ilişkiyi şekillendiren tutarlı ve tüketicilerin markaya karşı 

olumlu tutum geliştirmelerini sağlayan marka imajını yaratma amacını 

taşımaktadır. Konumlandırma, elverişli çekirdeğin marka mantrasının 

ve marka değerlerinin özgünleşmesiyle başlamaktadır. Çekirdek 

markayı kişiliğe büründüren çağrışımların (yararlar ve boyutlar) ve 

marka değerlerinin bir ifadesidir. Markanın barındırdığı değerlere daha 

kolay yönelebilmek için markanın özünün veya çekirdek marka sözü 

şeklinde de söylenebilen marka mantrasının tanımının yapılması 

gerekmektedir. Müşterilerin ve firmaya göre kurumsal olma sürecini 

oluşturan marka DNA’sı şeklinde de söylenebilmektedir. Marka 

mantrası ve çekirdek değerler, markanın ruhunun ve kalbinin birleşim 

yeridir (Dinç, 2011: 82). Markanın tüketici tarafından bilinirliliğinin 

sağlanması marka yönetim sürecinde başarının ilk adımı olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu başarı ancak gerçekçi kararların alındığı 

aktif marka stratejileri ile oluşturulabilmektedir. Marka stratejilerinin 

arttırılmasında müşteri tatminini sağlamak, uzun dönemli olmak ve 

rakiplerinden farklılaşarak rekabet üstünlüğü sağlama hedefine 

odaklanmak konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 

rekabetin sürekliliğinin sağlanması ve lider konumuna ulaşılabilmesi 

için firma içindeki diğer stratejilerle marka stratejisinin uyumlu 

olmasına dikkat edilmelidir. Marka stratejisinin önemi tüketiciler 

tarafından tanınan bir marka olmanın yanı sıra marka tercihinin 
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yönlendirilmesinde ve tekrarlanan satışların arttırılmasında açığa 

çıkmaktadır (Aktuğlu, 2014: 115-116). Marka stratejisi gerçek anlamda 

uzun dönem için planlanan hedeflere ulaşmak için oluşturulmuş 

disiplinler ve planlamalardır. Marka stratejisinin amacı, pazarda uzun 

dönemde sürdürebilecek bir rekabet avantajı elde etmektir. Marka 

stratejisi marka bilincini oluşturmakta ve zihinlere yerleştirmektedir. 

Bu sebeple tüketicilerin zihninde yer edinebilmek ve daimi kalabilmek 

için yaratıcı pazarlama teknikleri marka stratejisinde kullanılmalıdır. 

Bu tekniklerin tüketicilerin talepleri ve öncelikleri baz alınarak 

oluşturulması gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti ve marka sadakati 

marka stratejilerinin doğru şekilde planlanmasının bir ürünüdür. 

4. Markalaşma 

Markalaşma, amaç olarak hedef kitlenin algısında marka hüviyeti 

oluşturmak adına gerçekleştirilen birtakım satış pazarlama uygulaması 

olarak tanımlanabilmektedir. Markalaşma kavram olarak şu şekilde 

ifade edilebilir; işletmelerin tüketicilerin tatmin, tüketme, sahip olma 

arzusu için ürünlerin veya hizmetlerin sistemli, uyum içinde dizayn 

edilmesi ve anlatılmasıdır. Medya ilişkileri ve teknolojik gelişmelerin 

sürece dâhil edilmesidir. Markalaşma; ürün veya hizmetlerin 

rakiplerden ayrımlaşmasıyla ve iletilerindeki uyumlulukla, pazardaki 

süreklilikle, temel hizmetlerin ve ürünlerin nitelikli olmasıyla, 

müşterileri psikolojik olarak etkilemesiyle ve markaya itimat 

kazandırmasıyla gerçekleştirilmektedir. 
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Üreticilerin piyasaya sunduğu mal veya hizmetlerin hedef gruplarınca 

bilinmesi, tanınması, benimsenmesi, tercih edilmesi, piyasada 

kendisine yer edinmesi, pazarda varlığını kabul ettirmesi ve 

benimsetmesi markalaşma ile sağlanmaktadır (İri vd., 2011: 84). 

Markalaşmış ürünler onları tüketenlerin zihin dünyasında markasız 

ürünlere göre daha avantajlıdır. Markalaşmış ürünler pazardaki 

rakiplerine göre kalite ve satış sonrası hizmet desteği sundukları için 

tüketicilerin tercih nedeni olabilmektedirler. Fakat tüketicilerin zihnine 

yerleşen markalaşmış ürün tercihi “pişmanlık uyandırmaz” anlayışı 

firmaların ürünleri için yapacakları tutarlı, sürekli, stratejilerine 

bağlıdır. Aksi takdirde firmaların kalite ve diğer değerlerinin yetersiz 

olma durumlarında; yapılacak reklamlar, promosyonlar, ad değişikliği, 

logonun dizaynı gibi marka unsurları tek başına pazarda başarılı 

olmayabilir. 

Markalar günümüz şartlarında birbiriyle rekabet halinde iken 

işletmelerin en önemli hedefi erinden biri markalaşmaktır. Yoğun 

rekabet ortamında işletmeler küçük ayrıntıları fark ederek büyük 

farklılıklar yaratıp ön plana çıkmış ve imajlarını olumlu ve etkili şekilde 

oluşturmuştur. Farklılıklar ürünlerin fonksiyonel hedefinin yanı sıra 

ürünler için oluşturulan logo, dizayn, işaret, ad ile ürünün rakiplerinden 

sıyrılıp değerini ve kalitesini arttırmakta önemli rol üstlenmektedir. 

Markalaşmanın amacı; ürünlerin benzerlerinden ayırt edilmesini 

sağlamaktır ve ürüne dair bilgilerin tümünü tüketicilere sunmaktır. 

Markalaşma tüm ürün ve hizmet sektöründe zorunlu hale gelmiştir. 
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Tüketiciler markalaşma sayesinde işletmelerin ürünlerini rakiplerinden 

ayırıp kolaylıkla tercih edebilmektedirler. Markalaşmayı hedefleyen bir 

firmanın sadece kendi varsayımlarına ve Pazar algılamalarına dayalı 

olarak marka stratejisi geliştirmeye çabalamanın riski oldukça 

yüksektir. Çünkü tüketicilerin markalara olan tutumları birbirinden 

farklılık gösterebilmektedir. Markalaşma sürecine giren bir işletmenin 

Pazar davranışlarını analiz ederek pazardaki değişimleri 

değerlendirmelidir.  

Markalaşma sürecinde yapılacak stratejik planlar markalaşmayı 

kolaylaştırıp yüksek maliyetleri ve zaman kaybını azaltacaktır. 

Markalaşma yapılırken belli stratejilerin kullanılma zorunluluğu vardır. 

Bu markalaşma stratejilerinin hedeflerine ulaşması için sahip olması 

gereken nitelikler ise şunlardır (Keller, 2000: 149): 

Tüketicilerin fayda beklentisini en üst seviyede karşılamalılar. 

Marka, ürünün varlık sebebi niteliklerini temsil etmelidir. 

Belirlenen fiyat politikası tüketicilerin ödediği bedele uygun 

olmalıdır 

Marka, hak ettiği yere taşınmalıdır. 

Mesajlarında uyumlu olmalıdır. 

Marka, ekonomik yatırımlarda aşama sıralamasında dikkatli 

olmalıdır. 

Pazarlama uygulamaları çeşitlilik ve tutarlılık sergilemelidir. 

Markanın tüketicilerdeki çağrışımının yöneticilerce bilinmesidir. 

Markanın pazardaki varlığını korumasına ve sürdürmesine 

yardımcı olmalıdır. 
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Firmalar, marka kıymetinin oluşma öyküsünü bilmelidir. 

Tüketicilerin gözünde markalaşmış bir ürün farklı olsun veya olmasın 

diğer ürünlerden daha farklı ve iyi konumdadır. Bu durum işletmeler 

açısından kar elde ederek rekabet üstünlüğü sağlamasına yardımcı 

olmaktadır. Tüketiciye sözü edilen ürün ya da hizmetle ilgili soyut bir 

dünya sunularak tüketicinin o marka ile ilgili beklenti içine girmesi 

sağlanmaktadır. Ürün pazarlama stratejileri içinde yer alan markalaşma 

önemli bir rol üstlenmektedir. Markanın bilinirliği markalaşmanın 

başarılı sayılmasındaki kriterlerden biridir. Tüketicilerin markalara 

yönelimlerini o markanın kalitesi, tanınırlığı, güvenirliği, fiyat 

uygunluğu, tarzı ve güncelliği belirlemektedir (Gemci vd., 2009: 108-

109). 

Yapılan açıklamalara bakıldığında markalaşma iki amaç üzerine 

kurulmuştur: 

1 - Üretilen ürün veya sunulan hizmeti, birebir rakibi olan veya 

olmayan ürün ve hizmetlerin benzerlerinden farklılaştırarak, ürün 

ve hizmete olumlu bir anlam ve değer katacak bir ileti ile birlikte 

hedef kitlenin nezdinde bir algı oluşturmak, 

2 - Üretilen ürünlere veya sunulan hizmetlere katılan nitelik ve 

nicelik değerlerle tüketici grubunun fiyat hassasiyetini azaltarak 

ürün ve hizmetin varlığını uzun dönemlere taşımak amacı vardır. 

Markalaşma, üreticiler açısından kapsamlı yatırımları gerektirdiği gibi 

önemli kazançların elde edildiği son derece ciddi, uzun soluklu stratejik 
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planlar bütünüdür. Markalaşmanın bir firmaya sunabileceği en büyük 

kazanç, hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayıp pazarda rakipleri 

arasından sıyrılmasını sağlamaktır. Markalaşmak zor ve uzun bir süreci 

kapsamaktadır. Güç ve yoğun bir çabanın yanı sıra profesyonel desteğe 

de ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Markaya verilecek isim ile başlayan 

süreç ismin reklamı, sponsorlukları, iletişimi gibi uğraşlarla devam 

etmektedir. Süreç, stratejik bir plana oturtulup ekip çalışması ile 

desteklendiği takdirde ürünün markalaşması mümkün olabilmektedir. 

5. Turizmde Markalaşma 

Marka, pazarlamanın en önemli unsurlarından biri olmakla birlikte 

günümüzde farklı alanlarda da pazarlama aracı olarak işlev 

görmektedir. Markanın turizm sektöründeki önemi her geçen gün 

artmaktadır. Marka destinasyonların ülke içinde ve dışında 

rakiplerinden ayırt edilmesini ve tercih edilmesini sağlamaktadır. 

Destinasyon olmayı başaran yerler farkındalık yaratmak ve başarılı 

olmak amacıyla markalaşma yoluna gitmektedir. Bu sebeple de marka 

olmak için gerekli unsurların, imajın doğru şekilde organize edilmesi 

gerekmektedir (Kavacık vd., 2012:169). 

Şehirler, ülkeler bölgeler, yerler ve işletmeler rakiplerinden farklı ve 

özel olarak sunmak için ürünlerini markalama ihtiyacı duymaktadır. 

Turizm pazarlamacıları son yıllarda teknolojinin gelişmişliği sayesinde 

özellikle hizmet dalları için uzak mesafelere satış yapabilme konusu 

üzerinde durmaktadır. Bu durum turizm akademisyenlerini ve 

pazarlamacılarını uzak mesafelere ürün, hizmet ve destinasyonların 
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pazarlanabileceği düşüncesine yöneltmiştir. Günümüzde bu nedenle 

markalama kavramı turizm sektöründe önemli bir konu haline gelmiştir 

(İlban, 2008: 123). Turizm endüstrisinin en büyük markaları 

destinasyonlardır. Ün ve prestij kazanmak için destinasyonlar birbirleri 

ile mücadele etmekte ve markalaşmaya çalışmaktadırlar. Destinasyon 

markası, ürün garantisi ve kalitesinin etiketi gibi görülmektedir. 

İnsanlar markaları güçlü duygular doğrultusunda tercih etmektedir. 

Ziyaretçiler keyif aldıkları yerleri tercih etmek ve az riskle seçim 

yapmak istemektedirler. Destinasyon markalamasında destinasyonun 

tüm paydaşlarının ortak bir sorumluluk taşıması gerekmektedir ve 

destinasyon markalaması kültürel, tarihi, politika gibi pek çok unsurdan 

etkilenmektedir. Markalaşma süreci ürün ve hizmet grubunun 

destinasyon pazarlamacısının tamamen kontrolü altında olamadığı için 

sancılıdır. Ancak yine de destinasyonları markalamak pek çok ödülü ve 

avantajı da beraberinde getirmektedir. Özellikle ekonomisi turizme 

dayalı destinasyonlar markaya değer vererek yarattığı destinasyon 

markasına yatırım yapmakta ve ürüne değer katmayı amaçlanmaktadır 

(Özdemir, 2014: 155). 

Bir marka olarak pazarda konumlanabilen destinasyonlar çok daha az 

maliyetlerle daha uzun süre turist çekmeye ve turizmden daha yüksek 

gelir elde etmeye devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple 

destinasyon yönetimleri için marka olmaya çalışmak stratejik bir 

yaklaşıma dönüştürülmelidir. Bunun ötesinde pazar koşulları ve 

bölgenin kaynakları arasındaki etkileşim destinasyon yönetiminin 

belirlediği hedef, stratejiler ve bunları yürütme kabiliyeti ile de bu 
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etkileşimi kullanabilmesi marka olma sürecini belirleyen en önemli 

unsurlardan biridir (Türkay, 2014: 215). 

6. Turizm Destinasyon Unsuru Olarak Markalaşma 

Günümüzde turizm sektörü tüm ülkeler açısından oldukça önem 

kazanmıştır. Turizmde markalaşma ile ilgili olarak uzmanlar ve sektör 

çalışanları, tıpkı ürünler gibi yerlerin de markalanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Destinasyonlar markalaşmayla birlikte daha güçlü, farklı, 

özel ve benzer rakiplerinden sıyrılmak adına marka kimliği yaratmak 

zorundadırlar. Turizm faaliyeti turistlerin belli destinasyonlara gidip 

zaman geçirdikleri faaliyetlerin ötesine çıkıp sosyal, eğitim, ekonomi, 

kültür, yatırım yönleri ile de değer kazanmaya başlamaktadır. Turizm 

faaliyetlerinin değer kazanmasıyla ziyaretçilerin de istek ve talepleri 

çeşitlenip artmaya başlamaktadır. Ziyaretçiler destinasyonlara 

ziyaretlerini gerçekleştirmeden önce detaylı araştırmalar yapıp 

içlerinden ihtiyaçları ile örtüşen turistik destinasyonları seçmektedirler. 

Turistlerin davranışları destinasyonlar arasındaki rekabeti arttırıp 

hızlandırmaktadır. Destinasyonları markalaşmaya zorlamaktadır. 

Günümüzde markalaşma turizmde ürün ve hizmet bakımından en 

önemli uygulamalardandır. Destinasyon markalaşması tüm rekabetçi 

hedeflerden farklı olan eşsiz bir kimlik ve kişilik geliştirmek için 

kullanılan bir süreçtir. Turizm literatüründe destinasyonun işbirlikçi bir 

çaba ile markalaştırılması gerekmektedir. Destinasyon 

markalaşmasının “kolektif olgusu” aynı zamanda çok paydaşlı, 

karmaşık ve politik bir faaliyet olarak görülmektedir. Güç, özünde iş 

birliği kavramıyla bağlantılı görünmektedir (Marzano, 2006: 1). 
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Destinasyon markalaştırılırken belirlenen bölgede yer alan tüm 

destinasyonlar tek bir marka çatısı altında toplanmalıdır ve turistlere 

simgesel bir adla sunulmalıdır. Destinasyon markalaşması uzun ve güç 

bir süreci kapsamaktadır. Destinasyonu markalaştırırken destinasyonla 

ilgili marka planlamaları yapılmalı ve stratejik hedefler belirlenmelidir. 

Destinasyon markalaşmasında sürece dâhil olan işletmeler, özel ve 

yerel kurumlar iş birliği yaparak özveriyle çalışmalıdır. Belirtilen 

stratejiler doğrultusunda destinasyondaki etkin paydaşların sürece 

katılmalarının gerçekleşmesi durumunda destinasyonun başarısı ve 

hedefe ulaşma düzeyi o oranda artış gösterecektir (Ersun ve Arslan, 

2011: 240). 

Destinasyonların bazıları günümüzde “marka” olup markalaşma yolunu 

tamamlamışlardır. Bu durum destinasyonların rakiplerinden de 

öncelikli olmasını ve sadık hedef kitlesini oluşturup turizm sektöründe 

“markalaşmış destinasyon” olarak varlığını sürdürmelerini sağlamıştır. 

Destinasyonlar markalaşma sürecinde turistlerin taleplerini, 

ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde tutmalıdır. Çünkü turistler 

destinasyonu ziyaret etmeden önce bilgi edinip ziyaretleri süresince 

destinasyon varlıklarını, doğal ve yapay güzelliklerini, iklimini, 

kültürünü incelemektedir. Bu sebeple destinasyonlar markalaşma 

sürecini tamamlamak için amblemlerini sembollerini, ürünlerini öz 

varlıklarını yansıtacak şekilde oluşturmalıdır. 
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SONUÇ 

Dünyanın en büyük gelir sağlayan sektörlerinin başında turizm sektörü 

her zaman olmuştur. Bir destinasyonun diğerlerinden ön plana çıkıp 

tercih edilen olabilmesi ve turizm pastasından daha fazla pay elde 

edebilmesi için turizm destinasyonunun markalaşmış ve olumlu bir 

imaja sahip olması gerekmektedir. Turizm destinasyonunun sahip 

olduğu çekim unsurları markalaşması için yeterli değildir, stratejik 

planlı bir çalışma gerekmektedir. Markalaşma turizmde farklılaşmanın 

en önemli unsurudur. Destinasyon markalaşması tüketiciler nezdinde 

olumlu bir imaj oluşturur ve pazar rekabet koşullarında turizm 

destinasyonunun ön plana çıkmasında büyük rol oynar.  

Markalaşmamış bir turizm ürününün pazarda varlığını devam ettirmesi 

mümkün değildir. Çünkü günümüzde rekabet yalnızca ürünler veya 

firmalar arasında değil ülkeler ve kentler arasında da yaşanmaktadır. Bu 

çerçeveden baktığımızda rekabette avantaj elde etmek isteyen 

destinasyonların bir marka olmalarını sağlayacak özelliklerinin farkına 

varıp bunlardan faydalanma yoluna gitmeleri gerekmektedir.  

Her destinasyon aslında bir markadır. Çünkü her destinasyon bir 

diğerinden ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahiptir. Ancak her 

destinasyon markası aynı değerde değildir. Bazı destinasyon markaları 

hedef kitleleri tarafından daha değerli olarak kabul edilirken bazıları ise 

daha değersiz olarak görülmektedir. Bir diğer sorun ise bu 

destinasyonların nasıl algılandığı ile ilgilidir. Bir destinasyonun marka 
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olarak anılabilmesi için o destinasyonun olumlu bir imaja sahip olması 

gerekmektedir.  

Destinasyon imajının ölçümü destinasyon pazarlama stratejilerini 

geliştirmek ve rekabet ortamında ön plana çıkmasını sağlamak 

açısından önemli bir role sahiptir. Destinasyonun imajının olumlu 

olması, destinasyona ziyaret kararı verme sürecinde destinasyonu ön 

plana çıkartarak tercih edilmesini sağlayacaktır. Öte yandan olumlu ve 

uygun bir destinasyon imajı yaratmanın destinasyonun turizm 

hareketlerini de canlandırması kuşkusuzdur. Turistler aynı 

destinasyonla ilgili farklı imajlara sahip olabilirler. Turistler açısından 

zayıf bir imaja sahip destinasyon, rasyonel pazarlama yöntemleriyle 

imajın gelişimine veya yeniden imaj yaratılmasına katkı sağlayarak 

destinasyonun tüketici zihninde yeniden konumlanmasını 

sağlamaktadır. 
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