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Örgütsel Adalet Ve Bağlilik İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir 
Uygulama 

The Relationship Between Organizational Justice And Commitment: A 
Case Study In Accommodation Operations  

 

İrfan YAZICIOĞLU 
Gazi Üniversitesi 

irfanyaz@gazi.edu.tr 

Işıl Gökçe TOPALOĞLU 
 

isil_gke@hotmail.com 
 

Özet 
Bu araştırmanın temel amacı işgörenlerin içinde bulundukları organizasyona karşı 

olan adalet duyguları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin konaklama 
işletmelerinde tespit edilmesidir. Bu ilişkinin ayrıca adalet kavramının unsurları olan 
dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet açısından da belirlenmesi 
çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır.  Bu doğrultuda Muğla ilinde toplam 864 
konaklama işletmesinde çalışan 157648 işgören arasından basit tesadüfî örneklem 
yöntemi ile seçilen 426 işgören üzerinde yürütülen uygulama ile araştırmanın verileri 
toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda genel örgütsel adalet duygusu, 
adalet unsurları ve örgütsel bağlılık arasında %0,5 önem düzeyinde anlamlı bir ilişkinin 
var olduğu belirlenmiştir. Var olan ilişkinin şiddeti ve düzeyi; genel örgütsel adalet ve 
örgütsel bağlılık arasında %62,4 olarak tespit edilmiştir. Adalet unsurları ile örgütsel 
bağlılık arasındaki ilişkinin düzeyi; dağıtımsal adalet ile bağlılık arasında % 51, 
prosedürel adalet ile bağlılık arasında % 45 ve etkileşimsel adalet ile bağlılık arasından 
% 62 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilişkinin cinsiyet, çalışılan yıl ve eğitim 
değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Konaklama İşletmeleri, 

Abstract 
The main purpose of this study is to determinate the relationship between 

organizational justice and organizational commitment in accommodation enterprises. It 
was also aimed to determinate that relationship in term of distributive justice, process 
justice and interaction justice. In this scope a case study was carried out on 426 
employee who work in holiday village and 4-5 stars hotel in Muğla province. The 
questionnaire forms were used to collect data from sample group. According to the 
analyzing of collected data, a significant relationship was found between general 
organizational justice, distributive justice, process justice, interaction justice and 
organizational commitment at the 0,05 significant level. The level of the relationship for 
general organizational justice and organizational commitment was 62,4%. The level of 
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the relationship between distributive justice and commitment was 51%, between process 
justice and commitment was 45%, between interaction justice and commitment was 
62%. Also the differentiation of those relationships in term of gender, education level 
and the type of enterprises were searched. 

 

Key words: Organizational justice, Organizational commitment, Accommodation 
enterprises  

GİRİŞ 
Belli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen insanlardan oluşan örgütler 

amaçlarına ulaşabilmek, çağın getirmiş olduğu hızlı değişim ve gelişmelere adapte 
olabilmek ve rekabetçi dünyada devamlılıklarını sağlayabilmek için en önemli 
kaynaklarından birini oluşturan insan unsurunu etkili kullanmaları gerekmektedir. 
Bireyin amaçları ile örgüt amaçları arasında dengenin kurulmasında, işgücü devir 
hızının düşürülmesinde, işgören verimliliğinin etkin olarak sağlanmasında en önemli 
faktörlerden biri işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyleridir. İşgörenlerin örgütsel 
bağlılıkları arttıkça örgüt amaçlarını benimsemeleri ve örgütle kendilerini 
özdeşleştirmeleri kolaylaşır, fedakârlık duyguları artar, örgüt üyeliklerini gönüllü olarak 
sürdürebilir ve rollerini etkin olarak yerine getirebilirler. 

Örgütsel bağlılığın sağlanmasındaki en önemli faktör ise, işgörenlerin adaletli bir 
ortamda çalıştıklarına dair olan inançlarıdır. Araştırmaya konu olan kavramlardan 
örgütsel adalet, son yüzyılda örgütsel psikoloji, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel 
davranış alanlarında yoğun çalışma yapılan konulardan biri olup, örgütlerin 
fonksiyonlarını etkin olarak yerine getirmede önemli bir konu olarak kabul edilmiştir 
(Greenberg, 1990). Örgütlerde işgörenlerin çabalarını destekleyen ve motive olmalarını 
sağlayan faktörlerden biri de uygulamaların adil olduğuna inanmalardır (Töremen, 
2001,s.79). Çalışma ortamında adaletin rolünü tanımlamak için "örgütsel adalet" olarak 
adlandırılan yeni bir kavram kullanılmaya başlanmıştır (Yıldırım, 2007, s.256). Örgütsel 
adalet ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla birlikte bu kavrama ilişkin olarak birçok 
tanım geliştirilmiştir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır; 

Moorman (1991,845) örgütsel adaleti çalışma alanları ile direkt ilgili olan adaleti 
açıklayan bir terim olarak tanımlarken. Özkalp ve Kırel (2004) ise örgüt içinde sosyal 
ya da ekonomik olarak gerçekleşen tüm karşılıklı değişimlerin algılanan adaletini, 
bireylerin üstleriyle, çalışma arkadaşlarıyla ve sosyal bir sistem olarak örgütle 
ilişkilerini içeren bir kavram olarak tanımlamışlardır. Yıldırım (2007) örgütsel adaleti, 
örgütlerde ortaya çıkan ödül ve cezaların nasıl yönetileceğine, dağıtılacağına dair 
kurallar ve sosyal normlar olarak tanımlamışlardır. Bu kurallar ve sosyal normlar ise, 
ödül ve cezaların nasıl dağıtılacağını, bazı dağıtım kararlarının nasıl alındığını gösteren 
işleme ve kişilerarası uygulamalara ilişkin kurallar ve normlardır. Çakmak’a (2005) 
göre örgütsel adalet; örgütsel kaynakların (ödül, ceza) dağıtımının, bu dağıtım 
kararlarını belirlemede kullanılan prosedürlerin ve bu prosedürlerin yürütülmesi 
sırasında gerçekleşen kişiler arası davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili kurallar 
ve sosyal normlar bütünüdür. Genel olarak araştırmacılar örgütsel adaleti dağıtımsal 
adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet olmak üzere üç temel başlık altında ele 
almışlardır. 

 Dağıtımsal adalet kavramı Adams’ın Eşitlik Teorisine (1965) dayanmaktadır. 
Adams’ın Eşitlik Teorisi, bireyin kazanımlarını diğer bireylerin kazanımlarıyla 
karşılaştırıp, bunlar arasında adillik olup olmadığını incelemesidir. Eğer birey bir 
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eşitsizlik algılarsa bunu gidermek için bir takım davranışlara yönelir. Adams’ın Eşitlik 
Teorisi, Dağıtımsal Adaletin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Dağıtımsal Adalet’ in 
ikinci boyutu ise, Leventhal’in Adalet Yargı Modelidir. Dağıtımsal adalet kazanımların 
adilliğini incelemiştir (Çakmak, 2005, ss.22–23 Cropanzano, Ambrose, 2001;). Daha 
sonra dağıtımsal adaleti temel alan çalışmaların kişilerin adaletsizliğe verdikleri 
tepkileri açıklamada ve tahmin etmede yetersiz kalması, araştırmacıları prosedürel 
adaleti incelemeye yöneltmiştir. Prosedürel adalet ile sürecin adilliğini incelemiştir 
(Cohen-Charash ve Spector, 2001, s.79). Prosedürel Adalet kavramı, adalet literatürüne 
ilk kez Thibaut ve Walker’ın çalışmalarıyla girmiştir (Yıldırım, 2003, s.256). Thibaut ve 
Walker mahkemedeki yasal süreçlerin işlemesi ile ilgili araştırmalar yapmış bu 
araştırmalarında davalıların tepkilerini ölçmüşlerdir. Eğer yasal prosedürler adil bir 
şekilde işlerse, sonuç davalılar için olumsuz bile olsa bu sonuca olumlu tepki 
verdiklerini gözlemişlerdir. Prosedürel adaleti ilk kez Folger ve Greenberg (1985)  
örgütsel konulara taşımıştır ve hızla en çok araştırılan konulardan biri haline gelmiştir. 
Örgütsel açıdan prosedürel adalet, kazanımları belirlemede kullanılan yöntemlerin 
araçların ve süreçlerin algılanan adaletidir (Folger ve Greenberg, 1985. s.141). Buna 
göre prosedürel adalet kavramı ile işgörenler örgütsel kararların adaletini tayin ederken, 
sadece bu kararların ne olduğu ile ilgilenmediklerini aynı zamanda bu kararları 
belirleyen prosedürlerle de ilgilendiklerini savunmaktadırlar (Çakmak, 2005, s.31).  

Prosedürel adaletin kontrol, değer açıklayıcı, grup değeri ve prosedür tercih 
modeli olmak üzere dört boyutu vardır. Kontrol modeli Thibaut ve Walker tarafından 
geliştirilmiştir. Kontrol modelinin temelini kişilerin kazanımları konusunda söz sahibi 
olma istekleri oluşturur. Eğer kişiler kazanımları konusunda söz sahibiyseler ve buna 
izin veren prosedürler mevcutsa sonuç ne olursa olsun kazanımlar adil olarak 
algılanacaktır. Değer açıklayıcı model süreç kontrolünün kazanımlar üzerindeki 
bağımsız etkilerini inceler. Prosedürle ilgili görüşlerini açıklamasına izin verilen 
bireylerin prosedür adaletine ilişkin algıları ortaya çıkar. Sonucu değiştiremeseler bile 
süreç kontrolünü elinde tutan bireyler de görüşlerinin dikkate alındığı ve karar 
vericilerin kendilerine ön yargılı davranmadığı algısı oluşur. Grup Değeri Modelinde 
bireyler maddi kazanımlardan çok sosyal statü ve grup ilişkilerine değer verirler. Bu 
modelde bireyler için örgütler, onların gruplara üye oldukları ve bu yolla sosyal statü 
kazandıkları, özgüven ve özsaygı oluşturdukları yapılardır. Bireyler grup üyeliğini 
özsaygı, özgüven ve sosyal statü oluşturmak için bir araç gibi kullanırlar. Leventhal ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen Prosedür Tercih Modeli Leventhal’in adalet yargı 
modelinin bir devamı niteliğindedir. Leventhal, Karuza ve Fry, prosedürlerin adil olup 
olmadığını belirlemede adaletin altı kuralından bahsetmiştir. Bunlar; tutarlılık, önyargılı 
olmama,doğruluk, düzeltilebilirlik,temsilcilik ve etik olma’ dır (Altıntaş, 2007,s.155). 
Bu altı ilkeye uyan bir prosedür, işgörenlerde adalet algısını ortaya çıkaracaktır. 
Prosedürel adaletle ilgili araştırmaların daha da genişletilmesi sonucunda ortaya 
etkileşim adaleti çıkmıştır. Bies ve Moag 1986’da ilk kez bireylerin organizasyonla 
ilgili prosedürlerin oluşturulması ve yasallaştırılması esnasında kişilerarasında ilişkilerin 
niteliği konusundaki hassasiyetlerinden bahsetmek için etkileşimsel adalet terimini 
kullanmışlardır (Coetzee ve Vermeulen, 2003, s.31). Etkileşimsel adalet, 
organizasyonlarda bireyler arası ilişkiler üzerine odaklanmış ve kişilerarası davranış ve 
iletişimin adilliğini incelemiştir. Adaletin bu boyutu, prosedürlerin uygulanması 
sırasında kişiler arası davranışların algılanan adaleti olarak tanımlanmaktadır (Cohen-
Charash ve Spector, 2001, s.79). 
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Araştırmaya konu olan kavramlardan diğeri ise örgütsel bağlılıktır. Bağlılık 
kavramını ilk inceleyenlerden, Harold Guetzkov (1955) bağlılığı, kişiyi belli bir 
düşünceye, kişiye veya gruba karşı önceden hazırlayan bir davranış olarak 
nitelendirmektedir. Bu davranış, amaca süreklilik kazandıran duygular ve amacın 
gerçekleşmesini sağlayan eylemlerle şekillenmektedir. “Örgütsel Bağlılık” konusu ise, 
ilk kez 1956 yılında Whyte tarafından ele alınmıştır. Whyte aşırı bağlılığın tehlikelerini 
dile getirdiği "örgüt insanı" adlı çalışmasında, örgütsel insanı sadece örgütte işgören 
değil, aynı zamanda örgüte ait olan kişi olarak tanımlamaktadır. Örgüt insanı grubu, 
yaratıcılık kaynağı olarak görürken aynı zamanda, bir yere ait olma duygusunun 
kendisinin nihai gereksinimi olduğuna inanmaktadır (Çöl, 2009). Bu bakımdan örgütsel 
bağlılık, kişinin bir ihtiyacıdır ve toplumsal yaşamının her alanında bu ihtiyacı 
gidermek için çalışır. Örgütsel bağlılık ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmalardan en çok kabul görenleri ise Becker (1960), Etzioni (1961), Kanter 
(1968), Mowday, Steers ve Porter (1979), O’Reilly ve Chatman (1986) ve Allen ve 
Meyer (1990) dir. Yapılan yeni birçok araştırmada da bu araştırmacıların yaptıkları 
sınıflandırmalar kullanılmıştır (Koç,2009, s.202). 

Becker’a (1960, ss.32–33) göre bağlılık, işgörenin bağlılık duymadığı takdirde 
kaybedeceklerinin bilincinde olması nedeniyle ortaya çıkar. Kanter (1968, ss.499–500) 
örgütsel bağlılığı, örgüt için gerekli ve bireysel deneyimlere dayanan bir duygu olarak 
tanımlamış ve örgütsel bağlılığı devama yönelik bağlılık, uyum bağlılığı ve kontrol 
bağlılığı olarak sınıflandırmıştır. O’Reilly ve Chatman (1986, s.493) örgütsel bağlılığı, 
işgörenlerin örgüte psikolojik olarak bağlanması olarak tanımlamışlar ve örgütsel 
bağlılığın uyum bağlılığı, özdeşleşme bağlılığı ve içselleştirme bağlılığı olarak üç 
boyutu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Allen ve Meyer (1990, s.3) örgütsel bağlılığı, 
işgörenlerin örgütle ilişkisi ile şekillenen ve örgütün sürekli bir üyesi olma kararı 
almalarını sağlayan bir davranış olarak tanımlamışlardır. Örgütsel bağlılığı; duygusal, 
devamlılık ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutta ele almışlardır. Mowday, Steers 
ve Porter (1979, s.225) örgütsel bağlılığı, bireyin davranışları aracılığıyla faaliyetlerine 
ve örgüte olan ilgisini güçlendiren inançlarına bağlanması şeklinde tanımlayarak, 
davranışsal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak iki boyutta sınıflandırmıştır.  

Davranışsal bağlılık; daha çok işgörenlerin geçmiş davranışları nedeniyle örgüte 
bağlı kalma süreciyle ilgilidir. Davranışsal bağlılık, işgörenlerin belli bir örgütte çok 
uzun süre kalma sorunu ve bu sorunla nasıl başa çıktıklarıyla ilgili bir kavramdır. 
İşgören bazı koşullarda belirli davranışlar geliştirmekte, bu davranışını devam 
ettirmekte ve bir süre sonrada bu davranışına bağlanmaktadır. Bu bağlanma sonucu 
davranışına uygun veya onu meşru ve haklı çıkaran tutumlar geliştirir. Tutumsal 
bağlılık ise, işgörenlerin örgüt amaçları ile özdeşleşmelerini ve bunlar doğrultusunda 
çalışma istekliliğini göstermektedir. İşgörenin örgütü değerlendirmesi sonucunda oluşan 
ve onu örgüte bağlayan bir modeldir. Bu yaklaşım, işgörenlerin örgütleriyle olan 
ilişkilerine odaklanır. İşgörenin içinde bulunduğu koşullar, onun psikolojik durumunu 
etkilemekte ve bu da işgören davranışının sürekli hale gelmesine yol açmaktadır. (Gül, 
2003, s.77; Boylu,  Pelit ve Güçer, 2007, s.56). 

Örgütsel bağlılık kavramı, “bir örgütün bireyden beklediği formal ve normatif 
beklentilerin ötesinde, bireyin bu amaç ve değerlere yönelik davranışları”, “bireyin 
örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün görmesi”, “bireyin örgütteki yatırımları, 
tutumsal nitelikteki bir bağlılıkla sonuçlanan davranışlara yönelimi ve örgütün amaç ve 
değerler sistemiyle özdeşleşmesi” şeklinde tanımlanabilir ( Bayram, 2005, s.128). 
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İş görenlerin adalet algılarının onların bağlıkları üzerine olan etkisinin 
belirlenmesi örgütler için büyük önem arz etmektedir. Çünkü işgörenlerin adil 
olunmadığını düşündüğü bir örgüte kendisini bağlı hissetmesi kendisini örgütle 
özdeşleştirmesi mümkün olmayacaktır. Bağlılığın düşük olması örgütü her an terk 
etmeye hazır bireyleri ifade etmektedir. Bu durum örgütte işgören devrinin artmasına 
dolayısı ile verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Konaklama işletmelerinde işgören 
devrinin fazla olması misafirlerin işletmeye yönelik algılarını olumsuz yönde 
etkilemekte ve işletmenin verimliliğinin ve etkinliliğinin artırılmasının önünde engel 
oluşturmaktadır (Deery, 2002, s.53).  Bu çalışmada yüksek düzeyde emek yoğun 
işletmeler olan konaklama işletmelerinde adalet duygusu ile bağlılık arasındaki ilişkinin 
belirlenerek karar vericilere iş gören devir hızını azaltıp işletme verimliliği artırma 
yönünde alınacak karalarda veri oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmanın hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

H1: Konaklama işletmelerinde işgörenlerin adalet duyguları ile örgütsel 
bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

YÖNTEM 
Araştırma kapsamında örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

incelenmiş ve konaklama işletmelerinde bir uygulama yapılmıştır. Uygulama 
konaklama işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu Muğla ilinde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma evrenini Muğla ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde 
çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Muğla ilinde faaliyet gösteren turizm yatırım ve 
turizm işletme belgeli toplam 864 konaklama işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 
yatak kapasiteleri 143317’dır (Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 2009).  

Literatürde genel kabul görmüş olan konaklama tesislerinde yatak başına 1,1 
personel çalışması (Çetiner,1995, s.16) ilkesine dayanarak yaklaşık olarak bu 
konaklama işletmelerinde 157648 işgörenin çalıştığı varsayılmıştır. Muğla ilindeki 
konaklama işletmelerinde görev yapan yaklaşık 157648 işgören araştırmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfî örneklem formülü kullanılmış olup 
(Yamane, 2001, s.116); Örneklem çapı; n  383 olarak hesaplanmıştır. Araştırma 
kapsamında 500 adet soru formu tesadüfî yöntemle seçilmiş kişilere uygulanmış ve 426 
işgörenden cevap alınmıştır. Araştırma adalet ölçeği olarak Moorman ve Niehoff (1993) 
tarafından geliştirilen adalet ölçeği; örgütsel bağlılık ölçeği olarak ise Mowday, Steers 
ve Porter (1979) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır.  

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işgörenin yaş, cinsiyet, 
çalışma yılı, eğitim durumunu belirlemeye yönelik sorular yeralmaktadır. İkinci 
bölümde, işgörenlerin adalet algılarını belirlemeye yönelik 20 ifadeye yer verilmiştir. 
Adalet ile ilgili ifadeler kendi aralarında üçe ayrılmaktadır. 1–5 numaralı ifadeler 
dağıtım adaletini, 6–11 numaralı ifadeler prosedür adaletini, 12–20 numaralı ifadeler ise 
etkileşim adaletini ölçmektedir. Üçüncü bölümde örgütsel bağlılık ile ilgili olarak 15 
ifadeye yer verilmiştir. Anket formunda yer alan ifadelere katılımcıların ne derecede 
katıldığını belirlemek için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre ifadeler, “Hiç 
Katılmıyorum (1)”, “Çok Az Katılıyorum (2)”, “Biraz Katılıyorum (3)”, “Oldukça 
Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak sıralandırılmıştır. Toplanan 
verilerin güvenilirlik testleri yapılmış ve Cronbah Alfa değeri adalet ölçeği için 0,915, 
bağlılık ölçeği için 0,907 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizinde Korelasyon, t-testi 
ve Anova testleri kullanılmıştır.   
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BULGULAR 
Araştırmaya katılan örneklem grubundan elde edilen verilere uygulanan 

analizlerde; öncelikle tanımlayıcı istatistikler (Frekans ve Yüzde), Adalet ve bağlılık 
arasındaki ilişkiyi test etmek için ise korelasyon analizi yapılmıştır. Cinsiyet ve işletme 
türü değişkenleri açısından farklılaşma olup olmadığının tespiti için t ve Anova testleri 
uygulanmıştır. 

Tablo.1: Örneklem Profiline Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
Cinsiyet n % 
Bayan 129 30,3 
Bay 297 69,7 

Toplam 426 100,0 
Yaş n % 
18–25 yaş aralığı 351 82,4 
26–30 yaş aralığı 36 8,5 
31–35 yaş aralığı 15 3,5 
36–40 yaş aralığı 12 2,8 
41–45 yaş aralığı 6 1,4 
46 yaş ve üzeri 6 1,4 

Toplam 426 100,0 
Eğitim n % 
İlköğretim 6 1,4 
Lise 99 23,2 
Önlisans 36 8,5 
Lisans 270 63,4 
Lisansüstü 15 3,5 

Toplam 426 100,0 
Çalışma Yılı n % 
0–1 yıl aralığı 114 26,8 
2–5 yıl aralığı 225 52,8 
6–10 yıl aralığı 54 12,7 
11–15 yıl aralığı 12 2,8 
16 yıl ve üzeri 21 4,9 

Toplam 426 100,0 

Tablo 1 e göre katılımcıların %30,3’ünü (129 kişi) bayanlar, %69,7’sini (297 kişi) 
erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların yaş değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında %82,4 (351kişi) ile en fazla oranında 18–25 yaş aralığındaki işgörenlerden 
oluştuğu olduğu görülmektedir. Katılımcıların sektörde çalışma yılı değişkenine göre 
dağılımları incelendiğinde %52.8’i (225 kişi) 2–5 yıl aralığında çalışma yılına sahipken 
bunu %26,8 ile 0-1 yıl işgörenler, %12,7 ile 6-10 yıl aralığında işgörenler, % 4,8 ile 16 
yıl ve üzeri işgörenler ve % 2,8 ile 11-15 yıl aralığında işgörenler takip etmektedir. 
Katılımcıların eğitim değişkenine göre dağılımları dikkate alındığında, %1,4’ünün (6 
kişi) ilköğretim, %23,2’sinin (99 kişi) lise, % 8,5’inin (36 kişi) önlisans, ile %63,4’ünün 
(270 kişi) lisans, %3,5’inin (15 kişi) lisansüstü mezunu oldukları görülmektedir. 
Araştırmanın problemini oluşturan “örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı 
bir ilişki vardır” hipotezinin testi için yapılan korelasyon analizi Tablo-2’de verilmiştir. 
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Tablo.2:Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Korelasyon Analizi 
 Dağıtımsal 

Adalet 
Prosedürsel 

Adalet 
Etkileşims
el Adalet 

Genel 
Adalet 

Ortalaması 

Örgütsel 
Bağlılık 

Pearson Correlation 1 ,475 ,633 ,780 ,512 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

Dağıtımsal 
Adalet 

N  426 426 426 426 
Pearson Correlation  1 ,746 ,858 ,457 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 
Prosedürel 
Adalet 

N   426 426 426 
Pearson Correlation   1 ,945 ,628 

Sig. (2-tailed)    ,000 ,000 
 
Etkileşimsel 
Adalet  N    426 426 

Pearson Correlation    1 ,624 
Sig. (2-tailed)     ,000 

Genel Adalet  

N     426 
Pearson Correlation     1 

Sig. (2-tailed)      
Örgütsel 
Bağlılık 

N      
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun Örgütsel adalet algıları ile örgütsel 
bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiye Pearson Korelâsyonu ile bakılmıştır. Tablo-2’den 
de anlaşılacağı üzere %5 önem düzeyinde(P<0,05) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Diğer yandan Dağıtımsal adalet ile Örgütsel bağlılık arasında (r=512), Prosedürel adalet 
ile örgütsel bağlılık arasında (r=457), Etkileşimsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında 
(r=628) ve son olarak genel adalet algısı ortalaması ile örgütsel bağlılık arasında 
(r=624) doğrusal yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2 den yer alan analiz sonuçlarına göre örgüsel adalet düzeyi ile örgütsel 
bağlılık arasında dikkate değer bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Bu durum H1 
hipotezini destekler niteliktedir. Diğer yandan örgütsel adaletin boyutları açısından 
bakıldığında ise; etkileşimsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin 
şiddetinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç kişilerarası ilişkilerde iletişime 
ve bireye değer veren bir yaklaşım olan etkileşimsel adaletin örgütsel bağlıkla olan 
ilişkisinin yüksekliğini ortaya koymaktadır.   

Tablo.3: Cinsiyet Değişkenine Göre Örgütsel Adaletin ve Örgütsel Bağlılığın 
Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ortalama S.S. t p 
Bayan 129 2,9070 ,91789 Dağıtımsal Adalet 
 Bay 297 2,8889 ,93544 

,184 ,854 

Bayan 129 2,8101 ,90397 Prosedürel Adalet 
 Bay 297 2,8199 ,87530 

-,105 ,916 

Bayan 129 3,0904 ,81659 Etkileşimsel Adalet 
 Bay 297 3,0629 ,87439 

,305 ,760 

Bayan 129 2,9605 ,75051 Örgütsel Adalet  
 Bay 297 2,9465 ,78306 

,172 ,864 

Bayan 129 2,9504 ,47982 Örgütsel Bağlılık 
 Bay 297 3,0492 ,56986  

-1,721 ,086 
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Örgütsel adaletin, boyutlarının ve örgütsel bağlılığın cinsiyet değişkeni açısından 
farklılaşıp farklaşmadığına bakılmıştır. Tablo 3’e göre %5 önem düzeyinde dağıtım 
adaleti, prosedür adaleti, etkileşim adaleti ve genel adalet ve örgütsel bağlılık 
ortalamalarının %5 önem düzeyinde anlamlı (P>0,05)olarak farklılaşmadıkları 
görülmektedir. Buna göre cinsiyet değişkeni açısından adalet ve bağlılık duygusu 
farklılık göstermemektedir.  

Tablo.4: Eğitim Değişkenine Örgütsel Adaletin ve Örgütsel Bağlılığın 
Farklılaşması 

  N Ortalama S.S F p 
İlköğretim 6 3,6000 ,87636 
Lise 99 3,0121 ,96079 
Önlisans 36 2,9667 1,0599 
Lisans 270 2,8156 ,89670 
Lisans Üstü 15 3,0800 ,85457 

Dağıtımsal Adalet 
 

Total 426 2,8944 ,92912 

1,970 ,098 

İlköğretim 6 3,9167 ,45644 
Lise 99 3,0707 ,74918 
Önlisans 36 2,6250 ,92871 
Lisans 270 2,7167 ,86206 
Lisans Üstü 15 2,9667 1,3947 

Prosedürel Adalet 
 

Total 426 2,8169 ,88302 

6,049 ,000 

İlköğretim 6 3,3889 ,54772 
Lise 99 3,3805 ,73310 
Önlisans 36 2,8611 ,88626 
Lisans 270 2,9765 ,83673 
Lisans Üstü 15 3,1111 1,4048 

Etkileşimsel Adalet 
 

Total 426 3,0712 ,85643 

4,989 ,001 

İlköğretim 6 3,6000 ,32863 
Lise 99 3,1955 ,68419 
Önlisans 36 2,8167 ,84962 
Lisans 270 2,8583 ,74723 
Lisans Üstü 15 3,0600 1,1997 

Genel Adalet 
 

Total 426 2,9507 ,77250 

5,040 ,001 

İlköğretim 6 3,6667 ,43818 
Lise 99 3,3192 ,72314 
Önlisans 36 3,1833 ,41599 
Lisans 270 2,8696 ,41805 
Lisans Üstü 15 3,0800 ,43948 

Örgütsel Bağlılık 
 

Total 426 3,0192 ,54550 

18,023 ,000 

Örgütsel adaletin, boyutlarının ve örgütsel bağlılığın eğitim değişkeni açısından 
farklılaşıp farklaşmadığına bakıldığında tablo 4’e göre %5 önem düzeyinde prosedür 
adaleti, etkileşim adaleti, genel adalet ve bağlılık ortalamalarının anlamlı (P<0,05) 
olarak farklılaştığı görülmektedir. Buna göre dağıtımsal adalet haricinde işgörenlerin 
örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılamaları onların eğitim düzeylerine göre 
farklılaşmaktadır. Dağıtım adaleti ise %5 önem düzeyinde (P>0,05) anlamlı olarak 
farklılaşmamaktadır. Eğitim düzeyi değişkenine göre örgütsel bağlılık düzeyi en yüksek 
ilköğretim mezunu işgörenler olurken, en düşük bağlılığa sahip olanlar ise lisans 
mezunu işgörenler olmaktadır. Örgütsel adalet duygusu en yüksek olan işgörenler 
ilköğretim mezunları olurken en düşük olanlar ise önlisans mezunları olmuştur.  
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Tablo.5: Çalışma Yılı Değişkenine Örgütsel Adaletin ve Örgütsel Bağlılığın 
Farklılaşması 

 Çalışma Yılı 
Dağılımı 

N Ortalama S.S F P 

0-1 Yıl 114 2,7895 ,90655 
2-5 Yıl 225 2,9120 ,95220 
6-10 Yıl 54 3,2111 ,96694 
11-15 Yıl 12 2,2500 ,37295 
16 Yıl Ve Üzeri 21 2,8286 ,63336 

Dağıtımsal Adalet 

Toplam 426 2,8944 ,92912 

3,502 ,008 

0-1 Yıl 114 2,8289 ,86516 
2-5 Yıl 225 2,8178 ,80971 
6-10 Yıl 54 3,0463 ,87561 
11-15 Yıl 12 1,3750 ,31079 
16 Yıl Ve Üzeri 21 2,9762 1,22280 

Prosedürel Adalet 

Toplam 426 2,8169 ,88302 

9,843 ,000 

0-1 Yıl 114 2,9708 ,85596 
2-5 Yıl 225 3,1141 ,84221 
6-10 Yıl 54 3,1975 ,79089 
11-15 Yıl 12 2,3056 ,63232 
16 Yıl Ve Üzeri 21 3,2698 1,05384 

Etkileşimsel Adalet 

Toplam 426 3,0712 ,85643 

3,592 ,007 

0-1 Yıl 114 2,8829 ,74501 
2-5 Yıl 225 2,9747 ,76004 
6-10 Yıl 54 3,1556 ,74134 
11-15 Yıl 12 2,0125 ,32483 
16 Yıl Ve Üzeri 21 3,0714 ,93348 

Örgütsel Adalet 

Toplam 426 2,9507 ,77250 

6,051 ,000 

0-1 Yıl 114 2,9421 ,57606 
2-5 Yıl 225 3,0320 ,57470 
6-10 Yıl 54 3,1407 ,36713 
11-15 Yıl 12 2,5667 ,20597 
16 Yıl Ve Üzeri 21 3,2476 ,34003 

Örgütsel Bağlılık 

Toplam 426 3,0192 ,54550 

4,391 ,002 

Örgütsel adaletin, boyutlarının ve örgütsel bağlılığın çalışma yılı değişkeni 
açısından farklılaşıp farklaşmadığına bakıldığında tablo 5’e göre %5 önem düzeyinde 
dağıtımsal adalet, prosedür adaleti, etkileşim adaleti, genel adalet ve örgütsel bağlılık 
ortalamalarının (P<0,05) anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Buna göre eğitim 
düzeyi değişkenine göre örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyi en yüksek 6-10 yıl 
çalışan işgörenler olurken en düşük düzeyde olanlar ise 11-15 yıl arasında çalış 
işgörenlerdir. 

SONUÇ 
Bu çalışmada örgütsel adalet duygusu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin 

konaklama işletmeleri açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
mevcut çalışmada, konaklama işletmelerinde örgütsel adaletin unsurları olan dağıtımsal 
adalet duygusu, prosedürel adalet duygusu ve iletişim adalet duyguları ile örgütsel 
bağlılık ararsındaki ilişkinin belirlenmesine, örgütsel adalet ve bağlılık duygularının 
cinsiyet, çalışılan işletme türü ve eğitim değişkenleri açısından farklılaşıp 
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farklılaşmadığını belirlemeye yönelik analizler de yapılmıştır. Yapılan korelasyon 
analizi sonucunda konaklama işletmelerinde örgütsel adalet duygusu ile örgütsel 
bağlılık arasında (r=624) düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuç H1 hipotezini destekler nitelikte olup ayrıca literatürle de uyumludur. Tansky 
(1993, s.204) yaptığı çalışmada genel olarak adalet duygusu ile bağlılık arasında güçlü 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuş fakat bu ilişkinin adalet duygusunun tüm 
boyutlarında araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda adaletle bağlılık 
arasındaki ilişki dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet açısından da incelenmiştir. 
Dağıtımsal adalet örgütsel bağlılık arasında (r=512 )düzeyinde anlamlı, prosedürel 
adalet ile örgütsel bağlılık arasında (r=457)düzeyinde anlamlı bir ilişki ve etkileşimsel 
adalet ile örgütsel bağlılık arasında (r=628) düzeyinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu 
belirlenmiştir. Burada dikkati çeken iletişimsel ilişki ile örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişkinin diğerlerine göre daha yüksek çıkmış olmasıdır. Bu durum Etkileşimsel adaletin 
maddi kazanımlardan çok organizasyonlarda bireyler arası ilişkiler üzerine odaklanmış 
olmasından ve kişilerarası davranışlarda ve iletişimde adilliğini ön plan çıkarmış 
olmasından kaynaklanmış olması muhtemeldir. Bu sonuç konaklama işletmeleri 
yöneticilerinin maddi edinimlerin dağıtımı ve bunlara ilişkin prosetürlerde gösterdikleri 
adaletin yanı sıra bireyler arası ilişkilerdeki adalete de yüksek düzeyde önem vermeleri 
gereğini ortaya koymaktadır. 

Cinsiyet değişkeni açısından örgütsel adalet ve unsurlarının algılanması farklılık 
göstermemektedir. Eğitim düzeyi açısından en yüksek genel adalet ve bağlılık düzeyi 
ilköğretim mezunu işgörenlerde olmuştur. Bağlılık düzeyi en düşük olan işgörenler 
lisans mezunları olurken genel adalet duygusu en düşük olan işgörenler önlisans 
mezunları olmuştur. İlköğretim mezunlarının genel adalet duygusunun ve örgütsel 
bağlılık düzeylerinin en yüksek çıkması muhtemelen, bu grupta yer alan işgörenlerin 
kendilerine olan güven eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ilköğretim mezununu 
olarak iş bulmak diğer eğitim düzeylerine göre zor olmaktadır. Çalışma yılı açısından 
örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyi en yüksek olan 6-10 yıl arasında çalışma 
tecrübesi olan işgörenler olurken en düşük olanlar ise 11-15 yıl arası tecrübeye sahip 
işgörenler olmaktadır. Bu durum zamanla işgörenlerin işletmeye yönelik algılarında 
değişmelerin oluşmasından kaynaklanmış olabilir.  

Sonuç olarak işletmeye duyulan adalet duygusunun yüksekliği işgörenlerin 
örgütsel bağlılık düzeyini etkileyecek, örgütsel bağlılığı olumlu etkilenen işgörenler 
rollerini iyi oynayacaklardır. Doğal olarak rolünü iyi oynayan işgörenlerin 
performansları yüksek olacaktır. Örgütsel bağlılığı düzeyi yüksek olan iş görenlerin 
devir hızları da düşük olacağından, sunulan hizmetin kalitesinde süreklilik 
sağlanabilecektir.  
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Introduction 
The organizations should use effectively human source to be adapted to changing 

world and achieve its goals in comparative environment. The most important factor to 
provide balance between the goals of organization and employees', to lower the 
employee turnover level and improve the performance of employees is the level of 
organizational commitment. As long as the level of organizational commitment of 
employee increases, the employees' acceptation of organizational goals and adaptation 
of themselves to the organization occurs easier. Also employees continue voluntarily 
their participation to the organization and play their roles affectively. 

The most important factor to improve organizational commitment is the belief of 
work in the fearful place of employee. The concept of organizational justice has been 
used to define the role of the organizational justice in work place (Yıldırım, 2007, 
s.256). Many definitions were made for organizational justice. One of them was made 
by Çakmak (2005). According to the definition of Çakmak; organizational justice is the 
social norms and rules that determinate of the distribution decision procedures of 
organizational source (prize and punishments) and the relationships between employees 
with in implementation of those procedures. The researchers generally evaluate 
organizational justice in three dimensions that are procedural justice, distributional 
justice and interactional justice. 

Another concept of the study is the organizational commitment. The commitment 
was defined by Harold Guetzkov (1955) as a behavior that makes people ready against 
to a groub, people and idea. Many commitment studies were carried out. The most 
accepted of them are following; Becker (1960), Etzioni (1961), Kanter (1968), 
Mowday, Steers and Porter (1979), O’Reilly and Chatman (1986) and Allen and Meyer 
(1990). Their classifications were used in the most studies that related to he 
commitment. 
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Allen and Meyer (1990, s.3) defined organizational commitment as a behavior 
that supports employees' decision to be permanent member of the organization. That 
behavior is shaped by the relationship of employees with organization. Organizational 
commitment evaluate in three dimensions that are emotional commitment, continual 
commitment and normative commitment. But Mowday, Steers and Porter (1979, s.225) 
evaluated organizational commitment in two dimension that behavioral commitment 
and attitude commitment. 

The determination of the affects of the organizational justice perception of 
employees on their organizational commitment is so important for organizations. 
Because it is impossible for employees to feel committed or adopt them to an 
organization that is perceived as unfair. The low commitment refers to employee who 
can leave organization in every time. This situation causes increasing employee 
turnover and low performance. The high employee turnover cause low customer 
satisfaction and negatively effects customers’ perception of enterprises. It is also an 
obstacle front of the efficiency and effectiveness of the accommodation operations 
(Deery, 2002, s.53). In this study it is aimed to determinate the relationship between the 
emotion of justice and commitment, by this way provide data to decision makers to 
decrease employee turnover and increase effectiveness of accommodation enterprises. 

In accordance with this aimed following hypothesis was prepared. 
H1: There is a correlation between justice emotion and organizational 

commitment of employees in accommodation operation. 
Methodology 
In this study the relationship between organizational justice and organizational 

commitment was investigated and a research was designed in accommodation 
establishments. Research was carried out in Muğla, in there many accommodation 
operation are found. The employees who work in accommodation operations in Muğla 
province was the total population of present study. There are 864 accommodation 
operations which have tourism investment and working certificate. Their total bed 
capacity was 143317(Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 2009). 

It is generally accepted that 1.1 employee per ped must work in accommodation 
enterprises. In accordance with that principle it was accepted that total 157648 
employees work in accommodation enterprises in Muğla. The simple randomly sample 
size calculation method was used. Sample size was calculated as n= 383. In the scope of 
the study 500 questionnaires were prepared and distributed employees who selected 
randomly. 426 employee responded questionnaires. Moorman and Niehoff' justice scale 
and Mowday, Steers and Porter' organizational commitment scale were used in this 
study. 

A questionnaire included three sections. The first section's questions were related 
to the demographic factors, second section's questions related to the organizational 
justice and third section's questions were related to the organizational commitment. The 
statements that related to the organizational justice dived there dimensions which are 
distributional justice, procedural justice and interactional justice. 5 likert scales was 
used to determinate responded attitudes. The value of Cronbah Alfa was calculated as 
0,915 for justice scale and 0,907 for commitment scale. T test and Anova test were used 
analyze the data. 

Results 
The features of sample group were displayed with frequency and percentage in 

table 1. The relationship between organizational justice and organizational commitment 
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was tested by using correlating test. t and ANOVA test were used to determinate the 
differential of correlation in term of gender and type of the business. 

The correlation between justice emotion and organizational commitment was 
given in Table -2. The relationship between justice perception and organizational 
commitment of sample group was analyzed by using Pearson correlation. According to 
the table- 2, there is a significant relationship at 5% significant level (p<0,05). In other 
words there is a relationship between organizational justice and organizational 
commitment. This result supports the H1 hypothesis. When the relation analyzed in  
term of the dimensions of organizational justice, the highest relation was found between 
interactional justice and organizational commitment. 

In table 3, it is analyzed whether the dimensions of organizational justice and 
organizational commitment differ in term of gender. According to the table 3, the means 
of distributional justice, procedural justice, interactional justice, general organizational 
justice and organizational commitment are not significantly differ in term of gender at 
5% significant level (p>0,05). According to this result gender doesn't have effect over 
the justice emotion and organizational commitment. 

In table 4, it is analyzed whether the dimensions of organizational justice and 
organizational commitment differ in term of education. According to the table 4, the 
means of procedural justice, interactional justice, general organizational justice and 
organizational commitment are differ significantly in term of gender at 5% significant 
level (p>0,05). However distributional justices are not differ significantly. According to 
this result education have effect over the procedural justice, interactional justice and 
organizational commitment, but doesn't have effect over distributional justice. 

In table 5, it is analyzed whether the dimensions of organizational justice and 
organizational commitment differ in term of working year. According to the table 5, the 
means of distributional justice, procedural justice, interactional justice, general 
organizational justice and organizational commitment are significantly differ in term of 
gender at 5% significant level (p<0,05). According to this result working year have 
effect over the justice emotion and organizational commitment. 

Conclusion 
As a result of the correlation analyze, there is a relationship between justice 

emotion and organizational commitment at (r=624) level. This result support H1 
hypothesis and it is also supported by literature. Tansky (1993, s.204) found concrete 
relationship between the justice emotion and commitment in his study. But he stated 
that this relation ship should be investigated in term of the dimension of justice. In this 
scope the relationship between organizational justice and organizational commitment 
was investigated in term of the dimensions of organizational justice in this study. The 
significant relationship between organizational commitment and distributional justice 
(r=512), procedural justice (r=457), interactional justice (r=628) was found. This result 
shows that the managers of accommodation enterprises not only to be just on the 
distribution of financial earnings and its procedure but also must be just on interactions 
and relationships between employees. 

The perceptions organizational justice and its dimensions by employees are not 
differ in term of gender. The highest organizational justice and organizational 
commitment level are seen at elementary education level and lowest level is seen at 
college education level. In term of working year the highest organizational justice and 
organizational commitment level are seen at 6-10 working years and lowest level is seen 
at 11-15 working years. 
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Özet 
Çekicilik kaynaklarının ziyaretçiler tarafından optimum düzeyde kullanılması, 

alanların sürdürülebilir kullanımı açısından oldukça önemlidir. Topkapı Sarayı sahip 
olduğu kaynaklar itibarı ile dikkate değer bir ilgiye sahiptir. Bu ilgi sonuç olarak yoğun 
ziyaretçi seviyesi ve kullanım düzeylerini ortaya çıkarmaktadır. Alanda yaşanan 
yoğunluk ziyaretçi taşıma kapasitesi açısından oldukça önemlidir. Burada yaşanan 
yoğunluğu en iyi değerlendirebilecek olan taraflardan bir tanesi de ziyaretçilerle sürekli 
muhatap olan çalışanlardır. Topkapı Sarayı çalışanlarının ziyaretçi taşıma kapasitesine 
yönelik düşüncelerini ortaya koymak çalışmanın temel amaçlarındandır. Çalışanlardan 
bilgi toplamak amacı ile yüz yüze mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışanların 
değerlendirmeleri, ziyaretçi yoğunluğunun olumsuz sonuçlar oluşturabilecek boyutlara 
ulaştığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Taşıma Kapasitesi, Ziyaretçi Yoğunluğu, Topkapı 
Sarayı 

Abstract 
Visitors’ using attraction resources at an optimum level is essential for the 

sustainable usage of areas. In fact Topkapı Palace arouses a considerable level of 
interest in terms of resources it has and this interest consequently leads to a 
concentration of visitors and a high degree of usage. The concentration in the area has 
utmost importance in terms of visitor carrying capacity. One of the groups who can 
evaluate the concentration present in this area most efficiently is the employees of the 
palace who are in continuous interaction with the visitors. One of the main objectives of 
this study is revealing the opinions of the employees on visitor carrying capacity. In 
order to gather information from the employees, face-to-face interview technique has 
been used and the evaluations of the employees have shown that visitor concentration 
has reached a level which may cause some negative results. 

Key Words: Social Carrying Capacity, Visitor Concentration, Topkapı Palace 



 
 

K. Ünlüönen - C. Tokmak / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 17-30 

 18 

GİRİŞ 
Dünyada kitlesel bir hareket haline dönüşen turizmin, özellikle aşırı talebin 

yaşandığı turistik bölgelerde ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlara yol açtığı kabul 
edilmektedir (Erdoğan, 2003, s.81). Bu sorunlar kapasite standartlarının aşağıya 
çekilmesine sebep olmuştur. Aşırı ve yoğun kullanım, kapasite üzerinde baskı yaparak 
çevresel bozulmalara, kalitenin düşmesine ve tatminsizliğe sebep olmaktadır (Burkart 
ve Medlik, 1992, s.246). Bozulan ve yıpranan mekânlar zamanla cazibesini yitirmekte 
ve turistik bir alan olmaktan çıkmaktadır.  

Turizm literatüründe yoğunluk kavramının kitle turizmi ile yakından ilgili olduğu 
söylenebilir. Gruplar halinde gezen turistler zaman ve mekân açısından yoğunlaşmanın 
da bir sebebi olabilmektedir (Akış, 1999, s.36-37). Kitle turizmi ise bugün için 
kaynakların bozulmaması açısından tercih edilen bir turizm şekli değildir. Ancak 
alanların özellikleri, çekiciliği ve tatil tercihlerinin belirli zamanlarda yoğunlaşması bu 
durumu kaçınılmaz hale getirebilmektedir.  

Taşıma kapasitesi kavramı turistik alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler 
neticesinde önem kazanmıştır. Taşıma kapasitesi kavramı geniş boyutta düşünülür ise, 
dünyada gelişen insan aktiviteleri ile evrenin bu aktiviteleri taşıyabilme gücü arasındaki 
ilişkidir. Paris’te 1968 yılında düzenlenen “UNESCO Biyosfer Konferansı”nda ve 
Washington’daki “Uluslararası Gelişimin Ekolojik Boyutları” isimli konferansta, bu 
ilişkinin daha çok çevresel taşıma kapasitesini baskı altına aldığı vurgulanmıştır 
(Southgate ve Sharply, 2002, s.238). Turizm literatüründe taşıma kapasitesi kavramı, ilk 
olarak Lucas’ın 1964 yılında, kano sporu yapılan bir alanda ziyaretçilerin vahşi yaşam 
algılamalarını incelediği bir çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada taşıma 
kapasitesinin, çevresel unsurları ilgilendirdiği belirtilmiştir (Fennell, 2002, s.46-47). 

Genellikle turistik bölgeler ve alanlar açısından kullanılan bu kavramla ilgili bazı 
çalışmalarda farklı isimlendirmelere rastlanmaktadır. Örneğin Toker (1995, s.74) taşıma 
kapasitesi kavramını “taşıma gücü”, Bozok (2002, s.44) “turizm kapasitesi” olarak 
nitelendirmiştir. Toker (1995, s.74) taşıma gücünü, “ziyaret eden turistler ile ziyaret 
edilen yerdeki insanlar için her hangi bir zamanda bir yerdeki optimum yoğunluk” 
şeklinde tanımlamıştır. Dünya Turizm Örgütü ise taşıma kapasitesini, “Her hangi bir 
yerde konaklayan ziyaretçilerin yüksek düzeyde tatminini sağlayan ve kaynaklarda 
düşük düzeyde etkilere yol açan ziyaretçi seviyesi” şeklinde tanımlamıştır. 

 Taşıma kapasitesi gerek kavram olarak, gerekse de tanım olarak birtakım 
tartışmalara konu olmuştur (Lindberg vd., 1997; Brown vd., 1997; Buckley, 1998; 
Papageorgiou ve Brotherton, 1999; Saveriades, 2000; Simon vd., 2004). Kavram ilgi 
çekici olmakla birlikte, gerek tanımlarda gerekse de açıklamalarda ortaya konan 
bilgilerin konu alanını tam izah etmediği düşünülmektedir. Gerek tanımından gerekse 
de kavramın doğasından kaynaklanan güçlükler taşıma kapasitesini standart bir seviye 
olarak belirlemeyi zorlaştırmaktadır(Lindberg vd., 1997; Newsome, 2002). Bu nedenle 
kimi araştırmacılar kapasiteyi zorlayan düzeydeki yoğunlukları yönetmek ve olumsuz 
etkilerini minimum düzeye indirgemek amacı ile farklı yöntem, kapasite yönetim ve 
planlama tekniklerinden bahsetmişlerdir. De-marketing(pazarlamama pazarlaması), 
fiyatlama ve destinasyon yönetimi(Burkart ve Meldik, 1992; Saveriades, 2000; Lewis, 
2002; Zehrer vd., 2005;) ziyaretçi yoğunluğunu azaltmada kullanılan yöntemlerden 
birkaçıdır. Taşıma kapasitesi kavramı turizm alanında genellikle turist taşıma kapasitesi, 
ziyaretçi taşıma kapasitesi şeklinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan tek başına turist 
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veya ziyaretçi taşıma kapasitesi kavramları, alan planlaması ve yönetimi açısından 
yeterli değildir. Ziyaretçilerin yönetilmesinde ve kapasite üzerindeki baskıların olumsuz 
yönlerini daha iyi görmede yardımcı olan; bir anlamda kavramın boyutlarını oluşturan 
çeşitli taşıma kapasitesi türlerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar; 

 Sosyal Taşıma Kapasitesi, 

 Çevresel(Ekolojik) Taşıma Kapasitesi, 

 Ekonomik Taşıma Kapasitesi, 

 Fiziksel Taşıma Kapasitesi, 

 Algısal Taşıma Kapasitesi. 
Turistik alanlarda toplumsal ilişkilerin iki önemli tarafı yerli halk ve turistlerdir. 

Sosyal taşıma kapasitesi, turist ve yerli halk ilişkilerinde olumsuz etkilerin ve turistin 
deneyim kalitesinde düşmenin yaşanmadığı bir seviyeyi vurgulamaktadır. Turist ve 
yerli halk ilişkilerinde olumsuzlukların yaşanması, sosyal taşıma kapasitesinde 
sorunların yaşandığına işaret etmektedir. Sosyal taşıma kapasitesi, “ziyaretçilerin 
deneyim kalitesinde kabul edilemez bir düşme olmadan ve bölge toplumunda kabul 
edilemez olumsuz bir etki yaşanmadan, bir bölgenin kaldırabileceği maksimum 
kullanım seviyesi(aktivitelerin türleri ve sayıları açısından)”, şeklinde 
tanımlanmıştır(Saveriades, 2000, s.149). Sosyal taşıma kapasitesi, turistik alanlarda 
sosyal ilişkileri gerçekleştiren iki grubun, yani ziyaretçiler ve ev sahiplerinin 
ilişkileriyle ilgilidir. Turizmin sosyal yönü açısından oldukça temel bir ilişkinin önemi 
taşıma kapasitesi ile vurgulanmaktadır.  

Sosyal taşıma kapasitesi turizmde her iki grubun (ziyaretçi-ağırlayan veya turist-
yerel halk) ilişkileri bakımından da oldukça ilgi çekicidir. Uluslararası turizm 
bakımından düşünülecek olur ise, gelişmiş ülkelerden gelen turistlerin, gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan vatandaşlar tarafından adeta yeni bir sömürgecilik biçimi şeklinde 
algılanması ve bu nedenle düşmanca tavırlar sergilenmesi muhtemeldir (Bozok, 2002: 
45). Türkiye’de turizmin yeni geliştiği bölgelerde bu tür davranışlara rastlanmıştır.  
Alanya ve Kemer’de 1995 yılında yapılan bir araştırmada yerli halk ile turistler 
arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Araştırmada turistler tarafından bölgeye getirilen 
yeni değer ve davranış biçimlerinin kuramsal olarak öncelikle reddedileceği daha sonra 
gördüğü işlev ve yarar çerçevesinde benimseneceği belirtilmiştir (Toros vd., 1997). 
Yerel halkın bir takım çevre, kültür, inanç gibi bir takım hassasiyetlere sahip olması, 
turizme karşı olumsuz davranışları da beraberinde getirebilmektedir. Nitekim Norveç’te 
yapılan bir araştırmaya göre yerel halkın çevre ve hayvan varlığı noktasındaki 
hassasiyetleri, dağ turizmine yönelik olumsuz algılamalar ve davranışlar sergilemesine 
neden olmuştur (Kaltenborn vd., 2008: 675). Yerel halk turizmle ilgili yeterli bilince 
sahip olur ve turizmin planlanması noktasında katılımları sağlanır ise, turizmin 
gelişimine karşı daha olumlu tavırlar sergileyebilirler. Farahani ve Musa’nın (2008: 
1235) yaptığı araştırmaya göre, İran’ın Masooleh kasabasında bulunan yerel halk, bölge 
yönetiminin planlama sürecine dâhil olmamalarından dolayı rahatsızlık 
hissetmektedirler.  

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yerli halkın turistlere karşı davranışlarının 
bir alışkanlık haline dönüştüğü görülmektedir. Alışma, yeni yapılara, yoğun trafiğe, 
farklı lisanlara, farklı giyim tarzlarına uyum sağlama biçiminde ortaya çıkmaktadır. 



 
 

K. Ünlüönen - C. Tokmak / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 17-30 

 20 

Yerli insanlar bilinçaltlarında sanki bu tür olaylar yokmuş gibi düşünerek, olumsuz 
etkileri bertaraf etme eğilimindedirler. Bu olay belli bir süreç gerektirir ve bazen de 
alışma yaşanmayabilir. Alışma olmadığı takdirde düşmanlıklar ve bilinçli tepkiler 
ortaya çıkmaktadır (Doğan, 2004, s. 95).  Bu tepkiler ve düşmanlıklar ise, sosyal taşıma 
kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan turistlerin yerli halka karşı 
tavırları da bu ilişkinin yönünü etkileyen önemli bir husustur. Bu konu ile ilgili olarak 
Ryan, (1997: 132) turizmin sosyo-kültürel anlamda olumsuz etkilerini altı maddede 
toplamıştır. Özetle Ryan bu hususta turistlerin uluslararası anlayışı geliştirmek, kültürel 
ve yerel formlara değer vermek, yerel halkı anlamak adına yeterince çaba sarf 
etmediklerini belirtmektedir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Taşıma kapasitesi ile ilgili kavramsal boyutta yaşanan tartışmalar konu ile ilgili 

yapılacak çalışmaları güçleştirmektedir. Bu nedenle araştırmada, uygulama alanının 
mevcut durumunu ortaya koyan betimsel (tasvirî) yöntem kullanılmıştır.  

Araştırmanın yapıldığı Topkapı Sarayı 400 yıl süresince Osmanlı sultanlarının 
yaşadığı yer ve devletin yönetim merkezi olarak kullanılan bir alandır. Bu nedenle yeri, 
yerleşim düzeni, binaları, törenleri ve yaşama biçimi ile Avrupalı ve Osmanlı yazarların 
daima ilgisini çekmiştir. Saray’a 3 Nisan 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Müze işlevi verilmiştir (Seçkin, 1998, s.5). Yoğun bir ziyaretçi akınına sahne olan 
Topkapı Sarayı araştırma alanına uygun özellikler taşıdığı gözlenmiştir. Topkapı Sarayı 
yönetiminin verdiği bilgilere göre 2006 yılında Türkiye’nin en çok gelir getiren ve en 
fazla ziyaretçi girişine(yıllık ortalama 2.100.000 kişi) sahne olan bir alandır. Çalışmada 
ziyaretçileri sürekli kontrol eden ve yöneten çalışanlara yönelik bir mülakat formu 
hazırlanmış ve verilen cevaplar yorumlanmıştır. Diğer taraftan ziyaretçilere çalışanları 
ilgilendiren birkaç soru sorulmuştur. Bu amaçla, yaklaşık 900 ziyaretçi ile görüşülmüş, 
bu görüşmeden, çalışma alanını ilgilendiren hususlar araştırmada değerlendirilmiştir. 

Toplam 30 çalışan ve yönetici, 5 adet rehber ile mülâkat yapılmıştır. Mülâkat 
formunun hazırlanmasında ve uygulanmasında, Doğan, 1987 (s. 65-68), Yıldırım ve 
Şimşek, 2006 (s. 119-147), Balcı, 2006 (s. 159-165), Bailey, 1987 (s. 173-209), Öngel, 
1983 (s. 232-245)  kaynaklarından yararlanılmıştır. Yapılan mülâkatta çalışanların 
Topkapı Sarayı’nın taşıma kapasitesi ile ilgili görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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BULGULAR 
Mülakat yapılan çalışanlar ile ilgili bilgileri özet bir biçimde görmek maksadı ile 

aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere yönetici ve alt kademe 
çalışanlarla görüşülerek, bakış açısı genişletilmeye çalışılmıştır. Çünkü alt kademe 
çalışanların, yöneticilere göre farklı düşüncülere sahip olması muhtemeldir. Alt kademe 
çalışanlar arasında bulunan güvenlik görevlileri de ayrı bir yer teşkil etmektedir. 
Güvenlik görevlileri, ziyaretçilerle her an ilişki içinde olan, onları yönlendiren ve 
sorunlara daha yakın olan çalışanlardandır.  

Tablo 1:Mülâkat Yapılan Çalışanlar ile İlgili Bilgiler 

Görev Unvanları Görüşülen Kişi Sayısı 

Müdür 1 

Müdür Yardımcısı 1 

Uzman Personel 2 

Güvenlik Görevlisi 20 

Turnike Görevlisi 1 

Bilet Kontrol 1 

Teknisyen 1 

Servis Personeli 3 

Toplam 30 

Topkapı Sarayı Müdürü ile yapılan görüşmede, özellikle taşıma kapasitesi ile 
ilgili bu araştırmanın yaşanan sorunlarla doğrudan ilgili olduğu ve böyle bir çalışmanın 
ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili yaşanan problemlere ışık tutacağı belirtilmiştir. Konu ile 
ilgili yorumunda:  

“Yeni seksiyonlar ve salonlar oluştukça mevcut ziyaretçi yoğunluğu dağıtılmış 
olacaktır. Özellikle öğrenci gruplarının diğer ziyaretçilerin az olduğu zaman 
dilimlerinde almak yararlı olacaktır.” şeklinde ifade etmiştir. 

Müdür Yardımcısı ise, yılda bir gün ücretsiz ziyaretin uygulandığı zamanlarda 
ciddi sorunların yaşandığını, ancak ücretsiz ziyaretin ayda bir gün şeklinde 
düzenlenmesi ile bu sorunun kısmen çözüldüğünü belirtmiştir. 

Uzman personelden birincisi (sosyolog), Topkapı Sarayı’nda taşıma kapasitesi 
açısından yaşanan sorunlarla ilgili bir araştırmanın ilk defa yapıldığını ve böyle bir 
araştırmanın kendileri açısından da çok faydalı olacağını belirtmiştir. Aşağıdaki 
açıklamasında ziyaretçi yoğunluğunu, hem ziyaretçi hem de çalışan açısından 
değerlendirmiştir: 

“Ziyaretçi yoğunluğu Topkapı Sarayı Müzesi’nde mevsimlere, günlere göre 
farklılık göstermektedir. Bahar-yaz dönemi artan ziyaretçi sayısı, seksiyonlarda 
yığılmaya neden olurken, ziyaretçi adına sağlıklı bir müze ziyareti 
gerçekleşememektedir. Okul döneminde öğrenci grupları bu sıkıntıyı arttırmaktadır. 
Öğrenci grupları bir yandan sıkıntının sebebi olurken, bir yandan da sıkıntıya maruz 
kalmaktadırlar. Gerek öğrenci grupları gerekse yerli-yabancı ziyaretçiler, “Ziyaretçi” 
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statüsünde olup, sağlıklı bir ziyareti talep etme hakkını sahiptirler. Öğrenci gruplarına 
ve yerli-yabancı ziyaretçilerin sayısına belli bir sınır getirilmesi çözüm mahiyetinde 
olabilir.” 

Uzman personelden ikincisinin konu ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir: 
“Müzedeki ziyaretçi yoğunluğu bayramlarda ve halk günlerinde görülüyor. Bazen 

sadece “Kutsal Emanetleri”  görmek veya “Kaşıkçı Elması”nı görmek için gelenler bile 
bir yoğunluk oluşturabiliyor. Ücretli bölümü gezmek ile ücretsiz bölümü gezmek 
arasında farklar var. Doğal olarak ücretsiz bölümlerde yoğunluk daha fazla oluyor.” 

Topkapı Sarayı’nın idari bölümünde çalışan müdür, müdür yardımcısı ve 
uzmanların ortak görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 Topkapı Sarayı yoğun ziyaretçi talebi ile karşı karşıyadır ve taşıma 
kapasitesinin üstünde kullanılmaktadır. 

 Eğitim-öğretim döneminde öğrenci gruplarının düzensiz ve plansız gezileri 
bir takım sorunlara yol açmaktadır.  

 Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı zamanlarda kurallara uygun olmayan 
ziyaretçi davranışları da artmaktadır.  

 Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı zamanlarda oluşan ekstra maliyetler 
ekonomik taşıma kapasitesini zorlamaktadır.  

 Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı zamanlarda çevresel düzenlemelerde de 
sorunlar yaşanmaktadır.  

Mülakat yapılan diğer personelin büyük bir çoğunluğunu güvenlik görevlileri 
oluşturmaktadır. Diğerleri de (servis, bilet kontrol, teknisyen, turnike görevlisi) ziyaretçi 
ile sürekli karşı karşıya gelen çalışanlardandır. Dolayısıyla, belirttikleri görüşleri, 
çalışma tecrübelerinin bir sonucudur. Çalışanlarla yapılan görüşmelerde, yapılandırılmış 
mülakat formu kullanılmıştır. Mülakat formunda belirtilen ifadeler, çalışanların 
müzenin yoğunluğu hakkındaki görüşlerini ve bu yoğunluktan kaynaklanan problemleri 
ortaya koymaya yöneliktir. Mülakat formunda, belirtilen ifadelere çalışanların katılım 
düzeyleri işaretlenmiştir. Çalışanların katılım düzeyleri için yine beşli ölçek 
kullanılmıştır ve aşağıdaki gibi derecelendirilmiştir:  

Hiç Katılmıyorum (1), 
Az Katılıyorum (2),  
Orta Düzeyde Katılıyorum (3),  
Çok Katılıyorum(4), 
Tamamen Katılıyorum (5).   
Ayrıca ek bilgi veren ve yorumu olan kişilerin açıklamaları bu forma yazılmıştır. 

Aşağıdaki gösterilen Tablo 2’de toplam 26 çalışanın belirtilen ifadelere verdiği 
değerlerin ortalamaları yazılmıştır. Tablo 2’de değerlendirilen yorumların içerisine 
müdür, müdür yardımcısı ve iki uzmanın görüşleri yukarıda ayrıca ele alındığı için 
burada bahsedilmemiştir. Tabloda, çalışanların değerlendirmelerinin aritmetik 
ortalamaları alınmış ve yorumlanmıştır. 
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Tablo 2: Çalışanların Topkapı Sarayı’ndaki Ziyaretçi Yoğunluğu İle İlgili 
İfadelere Katılım Düzeylerinin Ortalamaları 

İfadeler Ortalama 

1. Topkapı Sarayı kimi zaman yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. 4,42 

2. Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı zamanlarda işimi yapmakta güçlük çekiyorum. 3,88 

3. Kalabalık grupları kontrol etmek zor oluyor. 4,15 

4. Kalabalık zamanlarda ziyaretçilerin kurallara uygun olmayan davranışları artıyor. 
(Fotoğraf çekme, eserlere dokunma, yasak bölgelere geçme gibi) 

4,31 

5. Daha az kalabalığın olduğu zamanlarda işimi yapmak daha kolay oluyor. 3,92 

6. Müzeye, bazı günlerde taşama kapasitesinin üstünde ziyaretçi geldiğini düşünüyorum. 3,85 

7. Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı zamanlarda müze ve çevresinin daha çok tahrip 
olduğunu düşünüyorum. 

3,92 

8. Kalabalık zamanlarda ortaya çıkan olumsuzluklardan dolayı ekstra maliyetlerin 
oluşabileceğini düşünüyorum. (Tadilat, tamirat, yenileme ve düzenleme gibi) 

3,62 

9. Ziyaretçiler içerisinde niteliksiz ziyaretçilerin mevcut olduğunu düşünüyorum. 
(Topkapı Sarayı'nın önemini anlamayan, tarihi eserlere değer vermeyen kurallara uygun 
davranış göstermeyen) 

4,08 

10. Niteliksiz ziyaretçilerin kalabalık zamanlarda arttığını düşünüyorum. 4,31 

11. Ücretsiz girişlerin niteliksiz ziyaretçi sayılarını arttırdığını düşünüyorum. 4,31 

12. Ziyaretçilerin geziye başlamadan önce uyarı nitelikli kısa bir eğitime tâbi tutulması 
gerektiğini düşünüyorum. 

4,04 

13. Ziyaretçi sayılarına belirli bir sınırın getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 4,04 

Tablo 2’den anlaşıldığı üzere, çalışanların ifadelere verdiği değerlerin ortalamaları 
oldukça yüksektir. Bu durum genel anlamda çalışanların belirtilen ifadelere büyük 
oranda katıldıklarını göstermektedir. Ancak ortalamaları en yüksek olan ifadeler dikkat 
çekicidir. Bunlardan ilki, “Topkapı Sarayı kimi zaman yoğun ziyaretçi akınına 
uğramaktadır.”  ifadesine aittir.  Bu ifade, 4,42 ortalama ile en yüksek değere sahiptir. 
Bu ortalamalara göre çalışanlar büyük oranda Topkapı Sarayı’ndaki ziyaretçi 
yoğunluğunu kabul etmektedirler.  

Ortalaması 4,31 olan diğer ifadelerden ilki, “Kalabalık zamanlarda ziyaretçilerin 
kurallara uygun olmayan davranışları artıyor.” ifadesine aittir. Aynı ortalamaya sahip 
diğer ifadeler ise, “Niteliksiz ziyaretçilerin kalabalık zamanlarda arttığını 
düşünüyorum.” ve “Ücretsiz girişlerin niteliksiz ziyaretçi sayılarını arttırdığını 
düşünüyorum.” şeklindedir. Bu ifadelere göre ise çalışanlar, kalabalık zamanlarda 
ziyaretçilerin kurallara uygun olmayan davranışlarının arttığını belirtmektedirler. 
Ayrıca, yine kalabalık zamanlarda niteliksiz ziyaretçilerin (müzedeki eserlerin değerini 
kavramayan ve bilinçsiz davranışlar sergileyen) sayısında artış olduğu ve bu artışın 
özellikle ücretsiz girişlerden kaynaklandığını düşünmektedirler. Birçok güvenlik 
görevlisi özellikle yerli ziyaretçilerin daha dikkatsiz ve özensiz davrandıklarını 
vurgulamışlardır. Öğrenci gruplarının ise müzede kontrolsüz ve plansız bir şekilde 
gezdirilerek sorunlara yol açtığı belirtilmiştir. Ziyaretçilerin eğitilmesi hususunun 
faydalı olabileceği ancak bunun pek mümkün olmadığı yorumu yapılmıştır. Bir 
güvenlik görevlisi Saray’daki yoğunluğun günlük hatta anlık olarak değiştiğini, 
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buradaki önemli problemin yoğunluğun zamana yayılamayışından kaynaklandığını 
belirtmiştir. 

Rehberlerle yapılan görüşmelerde ise, daha çok ziyaretçilerin müze ziyaretinde 
hangi hususlardan rahatsızlık hissettikleri açıklanmıştır. Genel anlamda tüm rehberler 
öğrenci gruplarının bazı sorunlara yol açtığını kabul etmekte ancak her şeye rağmen 
öğrencilerin mutlaka Topkapı Sarayı’nı görmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Bir 
rehber, turistlerin etrafta çocuk yaşta ziyaretçi görmekten rahatsızlık hissetmediklerini 
belirtmiştir. Diğer taraftan bütün rehberler kalabalıktan dolayı özellikle tuvalet 
konusunda yetersizlikler yaşandığını belirtmişlerdir. Başka bir rehber önerisinde, 
müzenin özellikle yaz aylarında çalışma saatlerinin (ziyarete açık olan saatlerin) 
arttırılarak ziyaretçi yoğunluğuna çözüm getirilebileceğini ifade etmiştir.  

Ziyaretçilerin, müzedeki rehberlik, personel, temizlik ve güvenlik hizmetleri 
hakkında yaptıkları değerlendirmeler Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3’te, ziyaretçileri 
karşılayan, onlara güvenlik ve rehberlik hizmetinde bulunan çalışanlarla ilgili 
değerlendirmeler yer almaktadır. Ayrıca ziyaretçilerin temizlik ve WC hizmetlerini de 
değerlendirmeleri istenmiştir. Ziyaretçilerin özellikle güvenlik hizmetleri ile ilgili 
ifadeye katılımlarının ortalamaları diğerlerine göre oldukça yüksektir. Bu husus, 
ziyaretçilerin güvenlik ile ilgili algılamalarının olumlu olduğunu göstermektedir. Ancak 
görüşmede bazı ziyaretçiler güvenlik görevlilerinin olumsuz davranışlarından 
duydukları rahatsızlığı bildirmişlerdir. Sayıları az da olsa bazı ziyaretçilerin, güvenlik 
görevlilerinin olumsuz davranışları ile karşılaşmaları yaşanan yoğunluğun bir sonucu 
olarak değerlendirilebilir.  

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Rehberlik, Personel, Temizlik ve 
Güvenlik Hizmetleriyle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri ve Aritmetik 

Ortalamalar 

 Katılım Düzeyleri    
Hiç 

Katılmıyorum 
Az 

Katılıyorum 
Orta Düzeyde 
Katılıyorum 

Çok 
Katılıyorum 

Tamamen 
Katılıyorum 

İfadeler 

f % f % f % f % f % 

 
n 

 
A.O. 

 
ss 

1. Müzedeki rehberlik 
ve personel hizmetlerini 
yeterli buluyorum. 

111 12,4 136 15,3 212 23,7 244 27,4 189 21,2 892 3,30 1,29 

2. Müzedeki temizlik ve 
WC hizmetlerini yeterli 
buluyorum. 

81 9,4 137 15,6 255 29 242 27,5 163 18,5 878 3,31 1,20 

3. Müzedeki güvenlik 
hizmetlerini yeterli 
buluyorum 

64 7 69 7,6 183 20,4 305 34 278 31 899 3,74 1,18 

Müzedeki rehberlik ve personel hizmetleri ile ilgili ifadeye ve çalışanların 
gerçekleştirdiği temizlikle ilgili ifadeye ziyaretçilerin katılım düzeylerinin ortalamaları 
diğer ifadeye göre daha düşüktür. Özellikle WC hizmetlerin yetersizliği hususunda bazı 
ziyaretçiler görüş bildirmişlerdir. Mevcut ziyaretçi düzeyinin yüksek olması tuvalet ve 
lavaboların yetersizliği ile sonuçlanmaktadır. 
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SONUÇ 
Ziyaret edilen alanlarda yaşanan kalabalıklaşma ve yoğunlaşma hem ziyaretçilerin 

tatmin düzeyini etkilemekte, hem de ziyaretçileri ağırlayanlar açısından sorun teşkil 
etmektedir. Turizm sektörünün en önemli özelliklerinden bir tanesi toplumsal ilişkileri 
geliştirmesi, ziyaretçi ve yerel toplumun karşılıklı olarak birbirini tanımasına fırsat 
vermesidir.  

Turistik faaliyetlerden beklenen faydalardan bir tanesi de yukarıda bahsedildiği 
gibi toplumsal ilişkilerin olumlu düzeyde geliştirilmesidir. Ancak bu durum her zaman 
böyle gerçekleşmemektedir. Literatürde de bahsedildiği gibi kimi zaman turist ve yerli 
halk arasında gerçekleşen ilişkilerde bir takım çatışmalar yaşanmaktadır. Topkapı 
Sarayı’nda yapılan bu çalışma dikkate alındığında, sosyal taşıma kapasitesinin 
sınırlarının zorlandığını gösteren bir takım bulguların elde edildiği söylenebilir. Elde 
edilen bulgulardan bir kısmı çalışanlarla yapılan mülakat neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Yapılan görüşmelerde özetle Saray’da çalışanların ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili 
problemlere değindikleri görülmüştür. Kalabalık zamanlarda, uygunsuz ziyaretçi 
davranışlarının arttığı, alanın maddi ve manevi değerlerinin önemsenmediği 
belirtilmiştir. Ayrıca ücretsiz girişlerin olumsuzlukların artması noktasında daha etkili 
olduğu, ziyaretçilerin mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Sosyal taşıma kapasitesinin taraflarından birisi turistler veya ziyaretçilerdir. 
Ziyaretçilerin yaşları, cinsiyetleri, motivasyonları, beklentileri, davranışları, etnik 
kökenleri (Saveriades, 2000: 150) ve yerel halkın veya ağırlayanların da benzer şekilde 
sosyo-kültürel özellikleri sosyal taşıma kapasitesinin boyutlarını etkilemektedir. 
Topkapı Sarayı’nda ağırlayan rolünü üstlenen kişiler çalışanlardır. Çalışanların ise 
ziyaretçi kalabalığını algılamalarına yönelik ifadelere yüksek düzeyde katıldıkları 
görülmektedir. Kalabalık grupların kontrolünde güçlükler yaşandığı da araştırma 
sonuçlarından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sosyal taşıma kapasitesi açısından bir takım 
problemlerin yaşandığını söylemek mümkündür. Ancak bu tür problemler ziyaretçilere 
olumsuz bir davranış olarak çok fazla yansımamıştır.  

Bu aşamada araştırma sonuçlarına dayanarak bir takım önerilerde bulunmakta 
fayda vardır. Öncelikle Topkapı Sarayı gerçekten yoğun bir ilgiye sahne olan 
müzelerden bir tanesidir. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olması bu bilgiyi 
desteklemektedir. Bu nedenle bir takım fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi 
gerekmektedir. Ziyaretçilerden elde edilen bilgilere göre özellikle tuvaletler ve 
dinlenme yerlerinin nitelik ve niceliğinde bir takım sorunlar vardır. Bu sorunların 
giderilmesi ziyaretçilerin memnuniyet düzeyini arttıracaktır.  

Diğer taraftan ziyaretçi sayılarının anlık olarak sürekli değişmesi, belli zaman 
dilimlerinde yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Ziyaretçi sayılarının takip edildiği bir 
sistemin oluşturulması, periyodik olarak hangi zaman dilimlerinde yoğunlaşmanın 
gerçekleştiği noktasında bilgi sağlayacaktır. Kalabalıklaşmanın arttığı bu zamanlara 
yönelik çözümler üretilmesi gerekecektir. Bunlardan bir tanesi rezervasyon sistemidir. 
Ziyaretçilerin hangi gün ve saatte ne kadar süre ile ziyareti gerçekleştireceği 
rezervasyon sistemi ile kontrol ve takip edilebilir. Özellikle grup halinde 
gerçekleştirilen ziyaretler için rezervasyon sistemi çok faydalı olabilmektedir. Araştırma 
esnasında bazı bölümlerin kimi zaman kapatılarak düzenlendiği görülmüştür. Bu 
bölümler bazı ziyaretçiler için en önemli ziyaret nedeni olabilmektedir. Eğer yeterince 
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bilgilendirme yazısı ve ilan ile kapalı olan bölümler ziyaret etme düşüncesi olan kişilere 
bildirilir ise hem ziyaretçi hem de müze yoğunluğu açısından fayda sağlanır.  

Yoğunluğun giderilmesinde literatürde bahsedilen fiyatlama stratejisini kullanmak 
mümkündür. Ancak giriş fiyatlarını belli bir düzeyin üstüne çıkarmak, ziyaretçilerde bir 
takım rahatsızlıklara sebep olabilir. De-marketing (pazarlamama pazarlaması) kavramı 
da Topkapı Sarayı’nın sahip olduğu ve taşıdığı kültürel misyon açısından çok uygun bir 
yöntem olmayacaktır. Topkapı Sarayı’nı bir destinasyon gibi düşünüp, destinasyon 
yönetiminin gereklerini dikkate alarak planlamak en mantıklı davranışlardan olacaktır.   

Literatürde de belirtildiği üzere sosyal taşıma kapasitesinin en önemli 
taraflarından birisi ağırlayanlardır. Topkapı Sarayı açısından bu rolü üstlenen çalışanlar 
olduğu için, özellikle ziyaretçilerin nasıl yönetileceği, nasıl bir planlama ile alanın 
ziyaret ve kullanım kalitesinin arttırılacağı, taşıma kapasitesini olumsuz anlamda 
etkileyen hususların nasıl giderileceği noktasında mutlaka görüşleri alınmalıdır. 
Planlama ve yönetim konusunda çalışanların da katılımı sağlanmalıdır.  
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Introduction 
It can be stated that the concept of density in tourism literature is closely related to 

mass tourism. Tourists travelling as groups may also cause density in terms of time and 
place (Akış, 1999, p.36-37). Today mass tourism is not preferred in order not to cause 
destruction of the sources. Nevertheless due to certain characteristics and attractiveness 
of some destinations and because holiday preferences may concentrate on certain time 
periods, this type of tourism is sometimes inevitable. 

The concept of carrying capacity has gained importance after some undesired 
events occuring in touristic areas. In the grand scheme of things carrying capacity is the 
relationship between human activities taking place in the universe and the carrying 
power of the universe. In “UNESCO Biosphere Conference” held in Pairs in 1968 and 
in “Ecological Dimensions of International Development Conference” held in 
Washington it was emphasized that this relationship is mostly influensive on 
environmental carrying capacity (Southgate and Sharply, 2002, p.238). The concept of 
carrying capacity in tourism literature was first used in 1964 in Lucas’s study dealing 
with visitors’ perception of wild life in a place where people go canoeing. In this study 
it was stated that carrying capacity is related to environmental elements (Fennell, 2002, 
p.46-47). 

The same concept which is generally used for touristic regions or areas can appear 
in some studies with different names. For example the concept of carrying capacity was 
referred as “carrying power” by Toker (1995, p.74) and “tourism capacity” by Bozok 
(2002, p.44). Toker (1995, p.74) defined carrying power as “optimum density in a place 
at any time for visiting tourists and people living in that visited place”. On the other 
hand World Tourism Organization defines carrying capacity as “ the visitor level which 
allows high satisfaction of visitors staying in a place, but at the same time effects 
sources of that place at a minimum level”.  

Material and Method 
In fact discussions on the conceptual nature of carrying capacity make studies to 

be conducted on that subject difficult. Therefore, in this study descriptive method 
revealing the situation in the application area has been employed. 

According to the information supplied by the administration of Topkapı Palace, it 
was the most yielding destination in 2006 and witnesses the highest number of visitors 
(a yearly average of 2.100.000 people). Within the framework of the study an interview 
form was prepared for the employees of the museum who consistently control and guide 
the visitors and their answers were interpreted. On the other hand visitors were also 
asked a few questions considering the employees. For this purpose about 900 visitors 
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were interviewed and the issues revealed by these interviews were covered in this study 
as long as they were related to the field of study.  

Findings 
Director, vice director and experts working at the administrative section of 

Topkapı Palace agree on the following statements:  

 Topkapı Palace is subject to dense visitor demand and used more than its 
carrying capacity. 

 During the education period disordered and unplanned visits of student 
groups cause some problems.  

 Rule-violating visitor behaviors show an increase parallel with the increase 
of visitor density. 

 Extra expenses emerging parallel with the increase at visitor density forces 
the limits of carrying capacity.  

 Problems with the environmental arrangements are also experienced when 
the visitor density increases. 

 It is observed that a rather large number of  visitors agree particularly on the 
statement related to security when compared with the other issues mentioned in the 
interview, which shows that visitors’ perception of security is positive. On the other 
hand some visitors expressed their discontentment about the behaviors of the security 
staff. Though the number of visitors who were mistreated by the security staff is small, 
this situation can be considered as an outcome of intensity encountered at the palace. 

Conclusion 
It can be stated that some findings obtained from this study show that limits of 

social carrying capacity are being forced at Topkapı Palace. The findings were partly 
obtained from the interviews made with employees. Briefly talking it is seen that during 
the interviews palace staff dealt with the problems related to visitor density. They 
expressed that unfavorable visitor behaviors increase and neither material nor moral 
values of the area are cared at crowded times. Besides they emphasized that negative 
behaviors tend to rise also parallel with free entrance and there is an urgent need to raise 
the awareness of the visitors.  

At Topkapı Palace visitors are hosted by the palace staff and it is seen that the 
staff highly agree on the statements related to their perception of crowded visitors. The 
results of the study suggest that they also have difficulties controlling crowded groups. 
Therefore it can be concluded that problems related to social carrying capacity are 
present at the palace. However these problems are not usually reflected as negative 
behaviors to the visitors.  

It is possible to use pricing strategy mentioned in the literature to prevent 
intensity. On the other hand marking up the entrance fees over a standard limit may 
cause discontentment with the visitors. The concept of demarketing would not be a 
suitable method considering the cultural mission Topkapı Palace has. Handling Topkapı 
Palace as a destination and planning by taking the needs of destination management into 
consideration would be reasonable. 
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As stated in the literature hosts are one of the most important sides of social 
carrying capacity. As in Topkapı Palace case hosting mission is undertaken by the staff, 
they should definitely be asked for their opinions particularly on how to manage 
visitors, how to eliminate the aspects which influence carrying capacity in a negative 
way and the right type of planning to improve the visiting and of the area. Employees’ 
contribution to the issues of planning and management should be ensured. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajına 

etkilerini ortaya koymaktır. İmaj, potansiyel turistlerin satın alma kararını etkileyen, 
gidilecek yer ile ilgili olarak zihinde canlanan bir resim, görüntüdür. Çalışmada, Mardin 
ilini ziyaret eden yerli turistler üzerine yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir. 
Araştırma sonucunda filmler ve televizyon dramaları ile destinasyon imajı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, 
Mardin’i ziyaret etme kararı verilmesinde, çekimleri burada gerçekleştirilen filmlerin ve 
televizyon dizilerinin rolü bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İmaj, film, televizyon dizisi, Mardin 

Abstract 
The aim of this study is bring up the effects of films and television dramas on 

destination image. Image is a picture and a imagery which ia about destination and 
also image affects the purchase decision making. The population of the study contains 
domestic tourists who visited Mardin. The result of the study suggests that there is a 
substantive relationship between destination images and films and television dramas. 

Key words: Image, film, television drama, Mardin    

GİRİŞ 
Filmlerin ve televizyon dizilerinin teşvik ettiği turizm hareketlilikleri gün geçtikçe 

daha fazla ilgi uyandıran bir konu haline gelmektedir. Bununla beraber, gerek turist 
sayısı gerekse de turizm gelirleri açısından sağlaması muhtemel katkılara rağmen, 
turizm organizasyonlarının pek çoğunun konuya olan ilgisinin yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Filmlerin ve televizyon dizilerinin potansiyel etkilerinin 
bilimsel araştırmalarla tam olarak açıklanmamış olması, bu durumun nedeni olarak 
ifade edilebilir.  

Bu gün, orta büyüklükte bütçeye sahip olan bir film, sinema, VCD, DVD ve TV 
aracılığı ile yüz milyondan fazla tüketiciye ulaşabilmektedir. Televizyon dizileri de aynı 
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şekilde büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak, turizm merkezlerinin çekiciliğini kayda 
değer biçimde artırabilmektedir (Hudson ve Ritchie,  2006).  

Filmler ve televizyon dizileri, bireylerin dünyasına hızla nüfuz edebilen ve 
insanların algılamalarını değiştirebilen kitle iletişim araçları olarak nitelendirilebilirler. 
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, filmler ve televizyon dizileri, insanların 
düşüncelerini etkileyen ve belirli konularda tavır almalarını sağlayan, kişiler, mekânlar 
vd. ile ilgili imaj oluşturma gücüne sahip olan, temel bir araç konumuna gelmişlerdir 
(Busby ve Klug, 2001). 

Filmlerin ve televizyon dizilerinin turizme etkileri ile ilgili olarak literatürde yer 
alan araştırma konularından biride, filmlerin ya da TV dizilerinin yerel topluma ya da 
ülkeye sağlayacağı, imajı olumlu yönde etkileme ya da ev sahibi mekânın farkındalık 
seviyesini artırma gibi soyut faydalara ilişkindir (Kim vd.,  2007). Riley, Baker ve Van 
Doren (1998) filmlerin destinasyon tanıtımında etkili bir araç olabileceklerini çünkü, 
turizm destinasyonunun yeni imajının oluşturulmasında kullanılabileceklerini ifade 
etmişlerdir (Kim vd. 2007).           

O’Connor vd, 2008’e göre filmler ve TV dizileri ile turizm hareketlilikleri 
arasında imaja ilişkin bağ şu noktada karşımıza çıkmaktadır; destinasyonların pazarlama 
stratejilerinin önemli bir parçası olan imajın oluşturulması süreci, popüler kültür ile 
alakalıdır ve filmler ile televizyon dizileri popüler kültürün önemli unsurlarıdır. Filmler 
ve televizyon dizileri bu noktada potansiyel turistlere destinasyon ve onun çekicilik 
yaratan özellikleri ile ilgili bilinirlik sağlamaktadır. Potansiyel turistler destinasyona 
gitmeden ve dolayısı ile ilk elden bir tecrübe yaşamadan, destinasyonla ilgili bilgi, fikir 
ve imaj sahibi olabilmektedirler. Olumlu imajın oluşturulmasında filmler ve televizyon 
dizileri bu noktada da önemli faktörlerdendir (O’Connor, Flanagan ve Gilbert, 2008). 
Örneğin; “Yüzüklerin Efendisi” serisinin, Yeni Zelanda turizmine yaptığı katkı eşi 
görülmemiş düzeydedir. Filmler ve TV dizileri, “Yüzüklerin Efendisi - Yeni Zelanda” 
örneğinde olduğu gibi,  daha az bilinen destinasyonlara doğrudan ilgi çekmek ve bu 
destinasyonlara ilişkin imaj oluşturmak için kullanılabilirler.  İnsanları seyrettiklerinde 
geçmişe, kendi gençliklerine götüren, geçmişe duyulan özlemi kullanan ve bu özlemi 
canlandıran filmler ve TV dizileri, bir bölgeye yönelik turizm hareketliliklerini 
canlandırabilirler.  

TV dizilerinin ve filmlerin ilgi uyandıran, dikkati çeken bir başka faydası; film ve 
dizi yıldızları bavullarını toplayıp ülkelerine döndükten sonra ortaya çıkabilir. 
İnsanların televizyon dizilerini, filmleri izledikten sonra, bölgeyi, ülkeyi, şehri ziyaret 
etmeleri filmler ve diziler tarafından teşvik edilmiş turizm hareketliliği olarak 
adlandırılmaktadır (Kim vd., 2007). 

Görsel iletişim araçları neyin moda, ilgi çekici ve dikkate değer olduğuna ilişkin 
olarak bireylerin algılamalarını etkileyebilmektedir. Filmler ve televizyon dizilerindeki 
oyuncuların davranışları, canlandırdıkları karakterlerin özellikleri ve filmlerin ve 
dizilerin konuları (romantizm, şiddet, komedi vd.) seyredenlerin beğendiği özelliklerle 
paralellik oluşturduğunda, seyredenler kendilerini dizi-film kahramanlarının yerine 
koymakta ve onlarla kendilerini özdeşleştirmektedirler (Kim vd., 2007).  

Filmlerin ve TV dizilerinin destinasyona yönelik turizm talebini olumlu yönde 
etkilemesine ilişkin örnekler Tablo 1 de görülmektedir.  
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Tablo 1: Filmlerin ve TV dizilerinin talebe etkisi 
Film - Dizi Destinasyon Ziyaretçi sayısı ve talebe 

etkisi 
Cesur yürek Wallace anıtı /İskoçya Filmin gösteriminden sonra 

ziyaretçi sayısı %300 
artmıştır. 

Kurtlarla dans Fort Hayes /Kansas 20.000 yeni turist 
Yüzüklerin efendisi Yeni Zelanda 1998 den 2003’e kadar 

İngiltere’den gelen 
turist sayısında her yıl % 10 
artış. 

Harry Potter İngiltere’de farklı destinasyonlar Tüm destinasyonlarda turist 
sayısında % 50 ve daha fazla 
artış. 

Dallas South Ranch, Dallas Her yıl 500.000 turist 
Er Ryan’ı kurtarmak Normandiya, Fransa Amerikalı turist sayısında % 

40 artış. 
Miami Vice Miami 1985’den 1998’e kadar 

Alman ziyaretçi sayısında % 
150 artış. 

Kaptan Corelli’nin 
mandolini 

Cephalonia, Yunanistan Üç yılda % 50 artış. 

Üçüncü türden yakın 
ilişkiler 

Devils kulesi, Wyoming 1975 de % 75 artış olmuş, 
bu gün %20 artış söz 

konusu. 
Thelma ve Louise Arches ulusal anıtı, Utah 1991 de % 19, 1 artış. 
Küçük kadınlar Orchard evi, Concord, 

Massachusetts 
Filmin gösteriminden sonra 

% 65 artış. 
Duygu ve duyarlılık Saltram evi, İngiltere %39 artış 
Truva Çanakkale, Türkiye Turizm’de % 73 artış. 
Çelik manolyalar Louisiana 

 
Filmin gösteriminden sonra 

%56 artış. 
Görevimiz tehlike 2 Sydney’deki milli parklar 2000 de % 200 artış. 
Son Mohikan Chimney Rock Park, North 

Carolina 
Filmin gösteriminden sonra 

% 25 artış. 
Aşk ve gurur Lyme Park in Cheshire, UK 

 
Ziyaretçi sayısında 

% 150 artış. 
Plaj Tayland 2000 yılında genç pazarında 

% 22 artış. 
Kaçak Dillsboro, North Carolina 

 
Gösterimden sonra 

% 11 artış. 

Kaynak: Hudson ve Ritchie, 2006:389 
Bu çalışma, konunun Türkiye’de ülke, bölge ve şehir ölçeğinde yeterince 

araştırılmamış olması nedeni ile hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı ise, film ve dizilerin 
destinasyon imajını ne ölçüde etkilediğini Mardin ilini örneğinden yola çıkarak ortaya 
koymaktır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, imaj kavramı ile 
ilgili literatür incelenecek, ikinci bölümde film ve dizi teşvikli turizmin imaja etkileri ile 
ilgili bilgi verilecek, üçüncü bölümde araştırma bulguları değerlendirilecek ve son 
bölümde sonuç ve önerilere yer verilecektir . 
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1. İmaj 
İmaj sosyal ve psikolojik yönleri de olan bir kavram olarak pazarlama ve tüketici 

davranışları açısından incelenmektedir. İmaj aynı zamanda,  destinasyon pazarlamasına 
ilişkin olarak, bugüne kadar üzerinde en çok çalışılan konulardan birisi olmuştur.  
(Stepchenkova ve Morrison, 2008). Kim ve Richardson (2003)’e göre imaj, 
destinasyona yönelik izlenim, inanış, düşünce, beklenti ve hislerin bir toplamı olarak 
ifade edilebilir (Kim ve Richardson, 2003).   

Rızaoğlu’na (2004) göre imaj, bir dizi bilgilenme süreci sonucunda kişinin 
geliştirdiği ve sürdürdüğü nesnel ve öznel bilgi ve yargıların toplamıdır. İmajın kişinin 
tutum ve davranışları üzerinde belirleyiciliği vardır. İmaj turistik tanıtım açısından son 
derece önemlidir. Olumlu bir turistik imaja sahip olunması uluslararası turizm 
hareketliliklerini biçimlendiren önemli bir etkendir.  

İmajın bir başka tanımı ise şöyledir; “Bir konu, bir kuruluş, bir kişi, bir ülke veya 
ürünle ilgili imaj basit bir tanımlamayla, hedef kitleyi oluşturan bireylerin 
çoğunluğunun bir ülke, konu veya ürün (marka) ile ilgili düşünceleri ve değer yargıları 
olarak ifade edilebilir”. 

Oral (1994) ise imajı şu şekilde tanımlamıştır; bir ülkenin veya bölgenin turizm 
için çekicilik taşıyan her türlü olanağını içermektedir ve hitap edilen şahıs veya kitlenin 
hafızasında uzun zaman yer etmektedir. Bunun yanı sıra, her hatırlayışta bellekte belirli 
bir eşyayı, maddeyi, hizmeti canlandırabilecek şekil, slogan, resim, yazı gibi olgular 
olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle imaj, o ülkenin ziyaretçileri çekmeye, aynı 
zamanda daha fazla harcama yapmalarını sağlayan bir resim görüntüsüdür. Bu nedenle 
imaj, endüstriyel yaşamın çirkinliklerini ortaya çıkardığı gibi potansiyel turistin ilgisini 
çekmek için sahip olunan bazı avantajlar ve olanaklarla ilgili bilgilerde vermektedir. 

İmaj çok farklı düzeylerde fonksiyonlar yerine getirir; düşüncelerin ve mesajların 
iletilmesinde kullanılan birkaç pratik yoldan birisidir, belirli yerler ve ürünler 
hakkındaki mesajların iletilmesi, ürünlerin ve mekânların yeniden tanımlanması ve 
yeniden konumlanmasında kullanılabilir. Yeniden tanımlama ve konumlandırma her 
zaman gerçekleşmemekte, ürünlerde değişiklik meydana getirildikten sonra söz konusu 
olmaktadır. Son olarak imaj, ürünler, mekânlar ve insanlar hakkındaki algılamaların 
olumludan olumsuza, olumsuzdan olumluya dönüştürülmesinde etkili olabilir.  

Destinasyon imajının en önemli rollerinden birisi, turistlerin karar alma süreçleri 
üzerindeki etkisidir. Çok sayıda araştırmacı, destinasyona ilişkin algılamalar ile satın 
alma kararları arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu net olarak ifade etmiştir (Kim 
ve Richardson, 2003).  

İmaj, turizm endüstrisinde hayati öneme sahip bir pazarlama kavramıdır.  İmaj, 
turizm ile alakalı tutumları ve davranışları, mevcudu onaylayarak/destekleyerek, 
yenisini oluşturarak ve bunları değiştirerek farklı şekillerde etkiler. Turizm alanında 
gerçekleştirilen imaj araştırmaları, birkaç farklı bakış açısını yansıtmaktadır; 
destinasyon seçimi ile imaj arasındaki ilişki, imajın oluşum süreci, imajda değişiklik 
yapılması ve imajın ölçülmesi (Kim ve Richardson, 2003).  

Filmler ve TV dizileri, bu noktadaki temel bilgi kaynakları oldukları için, 
özellikle ikincil imajın oluşmasında oldukça etkin olabilmektedirler. “Temel imaj” ise, 
ziyaretin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkmaktadır (Stepchenkova ve Morrison, 
2008).  
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Bilgi kaynakları, “teşvik edici-uyarılmış faktörler” ya da “imajı şekillendiren 
unsurlar” olarak bilinmektedir ve bunlar aynı zamanda bir destinasyona ilişkin algıyı ve 
değerlendirmeyi şekillendiren unsurlardır. Bilgi kaynaklarını şu şekilde sınıflandırmıştır 
(Beerli ve Martin, 2004); 

(a) Destinasyonun pazarlanmasından sorumlu olan kuruluşların, tur operatörlerinin 
ya da seyahat acentelerinin, kitle iletişim araçları aracılığı ile gerçekleştirdikleri 
geleneksel reklâm kampanyaları, 

(b) Destinasyonun tanıtım faaliyetlerinde tanınmış kişilerin kullanılması ve bunlar 
aracılığı ile bilginin iletilmesi,        

(c) Kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberler, belgeseller, filmler ve televizyon 
programları,  

(d) Arkadaşlardan ve akrabalardan, onların bilgi ve tecrübelerine dayalı olarak 
alınan bilgiler, 

(e) Destinasyonun ziyaret edilmesi.  
Filmlerin ve TV dizilerinin içerisinde bulunduğu ikincil bilgi kaynakları, alternatif 

destinasyonların imajının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır ve bunun 
neticesinde oluşan imaj da tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde etkin 
olabilmektedir (Beerli ve Martin, 2004). 

Bazı araştırmacılar imajın oluşma sürecinin anlaşılması için farklı bir çerçeve 
tavsiye etmektedir. Gunn (1972), imajın oluşturulması sürecini kavramsallaştıran ilk 
araştırmacılardandır ve bu süreci iki tipe ayırmıştır; “organik imaj”; gazete haberleri, 
filmler ve tv dizileri gibi, doğrudan turizm ile ilgili olmayan kaynaklardan elde edilen 
bilgilerle oluşmaktadır. Buna karşın, “teşvik edilmiş-uyarılmış imaj”; destinasyonu 
geliştirmek, tanıtımını ve pazarlamasını yapmak için pazarlamacıların ortaya koyduğu 
bilinçli çabalar sonucunda ortaya çıkmaktadır (Kim ve Richardson, 2003).  

Organik, yaşayan ve teşvik edilmiş/harekete geçirilmiş imaj arasındaki temel 
farklılık, destinasyonun imajını oluşturan unsurlar üzerindeki hâkimiyet/kontrol 
oranıdır. Organik imaj, kitaplar, okulda verilen eğitim, televizyon programları ve 
arkadaş ve ailenin tecrübeleri gibi tarafsız/yansız kaynaklardan oluşur. Teşvik edilmiş, 
harekete geçirilmiş imaj ise, destinasyon bölgesinin kendisinden ve tanıtma-pazarlama 
araçlarından doğmaktadır (Choi vd., 2006). 

Turistlerin destinasyona ilişkin sahip oldukları imajı ortaya koyan çalışmalar, 
destinasyon pazarlamacılarına mekanın güçlü ve zayıf yönlerini tanıma konusunda 
yardımcı olur ve ayrıca hizmet teslimi ve ürün geliştirme konularında faydalı olabilecek 
kritik veriler sağlar (Chen, 2001). 

Gazete ve televizyonlardaki haberler ve popüler kültür öğeleri (filmler, televizyon 
dizileri ve yazılı eserler) kısa bir zaman dilimi içerisinde bir destinasyon hakkında kalıcı 
bilgi sağlayabilirler. İnsanlar, geleneksel reklâm faaliyetleri ile karşılaştırıldığında 
bağımsız ve tarafsız olduğuna inandıkları bilgileri daha fazla dikkate almaktadırlar. 
Ayrıca, yazılı ve görsel basındaki haber ve yorumlar ve film ve televizyon dizileri gibi 
popüler kültür unsurları, günlük yaşamı güçlü biçimde etkilemektedirler ve pazara da 
nüfuz etmişlerdir. Bu nedenle, örneğin haber bültenleri, filmler ve diziler gibi popüler 
kültür öğelerinde görülen destinasyona ilişkin betimlemeler, destinasyonun imajını kısa 
sürede ve dramatik biçimde değiştirebilirler (Kim ve Richardson, 2003).  
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Filmlerin ve Tv dizilerinin mekânların farkındalığını artırdığını ve karar verme 
süreçlerinde etkili olduğunu anlayan pazarlama sorumluları, pazarlama ve tanıtım 
sorumluluğunu üstlendikleri destinasyonların, film ve dizi çekimlerine ev sahipliği 
yapmasını sağlamak için, gittikçe artan bir biçimde yapımcılarla beraber 
çalışmaktadırlar (Kim ve Richardson, 2003).   

Turistlerin gerçek tecrübelerinin, filmler tarafından oluşturulan beklentiler ve imaj 
ile ne ölçüde uyum sağladığı önemli bir konudur. Filmler ve televizyon dizileri, 
turistlerin tarihe, kültüre, insanlara, ülkelere bakış açılarını değiştirebilmekte, 
şekillendirebilmektedir. Filmler ve TV dizileri sayesinde kitaplarda okunan, ancak 
sadece hayal edilebilen şehirlerin, kültürlerin ve ülkelerin neye benzedikleri görülebilir, 
bu görüntüler zaman zaman gerçeklerle bağdaşmasa da seyahat kararları üzerinde etkili 
olabilir (Frost, 2006 ).  

TV dizilerini ve filmleri, imaj ile de ilişkilendirilebilecek olan “aşinalık” ve 
“bilinirlik” kavramları açısından kısaca değerlendirmenin yararlı olacağını söylemek 
mümkündür. Bir destinasyona olan aşinalık, turizm destinasyonları için önemli bir 
kavramdır, çünkü aşina olma destinasyon seçim sürecinde hayati öneme sahiptir. Aşina 
olma, belirli grupların bölümlenmesinde ve hedeflenmesinde ve ürün, dağıtım, 
fiyatlama ve tanıtma-pazarlama kararlarının dâhil olduğu bir pazarlama faaliyet planının 
geliştirilmesinde, anahtar konumdaki bir pazarlama değişkenini temsil etmektedir. 
Aşinalık kavramına verilen önem, bu kavramın, seyahat ve turizm endüstrisine ilişkin 
pazarlama çalışmalarında “bilinirlik” ve “destinasyon imajı” arasındaki ilişkinin odak 
noktasında olmasını sağlamıştır (Baloğlu, 2001). 

 Bilinirlik kavramı açısından yaklaşıldığında ve bilinirliğin destinasyon imajı ile 
olan ilişkisi değerlendirildiğinde, filmler ve TV dizileri önem taşımaktadır. Bunun 
nedeni, filmlerin ve TV dizilerinin bilinirliğe etki eden bilgi kaynaklarından olmalarıdır.                                
Filmleri ve dizileri seyreden potansiyel turistler, hiç gitmedikleri, bire bir tecrübe 
yaşamadıkları bir destinasyonu ”çok iyi bildiklerini” düşünebileceklerdir. Bu noktada 
bilinirlik, imajı ve dolayısıyla destinasyon seçim sürecini etkileyebilecektir. 

Hu ve Ritchie (1993) “bilinirliğin”, “aşinalığın (önceki ziyaret)” Hawaii, 
Avustralya, Yunanistan, Fransa ve Çin’in çekiciliklerinin algılanması üzerindeki 
etkilerini araştırmışlar ve bu destinasyonlardan bazıları için, ziyaret etmeyenler ve 
ziyaret edenlerin sahip oldukları imajlar arasında belirgin farklılıklar olduğunu ifade 
etmişlerdir. Araştırmacılar özellikle şu hususu vurgulamıştır; “bilinirlik”, “aşinalık 
(önceki ziyaret)” bir etkiye sahiptir ve bunun destinasyonun algılanması noktasında 
olumlu yönde olması gerekmemektedir. Bilinirlik-aşinalık arttıkça destinasyona ilişkin 
daha olumlu bir imaja sahip olunduğunu, bunun tersi olduğunda yani bilinirlik-aşinalık 
azaldığında ise, destinasyonun imajının olumsuz yönde değiştiğini söylemek 
mümkündür.   

2.Film Teşvikli Turizm ve Destinasyon İmajı 
Film teşvikli turizm, turizm araştırmaları içerisinde nispeten daha yeni bir alandır. 

Zaman zaman “film teşvikli (etkili)”, “sinema teşvikli (etkili)” turizm olarak da 
adlandırılmaktadır. Film teşvikli turizm, turistin bir destinasyonu ya da çekiciliği, 
sinema ekranında görmesinin sonucunda, seyahat kararı vermesi ve ziyaret etmesi 
demektir. Turizm organizasyonları filmleri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 
kullanabilmektedirler. Burada karşılıklı yarar söz konusudur, filmler de çekimlerin 
yapıldığı yerin çekiciliğinden ve farklılığından fayda sağlamaktadırlar. Ayrıca film 
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teşvikli turizm, talebin mevsimsellik özelliğini bir ölçüde de olsa ortadan kaldırdığı için 
ilave iş ve hizmet fırsatları da sunmaktadır (Hudson ve Ritchie, 2006). 

Son yıllarda, filmlerin destinasyonun imajını nasıl şekillendirdiği, turist 
beklentilerini, davranışlarını ve sayısını nasıl etkilediği gittikçe daha fazla ilgi uyandıran 
bir araştırma konusu olmuştur. Araştırmacılar, filmlerin ve TV dizilerinin turizme 
etkileri üzerine odaklanmışlar ve özellikle bu konuyu araştıran çalışmalar 
gerçekleştirmişlerdir (Frost, 2006). 

Film teşvikli turizm hareketliliklerindeki artış, hem uluslar arası seyahatlerdeki 
artış ile hem de filmin endüstrisinin gelişimi ile ilişkilidir. 1975 yılında gösterime giren 
“Jaws” adlı film, 465 salonda izlenebilirken bu tarihten yaklaşık otuz yıl sonra 
“Yüzüklerin Efendisi”  10.000 salonda birden gösterime girmiştir. Bu durum sinema 
sektörün ulaştığı büyüklüğü ortaya koyması bakımından da önemlidir (Hudson ve 
Ritchie, 2006).  

Filmler ve diziler tarafından oluşturulan imaj kalıcıdır. Bu durum hem olumlu 
imaj hem de olumsuz imaj için geçerlidir. Bu şu anlama gelmektedir; imaj “olumlu” ise,   
katkıları uzun yıllar sürecektir, imaj “olumsuz” ise bu sefer dezavantajları uzun yıllar 
varlığını sürdürebilecektir (Hudson ve Ritchie, 2006). 

Olumlu etkileri olmakla beraber, film teşvikli turizmin potansiyel mahsurları da 
bulunmaktadır. Bir başka potansiyel problemde, destinasyonun filmde veya TV 
dizisinde anlatıldığından, görüldüğünden farklı bulunmasıdır. Bu durum, ziyaretçilerde 
hayal kırıklığına yol açabilir, tatminsizlik, memnuniyetsizlik söz konusu olabilir 
(Hudson ve Ritchie, 2006:389). Filmleri ve televizyon dizilerini seyredenler 
destinasyona ait pek çok bilgiye önceden sahip oldukları için, destinasyonla ilgili 
bilinmezliğin neden olduğu merak ve heyecan duygusu ortadan kalkabilir ve seyahat 
etmeme kararı verilebilir.   

 Belirli filmlerin destinasyona yönelik turizm talebine etkilerini ortaya koyan 
çalışmaların sonuçları, film teşvikli turizmin, turizm talebini olumlu yönde etkilediği 
tespitini doğrulamaktadır. “Crocodile Dundee” ve “Mad max” Avustralya ya yönelik 
turizm talebini artırmıştır. “Dances with Wolves”, “Close Encounters” ve “Field of 
Dreams” Birleşik Devletlerde filmlerin çekildiği bölgelere yönelik turizm talebini 
artırmıştır. “Er Ryan’ ı Kurtarmak” (Saving Private Ryan) adlı filmin gösteriminden 
sonra,  Normandiya kıyılarını ziyaret eden Amerikalı turist sayısında  % 40 oranında 
artış görülmüştür (Busby ve Klug, 2001). Burada bahsedilenlerle beraber daha başka 
veriler daha önce Tablo 1’de verilmiştir.  

  Çok sayıda yerel hükümet ve turizm otoritesi dünyanın en büyük film 
endüstrisini oluşturan Hollywood yapımcılarını, dizileri ve filmleri kendi bölgelerinde 
çekmek için ikna etmeye çalışmaktadır. Filmlerin ve televizyon dizilerinin ekonomik 
açıdan sağladıkları kazanç görüldükten sonra, bu yöndeki çabalar daha da artmıştır. 
Yalnızca California da, film endüstrisinin yıllık ulaştığı ekonomik büyüklük 20 milyar 
dolar dan fazladır. Arthur Andersen’in yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, 14 milyon 
Doları genel yapım maliyeti olan bir film, yerel ekonomide 21 milyon Dolar tutarında 
bir ekonomik etki oluşturmanın yanı sıra 183 tam zamanlı iş yaratmakta ve 800.000$’a 
yakın vergi geliri sağlamaktadır. Yine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 
“Yüzüklerin Efendisi” filminin Yeni Zelanda’da yarattığı ekonomik değer 2 milyar 
Dolardır ve buna filmin başkahramanlarından birisi olan  “Frodo”dan esinlenerek 
“Frodo Ekonomisi” adı verilmiştir (Kim vd., 2007). 
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Georgia eyaleti, TV dizilerinin ve sinema filmlerinin ekonomik etkilerini ortaya 
koyan başka bir destinasyondur. Son 32 yılda Georgia, 450 den fazla TV dizisi ve 
film’e ev sahipliği yapmıştır. Sonuç olarak,  eyalet ekonomisi  için 3 milyar Dolardan 
fazla bir kazanç söz konusu olmuştur. İngiltere’de film endüstrisinin turizm sektörü 
üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalara göre, TV ve film 
endüstrisi, Britanya’nın turizm endüstrisi için çok önemlidir. Associated Press’e göre, 
her yıl İngiltere’yi ziyaret eden 28 milyon insanın yaklaşık 1/5’i, ekranlarda ülkeyi 
gördükten sonra ziyaret kararı vermektedir. Yine bu rapora göre, turizm harcamalarının 
2,8 milyar Doları filmler ile alakalıdır (Kim vd., 2007). 

3. Televizyon Teşvikli Turizm ve Destinasyon İmajı 
Televizyon, farklı görsel medya alternatifleri içerisinde, insanların ilgilerini 

çekme açısından değerlendirildiğinde en popüler ve etkili araçlardan birisidir. Çok 
sayıda insan, iş ve okul dışında kalan zamanlarını televizyon seyrederek değerlendirme 
eğilimindedir. Çok kanallı televizyon yayınları (kablo, uydu yayını) gittikçe gelişmekte 
ve yaygınlaşmaktadır. Televizyonlar, artık sadece dünya’da olup bitenlerle ilgili bilgi 
vermekle kalmamakta, boş zamanları değerlendirirken insanlar için önemli birer 
alternatif haline gelen spor, evden alış-veriş, yabancı dil, inanç ve seyahat programları 
ile de önem kazanmaktadır (Kim vd., 2007).  

Diğer televizyon programları ile karşılaştırıldığında daha popüler olan bir 
televizyon dizisi arkadaş, aile ve komşular arasında, izlenme oranıyla da paralel olarak, 
gündemi oluşturmak da, sohbet konusu olmakta ve hikâyeleri ve oyuncuları ile birlikte 
insanlarda bağımlılığa yol açmaktadır  (Kim vd., 2007). Ayrıca ifade etmek gerekir ki; 
eğer filmler fazladan bir çekiciliğe sahip değillerse, TV dizileri genellikle filmlerden 
daha uzun dönemli etkilere sahiptirler (O’Connor vd., 2008). 

Hawaii, televizyon teşvikli turizmin etkilerinin görüldüğü bir başka 
destinasyondur. 1968 yılında yayınlanan “Hawaii 5–0” Hawaii imajını oluşturan ilk 
televizyon serisidir. Hawaii’li turizm yetkililerinin Hawaii’nin olumsuz yanlarını ortaya 
koyduğu için endişe duydukları bu polisiye dramanın gösteriminden bu yana 35 yıldan 
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, turistler hâlâ Hawaii Turizm Örgütüne 
gönderdikleri elektronik postalar ile dizide gördükleri belirli mekânlar ile ilgili bilgi 
almak istemektedirler. Son yılların çok seyredilen TV dizilerinden birisi olan “Lost” un 
çekimleri, Hawaii adalarından Oahu’da gerçekleştirilmektedir ve yetkililere göre, 2004 
yılı yapım geliri 161 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir, bu rakam 2003 yılında elde 
edilen 84 milyon Dolar tutarındaki gelirin yaklaşık iki katıdır (Kim vd., 2007).  

 “Monarch of the Glen” adındaki BBC dizisi, dünya çapında 23 ülkede, 50 
milyondan fazla seyirci tarafından takip edilmiştir ve bu dizi, çekimlerin yapıldığı 
İskoçya’daki Badenoch ve Strathspcy’ye yönelik turizm talebinde önemli bir artışa 
neden olmuştur (Kim vd.2007).  

Destinasyonun imajı, hayal ürünleri olan TV dizilerinin seyredilmesi neticesinde 
şekillenebilir çünkü televizyon dizileri, “taraflı” tanıtma-pazarlama kampanyalarından 
daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Filmler ve TV dizileri gibi 
bağımsız imaj oluşturma unsurları, ziyaretçilerin algılamalarını etkilemeye başladığında 
ki bu etki hoşa gitmeyen ve beklenmedik bir biçimde de olabilir, destinasyon 
pazarlaması faaliyetleri “imaj kontrolüne” odaklanmaktadır. Bu tercih edilmeyen 
durumu önlemenin yolu, film ve TV dizisi yapımcıları ile önceden kurulacak ilişki ve 
gerçekleştirilecek işbirliğidir. Tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin en önemli 
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görevlerinden birisi, hedef ziyaretçi grubu ile uyumlu destinasyon imajını geliştirmek ve 
kalıcı olmasını sağlamaktır (Connell, 2005). 

Televizyon dizileri de, turizm sezonunun uzaması, talebin mevsimsellik 
özelliğinin ortaya çıkaracağı olumsuz etkilerinin azaltılması, istihdama katkı sağlanması 
ve ekonomik hareketliliklerin teşvik edilmesi vb. gibi, filmlerin destinasyonda yarattığı 
olumlu etkilere benzer etkiler ortaya koymaktadırlar. 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
Bu araştırmanın amacı, çekimleri Mardin ilinde gerçekleştirilen filmlerin ve 

dizilerin, Mardin’i ziyaret eden yerli turistlerin sahip olduğu Mardin imajını etkileyip 
etkilemediğini ortaya koymak ve turistlerin zihinlerindeki imajın belirli değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. 

Araştırma sonucunda elde edilecek veriler, benzer çalışmalara kaynak teşkil 
etmesinin yanı sıra turizm açısından son dönemde kayda değer bir gelişme gösteren ve 
tercih edilirliği her geçen gün artan Mardin ilinin, filmler ve televizyon dizileri aracılığı 
ile daha etkin tanıtımına da katkı sağlayacaktır.  

METODOLOJİ 
Araştırma 2008 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Mardin ilini ziyaret eden yerli 

turistler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın evreni 500 kişiden oluşmuştur. 424 turistten analize uygun veri elde 
edilmiştir. Verilerin örneklem grubundan toplanmasında anket formu kullanılmıştır. 
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde demografik bilgilere ilişkin 
sorulara, ikinci bölümde ise, imaj ölçeğine ilişkin 43 ifadeye yer verilmiştir. İmaj ölçeği 
olarak (Kim vd., 2007) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programında t ve Annova testleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırma sonucunda elde edilen bulguları içeren tablolar ve bunlara ilişkin 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo–2 Mardin de Çekilen Dizi ve Filmlerin İlgi Çekici Bulma Değişkenine Göre, 
Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

 N Ortalama s.s. F p 
Kesinlikle katılmıyorum 13 2,5947 ,78989 
Katılmıyorum 13 3,0089 ,47888 
Kararsızım 66 3,0443 ,46587 
Katılıyorum 126 3,2329 ,36307 
Kesinlikle katılıyorum 196 3,3456 ,46245 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

13,353 ,000 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi ve 
filmleri ilgi çekici bulup bulmamaları değişkenine göre destinasyon imajı algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 önem düzeyinde (p<0. 05) anlamlı bir 
farklılaşma olduğu görülmektedir. Tablo-2’den de anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde 
çekilen film ve dizileri ilgi çekici bulanların destinasyon imajı algıları olumludur.  
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Tablo–3: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri Her Fırsatta İzleme Değişkenine 
Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

 N Ortalama s.s  F p 
Kesinlikle katılmıyorum 12 2,2853 ,57528 
Katılmıyorum 7 2,5330 ,45640 
Kararsızım 27 3,0071 ,39843 
Katılıyorum 124 3,1920 ,36118 
Kesinlikle katılıyorum 244 3,3389 ,45231 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

25,331 ,000 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi ve 
filmleri her fırsatta izlemeleri değişkenine göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 önem düzeyinde (p<0. 05) anlamlı bir farklılaşma 
olduğu tespit edilmiştir. Tablo-3 incelendiğinde, Mardin ilinde çekilen film ve dizileri 
her fırsatta seyredenlerin destinasyon imajı algılarının olumludur.  

Tablo–4: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri İzleme Nedenim Bölgenin Geleneksel 
Kültürüdür Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

 N Ortalama s.s. F p 
Kesinlikle katılmıyorum 10 2,2808 ,62625 
Katılmıyorum 27 2,9473 ,46414 
Kararsızım 90 2,9919 ,40403 
Katılıyorum 154 3,2922 ,33978 
Kesinlikle katılıyorum 133 3,4451 ,46841 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

33,486 ,000 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi ve 
filmleri izleme nedenlerinin bölgenin geleneksel kültürü olması değişkenine göre 
destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) 
önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Tablo-4’den de 
anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde çekilen film ve dizileri izleme nedeni bölgenin 
geleneksel kültür olanların destinasyon imajı algıları olumludur. Bu durum izleyicilerin 
geleneksel kültür değerlerine ilişkin algılamalarının olumlu olduğunu göstermektedir 
denilebilir. 

Tablo–5: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri İzleme Nedenim Kendimi 
Oyuncuların Yerine Koymamdır Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının 

Farklılaşması (Anova) 

  N Ortalama s.s. F p 
Kesinlikle katılmıyorum 13 2,2515 ,58343 
Katılmıyorum 15 2,8897 ,42354 
Kararsızım 65 3,0621 ,46057 
Katılıyorum 168 3,2397 ,37996 
Kesinlikle katılıyorum 153 3,4047 ,43164 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

29,157 ,000 
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Mardin ilinini ziyaret eden yerli turistlerin, kendilerini Mardin de çekilen dizi ve 
filmlerde rol alan oyuncuların yerine koydukları için film ve dizileri izlemeleri 
değişkenine göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 
0,05 (p<0. 05)  önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmıştır. Tablo-5’de de 
görüldüğü üzere, kendilerini dizi ve filmlerde rol alan oyuncuların yerine koyanların 
destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo–6: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri İzleme Nedenim Konularının İlginç 
Olmasıdır Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

 N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 16 2,5817 ,54282 
Katılmıyorum 24 2,9712 ,58200 
Kararsızım 96 3,0381 ,44046 
Katılıyorum 152 3,2791 ,36201 
Kesinlikle katılıyorum 126 3,4457 ,44523 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

24, 602 

 
 
 

,000 

Araştırmaya katılan Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, dizileri ve filmleri 
konuları ilginç olduğu için izlemeleri değişkenine göre destinasyon imajı algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşma olduğu görülmüştür. Tablo-6’dan da anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde çekilen 
film ve dizileri ilginç konuları nedeniyle seyredenlerin destinasyon imajı algıları 
olumludur. 

Tablo–7: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri İzleme Nedenim Arka Plandaki 
Tarihi,   Mimari ve Kültürel Çekiciliklerdir Değişkenine Göre, Destinasyon 

İmajının Farklılaşması (Anova) 

  N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 16 2,8101 ,48963 
Katılmıyorum 19 2,8016 ,67867 
Kararsızım 48 3,0561 ,41386 
Katılıyorum 153 3,2154 ,41953 
Kesinlikle katılıyorum 178 3,3708 ,44655 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

14, 118 

 
 
 

,000 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi 
ve filmleri izleme nedenlerinin arka plandaki tarihi, mimari ve kültürel çekicilikler 
olması değişkenine göre, destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına 
bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Tablo-7’den de anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde çekilen film ve dizileri 
izleme nedenleri arka plandan görülen tarihi, mimari ve kültürel çekicilikler olanların 
destinasyon imajı algıları olumludur.  
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Tablo–8: Mardin de Çekilen Dizi ve Filmleri İzleme Nedenim Müzikleridir 
Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

    N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 58 3,0584 ,50950 
Katılmıyorum 52 3,1309 ,39688 
Kararsızım 88 3,2006 ,46639 
Katılıyorum 125 3,2760 ,42206 
Kesinlikle katılıyorum 91 3,3571 ,53156 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

4, 616 

 
 
 

,001 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi 
ve filmleri, müzikleri nedeniyle izlemeleri değişkenine göre destinasyon imajı 
algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde 
anlamlı bir farklılaşma tepsi edilmiştir. Tablo-8’den de anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde 
çekilen film ve dizileri müzikleri için seyredenlerin destinasyon imajı algıları 
olumludur.  

Tablo 9: Mardin’e Geldim Çünkü Kendimi Dizideki/Filmdeki Oyuncuların 
Canlandırdığı Karakterler Gibi Hissetmek İstiyorum Değişkenine Göre, 

Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

 
  N Ortalama s.s. 

 
F 

 
p 

Kesinlikle katılmıyorum 86 3,1306 ,42438 
Katılmıyorum 69 3,1477 ,41872 
Kararsızım 87 3,1331 ,46034 
Katılıyorum 99 3,3271 ,46178 
Kesinlikle katılıyorum 73 3,4036 ,54878 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

6, 118 

 
 
 

,000 

Araştırmaya katılan Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, Mardin’e gelme 
nedenleri kendilerini dizideki, filmdeki oyuncuların canlandırdığı karakterler gibi 
hissetmek istemeleri değişkenine göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma 
söz konusudur. Tablo-9’dan da anlaşılacağı gibi, dizi ve film karakterleri gibi hissetmek 
isteyenlerin destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo 10: Mardin’e Geldim Çünkü Dizide/Filmde Görünen Tarihi, Mimari ve 
Kültürel Güzellikleri Görmek İstedim Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının 

Farklılaşması (Anova) 

    N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 72 3,0892 ,50089 
Katılmıyorum 60 3,1635 ,38745 
Kararsızım 87 3,1516 ,45506 
Katılıyorum 109 3,2886 ,40743 
Kesinlikle katılıyorum 86 3,3949 ,55261 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

5, 716 

 
 
 

,000 
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Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, Mardin’e gelme nedeni olarak dizide, 
filmde gördükleri mimari, tarihi ve kültürel çekicilikleri görmek istemeleri değişkenine 
göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 
05) önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Tablo-10 dan da 
anlaşılacağı gibi, Mardin ilini dizi ve film aracılığı ile gördükleri mimari, tarihi ve 
kültürel çekicilikler nedeni ile ziyaret etme isteği duyanların destinasyon imajı algıları 
olumludur. 

Tablo 11: Mardin’e Geldim Çünkü Oyuncularla Bizzat Tanışmak İstedim 
Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

  N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 160 3,1615 ,46499 
Katılmıyorum 82 3,1989 ,37814 
Kararsızım 102 3,1644 ,43538 
Katılıyorum 35 3,4396 ,49898 
Kesinlikle katılıyorum 35 3,5868 ,60565 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

8, 629 

 
 
 

,000 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, Mardin’e gelme nedeni olarak 
oyuncularla tanışmak istemeleri değişkenine göre, destinasyon imajı algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05)  önem düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo-11’den de anlaşılacağı gibi, Mardin 
iline oyuncularla bizzat tanışmak için gelenlerin destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo12: Mardin’e Geldim Çünkü TV Dizileri/Filmlerde Gördüğüm Geleneksel 
Yaşam Tarzına ve Aşiret Yapısına Sempati Duydum Değişkenine Göre, 

Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

   N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 120 3,1574 ,46759 
Katılmıyorum 82 3,1252 ,37751 
Kararsızım 90 3,1885 ,38608 
Katılıyorum 76 3,3249 ,46352 
Kesinlikle katılıyorum 46 3,5226 ,66753 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

7, 417 

 
 
 

,000 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, Mardin’i ziyaret etme nedenlerinin TV 
dizileri/filmlerde gördükleri geleneksel yaşam tarzına ve aşiret yapısına sempati 
duymaları değişkenine göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına 
bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. 
Tablo-12’den de anlaşılacağı gibi, Mardin’deki geleneksel yaşam tarzına ve aşiret 
yapısına sempati duyanların destinasyon imajı algıları olumludur.  
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Tablo 13: Mardin’e Geldim Çünkü TV Dizileri/Filmlerde Gördüğüm Geleneksel 
Aile Yapısı İlgimi Çekti Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması 

(Anova) 

   N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 53 3,2308 ,43252 
Katılmıyorum 41 3,0835 ,41823 
Kararsızım 82 3,1510 ,42027 
Katılıyorum 137 3,2038 ,45729 
Kesinlikle katılıyorum 101 3,3850 ,54701 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

4, 474 

 
 
 

,002 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin ziyaret nedenlerinin, çekimleri Mardin de 
gerçekleştirilen dizi ve filmlerde gördükleri geleneksel aile yapısının ilgi çekici olması 
değişkenine göre destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 
0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Tablo-13’den de 
anlaşılacağı gibi, ziyaret nedeni olarak, geleneksel aile yapısını gösterenlerin 
destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo 14: TV Dizileri/Filmler Mardin’e İlişkin Merak Uyandırdı Değişkenine 
Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

    N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 107 3,2272 ,42651 
Katılmıyorum 76 3,1822 ,42628 
Kararsızım 102 3,1995 ,44990 
Katılıyorum 88 3,1691 ,49973 
Kesinlikle katılıyorum 41 3,5235 ,59366 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

4, 731 

 
 
 

,001 

Araştırma kapsamındaki yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi 
ve filmlerin Mardin’e ilişkin merak uyandırması değişkenine göre destinasyon imajı 
algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05)  önem düzeyinde 
anlamlı bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Tablo-14’den de anlaşılacağı gibi, Mardin 
ilinde çekilen filmlerin ve dizilerin meraklarının uyanmasına neden olduğu turistlerin 
destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo 15: TV Dizileri/Filmler Mardin’in Zihnimdeki İmajını Olumlu Yönde 
Etkiledi Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

  N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 180 3,2391 ,43126 
Katılmıyorum 73 3,2255 ,35346 
Kararsızım 72 3,1351 ,40390 
Katılıyorum 53 3,1335 ,61012 
Kesinlikle katılıyorum 36 3,5150 ,67608 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

4, 676 

 
 
 

,001 
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Araştırma kapsamındaki yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi 
ve filmlerin, zihinlerindeki Mardin imajını olumlu yönde etkilemesi değişkenine göre 
destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05)  
önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Tablo-15’den de anlaşılacağı 
gibi, Mardin ilinde çekilen film ve dizilerin zihinlerindeki imajı olumlu etkilediği 
turistlerin destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo 16: TV Dizileri/Filmler Mardin’in Zihnimdeki İmajını Olumsuz Yönde 
Etkiledi Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

  N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 75 3,1513 ,47923 
Katılmıyorum 33 3,1294 ,46789 
Kararsızım 69 3,0479 ,44329 
Katılıyorum 126 3,2643 ,43154 
Kesinlikle katılıyorum 111 3,3839 ,49358 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

6, 857 

 
 
 

,000 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi 
ve filmlerin, zihinlerindeki Mardin imajını olumsuz yönde etkilemesi değişkenine göre 
destinasyon imajı algılarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) 
önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Tablo-16’dan da anlaşılacağı gibi, 
Mardin ilinde çekilen film ve dizilerin zihinlerindeki imajı olumsuz etkilediği 
ziyaretçilerin destinasyon imajı algıları olumsuzdur.  

Tablo 17: Mardin Dizi ve Filmlerdekinden Daha Modern ve Daha Az Gelenekçi 
Bir Şehirdir Değişkenine Göre, Destinasyon İmajının Farklılaşması (Anova) 

   N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 207 3,2007 ,42390 
Katılmıyorum 70 3,2088 ,45947 
Kararsızım 65 3,1639 ,46200 
Katılıyorum 38 3,2945 ,57919 
Kesinlikle katılıyorum 34 3,4955 ,61791 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

3, 453 

 
 
 
 

,009 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, çekimleri Mardin de gerçekleştirilen dizi ve 
filmleri ilgi çekici bulup bulmamaları değişkenine göre destinasyon imajı algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05)  önem düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşma tespit edilmiştir. Tablo-17’den de anlaşılacağı gibi, Mardin ilinde çekilen 
film ve dizileri ilgi çekici bulanların destinasyon imajı algıları olumludur.  
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Tablo18: Mardin’e Gelmemin Tek Nedeni Seyrettiğim Film ve Dizilerdir 
Değişkenine Göre, Detinasyon İmajının Farklılaşması 

  N Ortalama s.s. 
 

F 
 

p 
Kesinlikle katılmıyorum 170 3,1812 ,44815 
Katılmıyorum 71 3,2427 ,37032 
Kararsızım 64 3,1208 ,45015 
Katılıyorum 66 3,2255 ,54107 
Kesinlikle katılıyorum 43 3,5626 ,53518 
Toplam 414 3,2291 ,47531 

 
 
 

6, 949 

 
 
 

,000 

Mardin ilini ziyaret eden yerli turistlerin, Mardin’e gelmelerinin tek nedenin 
seyrettikleri filmler ve diziler olması değişkenine göre destinasyon imajı algılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 (p<0. 05) önem düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşma bulunmuştur. Tablo-18’den de anlaşılacağı gibi, Mardin iline sadece 
filmlerin ve dizilerin etkisi ile gelenlerin destinasyon imajı algıları olumludur.  

Tablo 19: Araştırmaya katılan turistlerin cinsiyet değişkenine göre destinasyon 
imajının farklılaşması (t-testi) 

Cinsiyet N Ortalama s.s. t p 
Bay 271 3,1919 ,47653 
Bayan 143 3,2996 ,46652 - 2,203 ,028 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, destinasyon imajı algılarının cinsiyet 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve 0,05 önem düzeyinde(p<0. 
05) anlamlı bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile Mardin’e gelen 
yerli turistlerin destinasyon imajları cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 
Tablo 19’a göre bayanların destinasyon imajı baylara göre daha olumludur. 

Tablo 20:Araştırmaya katılan turistlerin eğitim düzeyleri değişkenine göre 
destinasyon imajlarının farklılaşması (t-testi) 

  N Ortalama s.s. F p 
İlköğretim 16 3,4111 ,49409 
Orta öğretim 98 3,2437 ,47380 
Üniversite 254 3,2087 ,47088 
Yüksek lisans ve üzeri 46 3,2475 ,49658 
Total 414 3,2291 ,47531 

,992 ,396 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, destinasyon imajı algılarının eğitim düzeyleri 
değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında ve 0,05 önem 
düzeyinde(p>0. 05) anlamlı bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. Diğer bir 
ifade ile Mardin’e gelen yerli turistlerin destinasyon imajları eğitim düzeylerine göre 
anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Tablo 20’ye göre ilköğretim mezunlarının 
destinasyon imajı diğerlerine göre daha olumludur. 
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SONUÇ 
İmaj, turistlerin destinasyon seçim süreçlerini etkileyebilen önemli unsurlardan 

birisidir. Filmler ve TV dizileri de destinasyonun imajını olumlu ya da olumsuz yönde 
değiştirebilmektedir. Dolayısıyla filmlerin ve TV dizilerinin turistlerin satın alma karar 
süreçleri üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkünüdür. Bu çerçevede, Mardin ilinde 
çekimleri gerçekleştirilen filmlerin ve TV dizilerinin, Mardin’i ziyaret eden yerli 
turistlerin zihnindeki destinasyon imajını farklılaştırıp farklılaştırmadığı araştırılmıştır. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerden hareketle şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

Çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen dizileri ve filmleri ilgi çekici bulan yerli 
turistler Mardin’e ilişkin olumlu bir imaja sahiptirler. Bunun yanı sıra sahne olarak 
Mardin’i tercih eden yapımların seyredilme oranı arttıkça, imaj da olumlu yönde 
etkilenmektedir.  

Bölgenin geleneksel kültürünü, filmlerin ve dizilerin konularını ilgi çekici bulan 
ve kendilerini filmlerde ve dizilerde rol alan oyuncuların yerine koyan yerli turistlerin 
destinasyon imajı olumludur.  

Araştırmaya katılan yerli turistlerden, dizileri ve filmleri arka planda gördükleri 
tarihi, mimari ve kültürel çekicilikler nedeni ile veya müzikleri nedeni ile seyredenlerin 
ve Mardin’e gelme nedenleri olarak, kendilerini canlandırılan karakterlerin yerine 
koymalarını gösterenlerin zihinlerindeki Mardin imajı olumludur. 

Mardin’e, dizide/filmde görünen tarihi, mimari ve kültürel güzellikleri görmek,  
oyuncularla bizzat tanışmak ve TV dizileri ile filmlerde gördükleri geleneksel yaşam 
tarzına ve aşiret tapısına sempati duydukları için gelen yerli turistlerin Mardin’e ilişkin 
imajları olumludur. 

TV dizileri ve filmlerde görülen geleneksel aile yapısı ilgi çekici olduğu için ve 
filmler ile diziler Mardin’e ilişkin merak uyandırdığı için destinasyonu ziyaret eden 
yerli turistlerin sahip olduğu Mardin imajı olumludur. 

Filmler ve TV dizileri nedeni ile Mardin’e ilişkin olumlu imaja sahip olanların 
destinasyon imajı olumlu, aynı sebeple olumsuz imaja sahip olanların destinasyon imajı 
ise olumsuzdur. 

Mardin’i dizi ve filmlerde çizilen portreden daha az gelenekçi ve daha modern 
bulan ve Mardin’i ziyaret etmesinin tek nedeni diziler ve filmler olan yerli turistlerin 
Mardin’e ilişkin imajları olumludur. 

Araştırmaya katılanların 271’i bay ve 143’ü ise bayandır. Elde edilen verilere 
göre, bayan katılımcıların Mardin imajı daha olumludur. Yine katılımcılardan alınan 
yanıtlar çerçevesinde elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim mezunu yerli turistlerin 
zihinlerindeki Mardin imajı daha olumludur. 

Mardin de çekilen filmler ve diziler, şehrin kültürünü ve diğer çekiciliklerini adeta 
ihraç etmektedir. TV dizileri ve filmler Mardin’in yerel müziğini, mutfağını, modasını 
(geleneksel kıyafetler, takılar, süsler) tanıtmakta ve insanların bu şehre yönelik 
algılamalarını etkileyebilmektedir. 

Film ve televizyon teşvikli turizm her mevsim çekicilik sağladığı için, turizmden 
elde edilecek temel ekonomik yararları tüm yıla yaymaya yardımcı olur. Film ve 
televizyon teşvikli turizm, turizm talebinin mevsimlik özelliğinin neden olduğu olumsuz 
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etkileri azaltabilir. Bu nedenlerden dolayı Mardin’in, filmler ve TV dizileri tarafından 
çekim mekânı olarak tercih edilmesini sağlayacak teşvik tedbirlerinin yürürlüğe 
konulmasının ve işbirliği sağlanmasının olumlu sonuçlara yol açacağını söylemek 
mümkündür.  

Film ve dizi teşvikli turizmin ilginç yönlerinden bir diğeri ise, sürekliliklerinin 
olmasıdır; bir film veya televizyon dizisi ziyaretçileri uzun yıllar bölgeye, şehre, ülkeye 
çekmede başarılı olabilir. Bu özelliklere ilişkin yapılacak bilgilendirme faaliyetlerinin 
filmleri ve TV dizilerini, Mardin’in tanıtımı ve pazarlanması açısından önemli bir fırsat 
olarak görme konusunda yetkilileri motive etmeye yardımcı olacağı ifade edilebilir. 
İlgililer filmleri ve televizyon dizilerini, turizm sektörünü de etkileyen ve önemli 
büyüklükte ekonomik kazanç sağlayan bir değer olarak gördüklerinde ve Mardin’in 
saygınlığını artıran, imajını olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak 
değerlendirdiklerinde, film ve televizyon teşvikli turizmden yararlı sonuçların alınması 
kolaylaşacaktır denilebilir.         

Dizilerin ve filmlerin, turizm sektörü aracılığı ile doğrudan ve dolaylı olarak şehre, 
yapacağı katkıların anlaşılması durumunda, destinasyonların geleceğe yönelik gelişim 
stratejileri içersinde bu konuya da yer verilmesi ihtimali artar. 

Hudson ve Ritchie 2006, filmlerin ve TV dizilerinin destinasyonun olumlu 
imajının oluşmasına yapacakları katkı artırılmak isteniyorsa ve bu çerçevede film ve TV 
dizisi teşvikli turizm bir pazarlama fırsatı olarak değerlendiriliyorsa, yapılması 
gerekenleri ifade etmişlerdir. Söz konusu hususlar Mardin açısından değerlendirilerek 
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; 

1- TV dizisi ve film yapımcılarını faaliyetlerini bölgede gerçekleştirmeleri 
yönünde ikna etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlayan ileriye yönelik çabalar içerisinde 
olmak,     

2- Filmlerin, TV dizilerinin ve Mardin’in kitle iletişim araçlarında daha fazla yer 
almasını sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, iletişim araçlarını hedefleyen 
tanıtımlar yapmak, 

3- Filmin ve TV dizisinin çekim aşaması tamamlandıktan sonra, Mardin’i 
tanıtacak faaliyetler gerçekleştirmek, 

4- Mardin’in film ve TV dizisi teşvikli turizm potansiyelini canlandıracak, ileriye 
götürecek pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Çok sayıda destinasyon, ekonomik getirileri üzerine yoğunlaşarak, filmlerin ve 
televizyon dizilerinin kendi bölgelerinde çekilmesi konusuna odaklanmaktadırlar. 
Bazıları ise, turizmin olumlu etkilerinden uzun dönemde yarar sağlamak amacıyla 
yapımcıları kendi mekânlarında film çekmeye ikna etmek için çaba sarf etmektedirler. 
Bu konulardaki başarılı çalışmalar örnek alınarak Mardin için gerçekleştirilecek 
faaliyetlere yön verilebilir. 

Film endüstrisi ile gerçekleştirilen işbirliği kampanyaları, izledikleri filmlerin 
etkisi ile seyahat kararı alan turistler için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. 
Destinasyon pazarlama organizasyonları filmlerin ve televizyon dizilerinin olumlu 
etkilerinden yararlanabilmek için, yapımcı şirketler ile “Film Komisyonları” aracılığıyla 
ilişki kurmaktadırlar. Örneğin; “Film Komisyonu”nun, “Turizm Bakanlığı” çatısı 
altında olduğu Bahamalar da, Pierce Brosman’ın başrolünde oynadığı “After the 



 
 

P. Şahbaz – A. Kılıçlar / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 31-52 

 49 

Sunset” filmine 16 milyon Dolar tutarında yatırım yapılmıştır, bunun nedeni söz konusu 
film aracılığı ile bu ada destinasyonu için en üst düzey faydayı sağlamaktır. Avustralya 
Turizm Komisyonu (ATC) da, film endüstrisi ile ilişki kurma noktasında oldukça 
aktiftir. Yakın zamanda Disney ile “Finding Nemo” adılı animasyon filminde işbirliği 
yapmıştır (Hudson ve Ritchie, 2006:259). Benzer işbirliği Mardin için de başarılı 
sonuçların alınmasına katkı sağlayabilir.  

Film ve dizi haritalarının hazırlanması, filmlerin ve TV dizilerinin destinasyonun 
tanıtımı ve olumlu imajının oluşturulmasına yapacakları olumlu katkılar açısından 
önemlidir. İngiltere ilk film haritası kampanyasını 1996 yılında gerçekleştirmiştir. 200 
film ve televizyon dizisinin, programının konumu yayınlanmıştır. Haritanın İngiltere’de 
ve İngiltere dışında dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ekranda gördükleri sinema ve 
televizyon kahramanlarının ayak izlerini takip eden turistler, İngiltere’nin farklı 
bölgelerini keşfetmektedirler (Hudson ve Ritchie, 2006:259). Çok sayıda filme ve TV 
dizisine ev sahipliği yapan Mardin’in benzer bir haritasının çıkarılması yararlı sonuçlar 
ortaya koyabilir.  

 TV dizileri ve filmler de destinasyonun temel, farklılık yaratan özellikleri arka 
planda görülmelidir, bu durum destinasyon markasının doğru oluşturulması, 
yansıtılması ve anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda yapımcılarla, 
yönetmenlerle ve senaryo yazarları ile işbirliği yapılabilir.     

Sinema filmlerinin ve televizyon dizilerinin etkisiyle cazibesi artan mekânlarda 
fiyatlar genel seviyesinde artış olabilir, taşıma kapasitesinin aşılmasına bağlı olarak 
trafik vb. problemler ortaya çıkabilir, çevre zarar görebilir, destinasyonun özellikleri 
turistin filmde gördüğü ve hayal ettiği gibi olmazsa hayal kırıklığı ortaya çıkabilir. 
Mardin’de bu olası olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için, gerekli olan alt ve üst-yapı 
yatırımları gerçekleştirilmelidir.   

Mardin’in televizyon dizileri ve filmler aracılı ile oluşan imajı ile şehrin tüketici 
algılamasındaki zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, tanıtma ve pazarlama 
faaliyetlerinde başarılı olma ihtimalini artıracaktır.  Hizmet ve yeni turistik ürün 
geliştirme noktasında yol gösterici olacaktır.   
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Introduction 
Mass media communication instruments and in this scope films and television 

dramas are becoming part of the social culture. With this properties films and television 
dramas are basic instruments can diffuse individuals’ world, change the individual’s 
perceptions and attitude taken to ensure. Films and tv dramas also a basic instruments 
whic has power to create image that is about people, location and etc.  (Busby ve Klug, 
2001). 

One of the research topics in the literature that is about the affects of the films and 
tv dramas on tourism is related to the intangible benefits.  These intangible benefits 
covers the positively affect the image of local community and country or increase level 
of awareness of the host venue (Kim vd., 2007). 

Movies and TV series and tourism ties between the following points emerged in 
the image is (O’Connor, Flanagan ve Gilbert, 2008); image is an important part of the 
marketing strategy of the destinations that is a strong consensus. At this point, films and 
tv series can be effective to create the powerfull image of destinations. Movies and TV 
series have the power to influence the tourists and tourism marketers. The process of 
image creation is related to the popular culture and between the self-belief which is 
based on evidence and experience is the difference is reduced. At this point, films and 
television series provide awareness that is about attractiveness and features of the tourist 
destination for the potential tourists. Potential tourists can have information, ideas and 
images without going destination and hence getting a first-hand experience. In creating 
a positive image, films and television series is one of the important factors. 

This study was prepared because; in Turkey this issue has not been investigated 
sufficiently in the scale of country, region and city. The aim of this study is to find what 
extent films and tv dramas affect the image of the destinations. To do this, study was 
conducted in Mardin. Work consists of three parts. In the first section, literature related 
to the concept of image to be examined, in the second part related information will be 
given that is about effect the film and tv drama induced tourism on tourism image, at the 
third section research findings will be evaluated and in the final section, conclusions 
and recommendations will be given. 

Method 
In this study we primarily focused on images and given information about the 

effects of movies and television series on the destination image. In the collection of 
research data, the scale that was developed by the (Kim et al., 2007)  was used. In this 
scale number of items are 43. Five-grade Likert scale was used. Received the highest 
score is 215 and lowest score is 43. Data was collected at Mardin, in August and 
September 2008 at the accommodation business and food and beverage businesses and 
at the airport  by survey method. 
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Findings 
Films and television dramas that shots made in Mardin whether differentiate the 

image in the mind of tourists who are visit Mardin. Accordig the data that obtained from 
the research results;  

Tourists who find the films and tv dramas interesting which are shootings taking 
place in Mardin have a positive image about Mardin. In addition with this, when 
watching rate of the production that shoot in Mardin are increasing, image is also 
positively affected. 

The tourists who find the region's traditional culture and film’s and tv drama’s 
subjects interesting and also tourists who replace them selves the role of the players 
have positive image of the destination. 

Tourists who have a positive image about Mardin because of films and tv dramas 
have a positive destination image and also similar who have a negative image about 
Mardin because of the films and tv dramas have a negative destination image. 

Discussion 
When people who are related to the tourism sector in Mardin evaluate the films 

and tv dramas as a tool that affecet tourism sector and Mardin’s image, reach the 
positive results from film and tv drama induced tourism easily.  

Different features that can distinguish the destinations from its competitors should 
look in the backround of the films and tv dramas. In this situation, to make, reflect and 
understand correct destination brand can be possible. At this subject, cooperation 
between producer, director and screenwriter is essential.  
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Özet 
Değişen yönetim anlayışı içerisinde işletmeler ve işgörenler sürekli olarak 

kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadır. Bu gelişim çerçevesinde performans 
değerlendirme faaliyetleri işletmeler için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Performans değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler 
işgörenin gelişimine ışık tutmakta ve yaşanan rekabet ortamında işletmelerin ayakta 
kalabilmelerini sağlamaktadır. Araştırmada uygulanan performans değerlendirme 
yöntemlerinin, yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkisi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla’da 
faaliyet gösteren toplam 182 adet turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışan 2184 yönetici oluşturmuştur.  Örneklem çapını ise 578 yönetici oluşturmuştur. 
Araştırma sonucunda; uygulanan performans değerlendirme yönteminin yöneticilerin 
ulaşmak istedikleri amaç üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 360 derece 
performans değerlendirme yöntemini uygulayan yöneticilerin performans değerlendirme 
faaliyetleri ile ulaşmak istedikleri amacın “Eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi”,  
geleneksel performans değerlendirme yöntemini uygulayan yöneticilerin ulaşmak 
istedikleri amacın “Varolan performansın geliştirilmesi” olduğu tesbit edilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Performans değerlendirme, performans değerlendirme 
yöntemleri. 

Abstract 
Within the changing management concept, employees and employers have the 

constant feeling of keeping up with the changing environment. In this regard, 
performance evaluation activities are regarded as an indispensable element. Data 
obtained from the results of the performance evaluation activities, shed light on the 
development of the employees and enable the enterprises to stand in the fierce 
competitive environment. This study sets out to find out the effect of the applied 
performance methods on the objective of the managers. The population of the study 
comprises 182 hotel enterprises with five stars operating in Antalya, İzmir and Muğla 
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with 2184 managers. Sample population was comprised of 578 managers. The 
results of the study suggest that the effect of the applied performance methods on the 
objective of the managers counts. The objective of the managers applying 360-degree 
performance evaluation method is found to be “finding out the training and 
development needs”, while the objective of the managers applying conventional 
performance evaluation methods is found to be “enhancing the existing performance”.  

Keywords: Performance evaluation, performance evaluation methods 

GİRİŞ 
Yönetim, belirli amaçlara ulaşmak için başta insan kaynakları olmak üzere, 

parasal kaynakları, demirbaşları, alet-teçhizat, hammadde, yardımcı malzemeler ve 
zaman faktörünü birbirleriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararlar alma 
ve bunları uygulama süreçlerinin toplamıdır (Şimşek, 2002, s.7). İşletmenin yönetim 
faaliyetlerinin planlı ve hedeflere ulaşılmasında yol gösterici olması, işgörenlerin 
performanslarını en üst düzeyde ortaya koymalarını sağlamaktadır. İşgörenlerin 
yeniliklere açık olmaları, birbirleri ile uyum içinde olmaları ve performans 
değerlendirme faaliyetleri sonucunda geribildirim almaları işletmenin amaçlarını 
anlamalarını ve bu amaç doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaktadır.  

Performans değerlendirme, belirli iş tanımı içerisinde işgörenlerin bu iş tanımını 
hangi düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi çabası ve işgörenlerin tanımlanmış olan 
görevlerini belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. 
Bunun sonucunda işgören, çalışmalarının sonuçlarını görerek bireysel başarısının 
sonuçlarını değerlendirmektedir (Trahant ve Koncee, 1997, s.47).  Bu değerlendirmeler, 
çok sık olarak üst kademe işlere terfi ettirilecek adayların seçilmesinin, kariyer planlama 
yapılmasının, liyakate göre ücret dağılımı yapılmasının ve eğitime ihtiyacı olan 
işgörenlerin belirlenmesinin bir ölçütü olarak kullanılmaktadır (Wilson ve Willys, 1998, 
s.64).  

Performans değerlendirme süreci, bir bütün olarak ele alınmakta ve bu süreç 
içerisinde başarılar ödüllendirilmekte, başarısızlıklar bildirilerek bununla ilgili 
eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır. Performans değerlendirme faaliyetlerinde 
temel ilke, başarısızlıklardan hareket edip işgöreni cezalandırmak değil, başarılardan 
hareket edip ödüllendirmektir (Fındıkçı, 1999, s.293). Değerlendirme sonucunda elde 
edilen bilgilerin yönetim tarafından incelenerek işletmeye adapte edilmesi, gelecekte 
işletmenin verimliliğini ve çevresindeki rekabet şansını artırmaktadır (Bakan ve 
Kelleroğlu, 2003, s.78). 

Performans değerlendirme faaliyetleri; işgörenlerin ödüllendirilerek örgütsel 
amaçların gerçekleşmesine, işgörenlerin iş ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya 
konularak performanslarının belirlenmesine, iş olanaklarının iyileştirilmesine, 
işgörenlerin motivasyonunun artırılmasına, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine ve 
işletmede başarılı bir planlama yapılabilmesine olanak sağlamaktadır (Cole, 1993, 
s.326).  

İşletmelerin yapısı, görevlerin niteliği, her görevde başarı için gerekli ölçütler ve 
standartlar farklı performans değerlendirme yöntemlerini gerektirmektedir. Bundan 
dolayı, performans değerlendirme süreci standart olmaktan çok, uygulandığı duruma 
özgü koşullar, işletmenin yapısı, üretilen mal veya hizmetlerin yapısı, işgörenlerin 
özellikleri, organizasyonel yapı ve işletme kültürü dikkate alınarak yapıldığında çok 
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daha etkili olmaktadır (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s.210).  Performans standartları; 
işgörenler ve yöneticiler açısından neyin, nasıl yapılması gerektiği konusunda yararlı 
bilgiler sağlamaktadır. (İplik, 2004, s.197). Bununla birlikte, performans değerlendirme 
sürecinin başarılı olabilmesi için görevlerin ve işlerin tanımlanması, iş analizlerinin 
yapılması ve değerlendirme boyutları olan ölçütlerin belirlenmesi gerekmektedir 
(Schuler, 1995, s.418).  

Her yönetici ve her işletme kendi ihtiyaçlarına en uygun performans 
değerlendirme yöntemini geliştirme çabası içine girmektedir. İşletmelerde performans 
değerlendirme yöntemleri ile ilgili olarak duyulan tatminsizlik; personel devrine, 
motivasyon azalmasına ve eşitsizlik duygularına neden olabilmektedir. Değerlendirme 
yöntemi hakkında işgörenlerin görüşleri, yöntemin psikometrik geçerliliği ve 
güvenilirliği kadar önemli olabilmektedir. Bununla birlikte araştırmalar, işgören 
tatmininin verimlilik, motivasyon ve organizasyonel kararlar gibi faktörler üzerinde de 
etkili olduğunu göstermektedir. Uygulanan performans değerlendirme yöntemi, 
işgörenler tatmin edilmediği zaman başarısız olacağından, sürecin işgörenleri motive 
etmesi ve çabalarını işletmenin hedeflerine doğru yöneltmesi gerekmektedir (Miller, 
2001, s.322).  

Geleneksel Performans                      360 Derece Geribildirim Yöntemi            

Değerlendirme Yöntemi 

 
Şekil.1: Geleneksel Performans Değerlendirme ve 360 Derece Geribildirim 

Yöntemi (Edwwards ve Ewen , 1996, s.8). 
Şeki.1’de görüldüğü üzere; 360 derece geribildirim sürecinde, performans 

verileri işgöreni saran çevreden; yöneticilerinden, mesai arkadaşlarından, müşterileriden 
ve astlarından toplanmaktadır (Dessler, 1999, s.345). Bu süreçte birey kendi 
performansını değerlendirmekte ve diğer işgörenlerden (genellikle yöneticiler, astlar, 
çalışma arkadaşları ve müşteriler) geribildirim almaktadır. Geleneksel performans 
değerlendirme yönteminde ise birey yöneticisi tarafından değerlendirilerek geribildirim 
almaktadır.  

   Yönetici 

     Birey 

Birey 

Takım 
Arkadaşları 

İç 
Müşteriler 

Astlar 

Birey 

Dış 
Müşteriler 

Yöneticiler 
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360 derece geribildirim süreci, bireylerin birbirlerine geribildirim vermesine 
olanak sağladığından ve bireylerin gelişime açık yönleri hakkında bilgi sağladığından, 
gelişimi destekleyici bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 360 derece geribildirim süreci 
ile bir taraftan bireysel performanslarla ilgili olarak geribildirim sağlanırken, diğer 
taraftan grubun ya da takımın performansı ile ilgili genel eğilimler belirlenmektedir 
(Aytaç, 2003, s.1). 360 derece geribildirim sürecinin tasarımı ve geliştirilmesine ilişkin, 
sürecin ihtiyaç duyduğu dikkat ve titizlikten taviz veren ve kestirme yollara başvuran 
işletmeler beklenmedik sonuçlarla karşılaşmakta ve süreçten yeterli veri alamamaktadır 
(Edwards ve Ewen, 1996, s.29). 

Birden çok değerlendirme sağlamak yoluyla performans ölçütlerinin 
güvenilirliğini geliştirmek yeni bir anlayış değildir. Çoklu değerlendirmenin tek bir 
kaynaktan sağlanan bilgilerle kıyaslandığında daha güvenilir ve geçerli olduğu 1930’lu 
yıllardan beri bilinmektedir. 360 derece geribildirim süreci bireyin çevresindeki bilgi 
ağından mümkün olan en yüksek kalitedeki performans bilgisini toplamakta ve rapor 
etmektedir (Edwards, 1996, s.5). 

360 derece geribildirim süreci işletmelerde kısıtlanan geribildirim kanallarının 
serbest bırakılma amacını gerçekleştirecek mekanizmalardan biri olarak görülmektedir  
(Gravan vd. , 1997, s.134). İşletmeler, işlerin çok yönlü doğasını ve bireylerin 
anlayışlarının farkında olmanın gelişime katkısını ve performans değerlendirmenin 
faydalarını kavradığından, çok kaynaklı geribildirim sürecinin kullanımı yaygınlaşmıştır 
(London ve Smither, 1995, s.804).  

Geleneksel performans değerlendirme yöntemi, üstün önyargılarının 
değerlendirmeye girmesini önleyemediğinden, tüm sorumluluk amirin üzerindedir. 
Sürecin işleyişi üstün davranışlarına bağlı olmasına rağmen, üstlerin yetki ve 
sorumlulukları bulunmamaktadır. Geleneksel performans değerlendirme yöntemi, 
işgörenin yalnızca iş başındaki başarısını, görevindeki davranışlarını değil aynı 
zamanda ihtiyaç olmadığı halde işletme dışındaki yaşantısını ve kişiliğini de 
değerlendirmektedir. Sonuç olarak geleneksel performans değerlendirme yönteminde, 
işgörenlerin geleceği ile ilgili sistematik işlem ve önerilerden yoksun olduğu 
görülmektedir (Canman, 2000, s.171).  

1960’lı ve 1970’li yıllarda işgörenlerin performansları hakkında daha geniş ve 
doğru bilgileri nasıl sağlanacağı konusunda yapılan araştırmalarda; astlardan gelen 
geribildirimin, yöneticilerin davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonucunda, yöneticilerin astlarının kendilerini nasıl algıladıklarını 
öğrenmelerinin, yönetici davranışları üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmüştür 
(Lepsinger ve Lucia, 1997, s.7). 

Birçok işletmeden alınan veriler değerlendirilenlerin çoklu değerleyici içeren 
değerlendirmeleri tekli değerleyici içeren değerlendirmelere göre daha tatminkâr 
bulduğunu ortaya koymuştur. Bazı değerleyiciler 360 derece geribildirim yönteminin 
geleneksel değerlendirme yöntemlerine karşı getirilmiş bir gelişme olduğunu 
düşünürken, bazıları bu görüşe katılmamaktadır. Bu görüş ayrılıkları kullanılan 
geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinin işletmede yerleşmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır (Waldman vd. , 1998, s.88).  
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ARAŞTIRMA AMACI VE ÖNEMI 
Çağımızda, bireyler işletmelerde birbirleriyle, astlarıyla, yöneticileriyle ve 

müşterileriyle ilişkide bulunmakta ve günlük yaşamının büyük bir bölümünü bağlı 
olduğu iş yerinde geçirmektedir. Bu süreç içerisinde işletmede düzenli bir performans 
değerlendirme sürecinin oluşturulması, işletme faaliyetlerini daha iyiye ulaştırmakta ve 
kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Performans değerlendirme, 
gelişmenin ön koşulu olduğundan, gerek yönetilenlerin gerekse yöneticilerin bu 
değerlendirme sürecinden yararlanmaları gerekmektedir. Performans değerlendirme, 
işgörenlerin davranışlarını şekillendirmekte ve kendi potansiyellerinin farkına 
varabilmelerini sağlamaktadır. İşletme içinde işgörenlerin faaliyetlerini daha başarılı 
yerine getirebilmeleri, hedeflerini oluşturabilmeleri ve bu hedefleri 
gerçekleştirebilmeleri için düzenli bir performans değerlendirme yönteminin 
kullanılması gerekmektedir.  

Araştırmada, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili bugüne kadar yapılan 
çalışmalar incelenmiştir. Bu doğrultuda, uygulanan performans değerlendirme 
yöntemlerinin yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkisinin ortaya konulması 
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM 
Uygulanan performans değerlendirme yöntemlerinin yöneticilerin ulaşmak 

istedikleri amaca etkisini ortaya koymak için turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışan yöneticilere uygulanan anket sonuçları güncel istatistiksel 
programlar ile analiz edilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki turizm işletmelerinin sayısının yoğun olduğu 
iller olan (www.turizm.gov.tr) Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla’da bulunan 5 
yıldızlı otel işletmelerinde (182 adet) çalışan 2184 yönetici oluşturmaktadır. Yamane’e 
(2001) dayanarak yapılan hesaplamada araştırmanın örneklemi 326 olarak bulunmuş ve 
578 yöneticiden analiz edilebilir anket elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
performans değerlendirme ölçeğinin genel güvenilirlik düzeyi; Cronbach Alpha 0,97 
olarak tesbit edilmiştir.  
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BULGULAR VE YORUM 
Araştırma sonucunda elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.  

Tablo.1: Yöneticilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım 
360 DERECE GELENEKSEL TOPLAM  
fi % fi % fi % 

Erkek 163  28,20 230  39,80 393 68,00  
Cinsiyet Kadın 95  16,43 90  15,57 185  32,00 

25 yaş ve    altı 9 1,56 16 2,77 25 4,33 
26-35 yaş 95 16,43 132 22,84 227 39,27 
36-45 yaş 146 25,26 134 23,18 280 48,44 

 
 
Yaş 

46 yaş ve  üzeri 8 1,38 38 6,58 46 7,96 
Evli 177 30,62 236 40,84 413 71,46 Medeni 

Durum Bekar 81 14,01 84 14,53 165 28,54 
İlköğretim 9 1,56 14 2,42 23 3,98 
Orta öğretim 77 13,32 113 19,56 190 32,88 
Ön Lisans 69 11,94 78 13,49 147 25,43 
Lisans 89 15,39 94 16,26 183 31,65 

 
Eğitim 
Durumu 

Lisansüstü 14 2,42 21 3,64 35 6.06 
500-1500 61 10,56 106 18,33 167 28,89 
1501-2500 160 27,68 148 25,60 308 53,28 
2501-3500 37 6,40 46 7,96 83 14,36 

 
Gelir 
Durumu 
(TL) 3501 ve üzeri -  20 3,46 20 3,46 

Araştırmaya katılan yöneticilerin; %68,00’ının erkek, %32,00’ının kadın olduğu, 
yaşları itibariyle dağılımlarının ise; % 4,33’ünün 25 yaş ve altı, % 39,27’sinin 26-35 
yaş, % 48,44’ünün 36-45 yaş ve % 7,96’sının 46 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür. 
Ayrıca bu yöneticilerin medeni durumları itibariyle dağılımına bakıldığında; % 
71,46’sının evli, % 28,54’ünün bekar olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumları itibariyle 
ise dağılımına bakıldığında; %3,98’inin ilköğretim, %32,88’inin orta öğretim, 
%25,43’ünün ön lisans, %31,65’inin lisans ve %6,06’sının lisansüstü eğitim grubunda 
yer aldığı görülmüştür. Son olarak bu yöneticilerin gelir durumları itibariyle 
dağılımlarının ise; %28,89’unun 500-1500 YTL,  %53,28’inin 1501-2500 YTL, 
%14,36’sının 2501-3500 YTL, %3,46’sının 3501 YTL ve üzeri biçiminde olduğu tesbit 
edilmiştir.  

Tablo.2: Yöneticilerin Sektörde Çalıştığı Süreye İlişkin Dağılım 

360 DERECE GELENEKSEL TOPLAM  
fi % fi % fi % 

2 ve/veya daha az 8 1,38 15 2,59 23 3,97 
3-5 41 7,10 43 7,43 84 14,53 
6-8 75 12,98 74 12,80 149 25,78 
9-11 68 11,77 77 13,32 145 25,09 

Sektörde 
Çalıştığı Süre 
(Yıl) 

12 ve üzeri 66 11,42 111 19,20 177 30,62 
2 ve/veya daha az 96 16,61 105 18,16 201 34,77 
3-5 92 15,92 84 14,53 176 30,45 
6-8 40 6,93 66 11,41 106 18,34 
9-11 12 2,07 37 6,40 49 8,47 

Şu An 
Bulunduğu 
İşletmede  
Çaliştiği Süre 
(Yıl) 12 ve üzeri 18 3,11 28 4,85 46 7.96 
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Araştırmaya katılan yöneticilerin sektörde çalışma süreleri itibariyle dağılımı 
incelendiğinde; %3,97’sinin 2 ve/veya daha az yıl, %14,53’ünün 3-5 yıl, %25,78’inin 6-
8 yıl, %25,09’unun 9-11 yıl, %30,62’sinin 12 yıl ve üzerinde olduğu görülmüştür. 
Bununla birlikte şu anda bulunduğu işletmede çalışma süreleri itibariyle dağılımına 
bakıldığında; %34,77’sinin 2 ve/veya daha az yıl, %30,45’inin  3-5 yıl, %18,34’ünün 6-
8 yıl, %8,47’sinin 9-11 yıl, %7,96’sının 12 yıl ve üzerinde olduğu tesbit edilmiştir. 

Tablo.3: Uygulanan Performans Değerlendirme Yöntemi İle Yöneticilerin 
Ulaşmak İstediği Amaca İlişkin Dağılım 

χ2:  31,920   p= 0,000 

Uygulanan performans değerlendirme yöntemleri ile yöneticilerin ulaşmak 
istedikleri amaca ilişkin alınan cevapların dağılımı Tablo-3’de verilmiştir.  

Bu değerlere ilişkin yapılan Ki-Kare testi sonucunda yöneticilerin uyguladıkları 
performans değerlendirme yöntemi ile ulaşmak istedikleri amaç faktörü arasında 
istatistiksel olarak ilişki tesbit edilmiştir (p≤0,05). Yani, uygulanan performans 
değerlendirme yönteminin yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaç üzerinde etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Tablo.3’e bakıldığında; 360 derece performans değerlendirme 
yöntemini uygulayan yöneticilerin performans değerlendirme faaliyetleri ile ulaşmak 
istedikleri amacın “Eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi” (%33,7); geleneksel 
performans değerlendirme yöntemini uygulayan yöneticilerin ulaşmak istedikleri 
amacın “Varolan performansın geliştirilmesi”(%39,7) olduğu tesbit edilmiştir.    

360 derece geribildirim yönteminin Procter & Gamble firmasındaki uygulamasına 
ilişkin yapılan bir araştırmada; Procter & Gamble firmasının performans değerlendirme 
sonucunda ortaya çıkan verileri ücret artışları, terfi, eğitim, işe alma gibi insan 
kaynakları fonksiyonlarını beslemekte ve geliştirmekte kullandığı görülmektedir 
(Karakuş, 2004, s.102).  

Tommy Hilfiger Unitim Tekstil Giyim Sanayi Paz. A.Ş.’de çalışanların 360 
derece geribildirim yöntemine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik uygulama 
araştırmasında performans değerlendirme faaliyetlerinden beklenen amaçlar ortaya 
konulmuştur. Çalışanların %65’i performans değerlendirme sürecinden beklenen 
amaçlardan, eğitim ve gelişim ihtiyacını saptamanın daha önemli olduğunu düşünürken, 
%39,5’i yönetsel konularda karar alınmasına katkıda bulunmanın (ücret, kariyer, terfi, 
transfer, işten çıkarma) daha önemli olduğunu düşünmektedir (Ezber, 2005, s.82).  

Yöntem 
360 Derece 
Performans 

Değerlendirme 

Geleneksel 
Performans 

Değerlendirme 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
FAALİYETLERİNİN AMACI 

fi % fi % 
Eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi 87 33,7 100 31,3 
Var olan performansın geliştirilmesi 52 20,92 127 39,7 
Geçmiş dönemlerdeki  performansın gözden geçirilmesi 30 11,6 24 7,5 
Geleceğe yönelik potansiyel ve terfi durumlarının 
değerlendirilmesi 31 12,0 30 9,4 

Kariyer planlama kararlarına yardımcı olması 20 7,8 18 5,6 
Performans hedeflerinin belirlenmesi 14 5,4 9 2,8 
Ücret düzenlemelerinin ayarlanması 24 9,3 12 3,8 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Dünya’da ve Türkiye’de turizm hareketlerinin gelişmesine katkı sağlayan otel 

işletmeleri, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek üzere yönetsel faaliyetlerinde 
performans değerlendirme faaliyetlerine bir yön verme çabası içinde bulunmaktadır. Bu 
doğrultuda araştırmada; uygulanan performans değerlendirme yöntemlerinin 
yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan bu araştırma sonucunda; uygulanan performans değerlendirme 
yöntemlerinin yöneticilerin ulaşmak istedikleri amaca etkili olduğu tesbit edilmiştir. 
Yani, 360 derece performans değerlendirme yönteminin özellikle amaç faktörünün alt 
düzeylerinden eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesinde (%33,7), ikinci olarak da 
varolan performansın geliştirilmesinde (%20,92), geleneksel performans değerlendirme 
yönteminin ise; özellikle varolan performansın geliştirilmesinde (%39,7) daha sonra da 
eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi (%31,3) amaçlarında etkili olduğu tesbit 
edilmiştir.    

İşletmede iyi planlanmış bir performans değerlendirme süreci yöneticilerin 
beklenti ve tutumlarının ölçülmesini sağlayarak, işinden memnun işgörenlerin sayısını 
artırabilecektir. Bununla birlikte, otel işletmelerinde tüm bölümlerde çalışan 
işgörenlerin gelişim planlarını ortaya koyarak işgörenleri yetiştirmeye, bölümler arası 
iletişim ve işbirliğinin artmasına olanak sağlayabilecektir. 

Performans değerlendirme faaliyetleri, işgörenlerin bir işteki çalışmalarını tüm 
yönleri ile ele alan ve buna bağlı olarak işletmenin hedeflerine ulaşabilmesine kaynak 
oluşturan bir süreç olduğundan, yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin 
işgörenlerinden etkin bir şekilde yararlanmaları gerekmektedir. İşgörenlerin ve 
yöneticilerin gelişimlerini göz önünde bulunduran performans değerlendirme 
yöntemlerinin planlanarak uygulamaya geçilmesi, işletmenin hızlı değişimlere ayak 
uydurabilmesini sağlayabilecektir. İşletmenin amaçlarının belirlenerek işinde verimli ve 
başarılı yöneticilerin bulunması işletmenin diğer işletmeler karşısında rekabet gücünü 
artırabilecektir. 
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In our age, at enterprises, people communicate with each other, their subordinates, 

superiors and their customers and they spend most of the time in their daily lives in the 
office they belong to. During this process, establishing a regular performance evaluation 
process in the enterprise makes enterprise activities better and makes it possible for 
sourcing to be more active.  Since performance evaluation is a prerequisite for 
advancing, not only the ruled ones but also the ruler ones should benefit from this 
evaluation process.   

Performance evaluation is the trial of determining within a job description, at 
which level employees have realized this job description and determining the level of 
employees’ realizing their defined duties in a particular time.  As a result, the employee 
evaluates the results of his personal success seeing the result of his work (Trahant ve 
Koncee, 1997, s.47).  This evaluations are used very often as criteria to choose the 
applicants who will be promoted up to upper stages, to make career planning, for 
payroll distribution according to merit system and to determine the employees who need 
training (Wilson ve Willys, 1998, s.64).  

Performance evaluation activities make it possible for organizational aims to 
come true by employees’ being awarded. And it enables to determine the performances 
of employees by presenting their strong and weak sides about work. Moreover, it makes 
business oppurtunities better. It also helps in increasing motivation level of the 
employees, and determining developmental needs and making a successful plan at the 
enterprise (Cole, 1993, s.326). 

Every employer and every enterprise are in a struggle for establishing the 
optimum performance evaluation method for their needs. Dissatisfaction about 
performance evaluation methods at enterprises may cause personnel circulation, 
decreasing in motivation level and feelings of inequality. The points of view of 
employees about the evaluation method could be as important as psychometric validity 
and reliability of the method. Moreover, researches show that employee satisfaction is 
efficient in some factors such as yieldance, motivation and orgazinational decisions. 
Since the adopted performance evaluation method fails when employees are not 
satisfied, it is essential that the process motivates employees and head their efforts 
towards the aims of the enterprise (Miller, 2001, s.322).  

Advancing the reliability of performance criteria by providing more than one 
evaluation is not a new understanding. It has been known since the thirties that multiple 
evaluation is more valid and reliable when compared to the data provided by only one 
source  



 
 

D. Kara / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 53-64 

 63 

360 degree feedback process aggregates the highest quality performance 
information available from the knowledge network around the individual and reports the 
information(Edwards, 1996, s.5)..  

Since enterprises have realized the benefits of performance evaluation and being 
aware of the fact that multi-directional side of work and the understandings of 
individuals contribute to advancing, the use of multi-source feedback process has 
become widespread. Since the traditional performance evaluation method can’t avoid 
the assessment of superiors  judgments, the person in charge is sole responsible for that. 
Even though the course of proceeding depends on the acts of the superior, the superior 
aren’t authorised nor are they responsible (London ve Smither, 1995, s.804). 

 Traditional performance evaluation method not only assesses the success of 
employee at work, his behaviours in his duty, but also his life outside the enterprise and 
his personality, even though it is not needed. Consequently, it is seen that traditional 
performance evaluation method is deprived of systematic actions and suggestions about 
the futures of the employees(Canman, 2000, s.171).  

Data received by many enterprises have revealed that the evaluated find the 
assessments with multiple evaluator more satisfying than the ones with single evaluator.  

While some evaluators agree 360 degree feedback method is a development 
against the traditional evaluation methods, some disagree. These differences in opinions 
are because of the fact that the adopted traditional performance evaluation methods are 
settled in the enterprise(Waldman vd. , 1998, s.88). 

Method 
Within the changing management concept, employees and employers have the 

constant feeling of keeping up with the changing environment. In this regard, 
performance evaluation activities are regarded as an indispensable element. Data 
obtained from the results of the performance evaluation activities, shed light on the 
development of the employees and enable the enterprises to stand in the fierce 
competitive environment. This study sets out to find out the effect of the applied 
performance methods on the objective of the managers. The population of the study 
comprises 182 hotel enterprises with five stars operating in Antalya, İzmir and Muğla 
with 2184 managers. Sample population was comprised of 578  managers. 

Results 
Since performance evaluation activities are a process that deal with the efforts of 

employee in all its parts and that accordingly makes it possible for the enterprise to 
realize its aims,  enterprises that operate in intense competition environment should 
benefit from their employees efficiently.  

Hotelmen who contribute to the improvement of tourism actions in the world and 
in Turkey are in struggle for guiding performance evaluation actions in their executive 
actions in order to offer a more qualified service to their customers.  Accordingly, in the 
study, it is tried to determine the effect of the adopted performance evaluation methods 
on the aim the managers want to reach. After this research done, it has been confirmed 
that the adopted performance evaluation methods are efficient in the aims the managers 
want to reach.  
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In other words, it has been confirmed that 360 degree feedback performance 
evaluation method is efficient especially in determining education and proceeding 
requirements that are in low-levels of factor of aim (%33,7), secondly in advancing the 
existing performance (%20,92); and it has been confirmed that the traditional 
performance evaluation method is efficient especially in advancing the existing 
performance(%39,7), secondly in the aims of determining education and proceeding 
requirements (%31,3).  

Discussion 
Carrying into action by planning performance evaluation methods that consider 

the proceedings of employees and managers makes the enterprise adopt to quick 
changes. Since the existence of efficient and successful managers determining the aims 
of enterprise increase competitive power of the enterprise towards the other enterprises, 
it is essential enterprises use a performance evaluation method appropriate for the 
organizational structure.   

In a research related to the application of 360 degree feedback management in 
Procter & Gamble firm; it is seen that Procter & Gamble firm used the data gained from 
the results of performance evaluation to foster and develop human sources functions 
such as wage increase , promotion, education, employment; in the application research 
to determine the views of the workers of Tommy Hilfiger Unitim Textile Wear Industry 
Marketing Corps. about the 360 degree feedback management, 65 per cent of the 
workers think that determining education and development needs is more important 
than objectives expected from performance evaluation process, 39.5 per cent think that 
it is more important to contribute to decision making about management related issues 
(wages, career, promotion, transfer, dismissal). 

The results of the study suggest that the effect of the applied performance 
methods on the objective of the managers counts. The objective of the managers 
applying 360-degree performance evaluation method is found to be “finding out the 
training and development needs”, while the objective of the managers applying 
conventional performance evaluation methods is found to be “enhancing the existing 
performance.  
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Özet 
Turistlerin tatil için gidecekleri yeri seçerken dikkate alacakları öncelikli 

etmenlerden birisi de güvenliktir. Güvenlik ihtiyacı insanların yaradılışlarından gelen 
bir özelliktir. İnsanların huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için kendilerini güvende 
hissetmeleri gerekir. Araştırmanın amacı, İstanbul’un turistler tarafından güvenli olarak 
algılanıp algılanmadığını tespit ederek, turizmde güvenlik konusuna dikkat çekmek ve 
bu yönde alınacak tedbirler konusunda fikir vermektir. Bu araştırmada, güvenlik 
kavramı çeşitli yönlerden, turizm sektörüyle ilişkilendirilerek ele alınmış, bu 
doğrultuda, yerli ve yabancı turistler üzerinde uygulanan bir anket yardımı ile turistlerin 
İstanbul hakkındaki güvenlik algılamaları ortaya konmuştur. Sonuçlara bakıldığında 
İstanbul’un turistler için bazı yönlerden güvensiz bir imaja sahip olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizmde güvenlik, güvenlik algısı, İstanbul 

Abstract 
Safety is one of the priorities of a tourist when choosing his/her destination. The 

need of safety is one of the natural characteristics of a human being. People need to feel 
safe in order to live a peaceful life. The goal of this study is to draw attention to safety 
in tourism by determining whether İstanbul is regareded as safe by tourists, and to 
produce ideas towards the subject. In this research, the concept of safety has been 
covered from different aspects and connecting with the tourism sector; thus, safety 
issues are examined from the point of law. Tourists’ safety perception about Istanbul 
has been putted via a survey applied to local and foreign tourists. The results reveal 
that İstanbul has an image as an unsafe venue in some aspects. 

Key Words: Tourism safety, security perceptions, Istanbul 
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GİRİŞ 
Turizm olgusunu daha iyi anlayabilmek için turizm davranışların ortaya 

çıkmasında etkili olan algılamalar, güdülenmeler, öğrenmeler, kişilikler ve tutumlar gibi 
içsel süreçlerle ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dışsal süreçlerin iyi analiz edilmesi 
gerekmektedir (Rızaoğlu, 2003,iii). Turizmin çok çeşitli süreçler içermesi turizm 
talebindeki dalgalanmaları tek bir faktöre bağlı kalarak açıklamayı imkânsız 
kılmaktadır. Güvenlik gereksinmesi, turist akımının ülkeye yönelmesini ya da 
yönelmemesini, eğer yönelmişse yoğunluğunu, kalış süresini belirleyici unsurların en 
önemlilerinden biridir. 

Turizm hareketinin oluşması için gerekli içsel ve dışsal uyarıcıların başında 
güvenlik gelmektedir. Güvensiz ve belirsiz bir ortamda turizmden bahsetmek çok 
güçtür. Turizmde alışılmış, bilinen bir yerden yabancı bir ortama giriş söz konusudur. 
Bu sebeple turizm hareketinin gerçekleşmesinde güvenlik faktörünün ön plana çıkması 
çok doğaldır. 

Turist tatile çıkmaya karar verirken, öncelikle tatilini güven içinde ve en iyi 
şekilde nerede geçireceğine karar verir. Böylece tatil programını belirgin hale getirmiş 
olur. Güvenlik sorusu ya yaşanan deneyimden ya da ikinci elden bilgilerin 
toplanmasıyla ortaya çıkan imajdan oluşur ve karşılaştırmalı olarak tatil yeri seçiminde 
belirleyici rol oynar. Başka bir deyişle, kamu düzeninin sağlanması ve korunması 
konusundaki imaj, turistik bir çekicilik olarak tatile çıkma aşamasında turistin tercihini 
etkilemektedir.  

Turizm; sağlık, güvenlik, rahatlık, hijyen vb kaygıların ön planda olduğu 
sektörlerin başında gelmektedir. Savaş ve turizm, terör ve turizm kavramlarını yan yana 
düşünmek imkânsızdır. Çünkü turizm, dinlenmeye, eğlenmeye, farklı insanları, farklı 
kültürleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları görmeye yönelik bir olgudur. Savaş ve 
terörün varlığı ve asayişin olmaması turizme engel olmakla birlikte, insanlar arasında 
düşmanlık, korku ve önyargıların da oluşmasına sebep olur. 

Turistleri bir ülkeye çekebilmek için öncelikle onların ülkeyi nasıl algıladıkları 
saptanmalıdır. Turistin kafasında var olan imaj tatil yeri seçimini etkileyeceğinden 
öncelikle var olan bu imajın bilinmesi gerekir. Turist bir ülke hakkında olumsuz bir 
düşünceye sahipse, yöneticiler tarafından ülke imajını düzeltici ve bilgilendirmeye 
yönelik faaliyetler yapılmalıdır. 

Bu araştırmada güvenlik kavramı turizmle ilişkilendirilerek ele alındıktan sonra 
turistlerin İstanbul’u güvenlik boyutuyla nasıl algıladıkları yapılan araştırmayla ortaya 
konularak, turizmde gerekli olan güvenlik eğitimi konusunda önerilere yer verilmiştir. 

Güvenlik ve Turizm İlişkisi 
Kılıç (2000, s.13-14) güvenliği genel olarak, insanların davranışlarında, duygu 

düşünce ve algılarında ve ilişkilerinde, kuşkulu, korkulu, tehlikeli unsurların 
bulunmaması, insanların emin ve rahat olması durumudur şeklinde açıklamaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında güvenlik yaşamın her alanını kapsamaktadır.  

Yılmaz’a (1994, s.11) göre ise güvenlik, insanların toplu ve yerleşik hayata 
geçmelerinden bugüne kadar sistemleşerek gelmiştir. İnsanlar birlikte yaşamanın bir 
gereği olarak, bir disipline, düzene ve emniyette olmaya ihtiyaç duyarlar. İnsanlar 
arasındaki bu düzen ve emniyet, adalet ve güvenlik hizmetleri sayesinde sağlanır. 
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Güvenlik kavramı, sükûn, sağlık, huzur ve asayiş ile birlikte, kamu düzeninin 
sağlanması ve korunması yanında bireylerin ırz, can ve malının korunması biçiminde 
algılanmaktadır. Güvenlik geniş kapsamlı bir kavramdır ve çeşitli yönleri 
bulunmaktadır. 

Toplumsal açıdan güvenlik; hukuk kurallarına uyulmamasının toplumsal örgütler 
tarafından denetlenmesidir. Bu denetim, kurallara uymayı sağlamak ve bu amaçla 
uymayanların cezalandırılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu ise sonuçta kamu 
düzeni kavramını meydana getirmektedir. Güvenlik hizmetleri, kamu düzeninin 
sağlanması, bireylerin tehlikeli durumlardan korunması ve emniyetli bir ortam 
sağlanması amacıyla yapılan etkinliklerdir. 

Kişisel güvenlik, bireysel hak ve hürriyetlerin en geniş anlamda yaşanabilmesini 
kapsar. Yaşama, düşünme, inanç vb. hürriyetler bu kapsam içinde yer almaktadır. 

Kamu güvenliği sosyal yaşantının en temel gereksinimlerinin başında 
gelmektedir. Bir devletin en önemli ve en temel ödevi; ülkedeki can ve mal 
güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenerek kamu düzeninin sağlanması yani 
kamu güvenliğidir. Devletler varlıklarını devam ettirebilmek ve bu vazifelerini gereği 
gibi yerine getirebilmek amacıyla örgütlenmek ve düzenli bir teşkilat kurmak 
mecburiyetindedirler. Örgütlenirken ve düzenli bir teşkilat kurarken, devletlerin ilk ele 
aldıkları konu güvenlik örgütlenmesidir. İşte Türkiye’de güvenlik hizmetleri başlıca 
genel kolluk ve özel kolluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel kolluk olarak görev yapan 
Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik örgütlerinin yanında, özel kolluk görevi yapan 
Orman Koruma, Gümrük Koruma, Özel Güvenlik, Belediye Zabıtası gibi örgütler de 
bulunmaktadır (Aydın, 2000; Özcan, 2000; Cangür, 2004).  

1.1. Güvenliğin Psikolojik Boyutları 

Güvenlik olgusunun psikolojik boyutu daha çok kişinin kendi iç dünyasındaki 
durumuyla güvenliği algılamasıdır. Kişinin geçmiş yaşantıları, alışkanlıkları, değer 
yargıları, kişiliği, karakteri vb. birtakım özellikleri güvenlik algılamasını etkiler. 
Güvenlik gereksiniminin karşılanamaması, insanın içine kapanmasına yol açmakta ve 
insanı güven arayıcı davranışlara itmektedir.  

Apak vd., (2002) güvensizlik duygusunun sonucu olan suç korkusunun kentsel 
alanlarda sıklıkla görülen bir konu olduğunu söylemektedir. Suç korkusu ile daha fazla 
suçtan etkilenebilir topluluklar oluştuğu gibi, geceleri dışarı çıkma, güvenli yerleri 
tercih etme, potansiyel suç alanlarından uzak durma gibi toplumsal iletişimi, toplumsal 
denetimi ve komşu ilişkilerini azaltan toplumsal davranış düşüncelerinin ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir.  

İnsanların herhangi bir konuda psikolojik güvensizlik duymalarının en önemli 
nedeni geçmiş tecrübeleridir. İnsanlar yaşadıkları herhangi bir olaydan sonra 
güvenlerini yitirmişlerse aynı olayla daha sonra karşılaştıklarında, şartlar değişmiş olsa 
dahi kendilerini psikolojik olarak güvende hissetmezler. Kendini güvende hissetmeyen 
insan sürekli bir gerginlik ve belirsizlik içerisinde olacağından yaptığı hiçbir şeyden tam 
anlamıyla tatmin olamayacaktır.   
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1.2. Güvenliğin Sosyolojik Boyutları 

Kılıç (1990, s.35) güvenliğin sosyolojik yönü hakkında şunları söylemektedir; 
turizmin insanlar tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu nazara alındığında, 
turizm olgusu da bir davranış biçimi olarak ortaya çıkar. Bu davranışın her aşamasında 
güvenlik ön plandadır. Asayiş şartları gerek gidilen yerde, gerekse yolculuk sırasında 
can ve mal güvenliğini sağlayıcı nitelikteyse turizm davranışının gerçekleşmesi için 
uygun bir ortam sağlanmış demektir.   

Bilindiği gibi, turizm sadece ekonomik bir olay olmayıp sosyal, kültürel, siyasi ve 
çevresel yönleri de olan, sosyal yapının, ahlâk anlayışının ve giderek toplumsal davranış 
kalıplarının değişmesine yol açan bir harekettir. Bu nedenle, turizmin etkileri 
değerlendirilirken yalnız gelir getirici ve döviz kazandırıcı özellikleri gibi maddi ve 
ekonomik sonuçları değil aynı zamanda sosyal ve kültürel yansımaları gibi ekonomik 
olmayan yönlerinin irdelenmesi de önem arz eder. 

Güvenliği sosyal boyutlarıyla birçok yönden incelemek mümkündür. Birçok 
yabancı turist ziyaret ettiği ülkede iletişim problemiyle karşılaşır. Onlar gittikleri 
ülkenin dilini konuşamayabilir ve kültürlerini anlamayabilirler. Bu durumda turistler 
kendilerine söylenen sözleri ya da işaretle anlatılmaya çalışılanları anlamakta güçlük 
çeker. İletişim zorluğu, güvenlik ve emniyet konularında daha hassas olan turistlerin 
karşılaştıkları problemlerin çözümünü, hem turistler hem de yerli insanlar için 
zorlaştırmaktadır.  

Turizmi olumsuz etkileyen önemli gelişmelerden biri de alışverişte kandırılan 
turistin memnuniyetsizliğidir. Turistlerin gittikleri yerlerden halı, kilim, altın, takı gibi 
değerli ürünler alıp ülkelerine döndüklerinde kandırıldıklarını fark etmeleri, o bölgenin 
imajına son derece zarar vermektedir. 

 Turizmin ekonominin lokomotifi haline gelmesi turistlerle ticari ilişkilerde daha 
dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aldatıldığını düşünen turist yeniden 
turistik talep oluşturmayacağına göre bu durumdan, turizmden gelir elde eden tüm 
kesimler zarar görecektir. Ayrıca turistlere pahalı mal satanların ve kötü muamele 
yapanların engellenememesinde Turizm Ahlak Yasası'nın olmaması da önemli bir 
etkendir.  

Rızaoğlu’na  (2003, s.257) göre, turistler yerli halkın gözünde yabancı ve farklı 
insanlardır. Turistler gittikleri ortamlarda yerli halk ile sosyal bir ilişkiye girmek 
zorundadırlar. Turistler ve yerli halk arasında bir ilişki kurulabilmesi için bir mekân 
gereklidir. Bu mekân ilişkinin yönünü de belirlemektedir. İlişkilerin yönü yakın, sıcak 
bir davranışla, saldırgan bir davranış arasında değişebilmektedir. 

Ayrıca yerli halkın turizmden beklentileri de turist ve yerli halk arasındaki 
ilişkilerde önemli bir faktördür. Turistlerin yerli halka bakış açıları ve onlara davranış 
biçimleri de turistlerle yerli halk arasındaki ilişkiyi etkilemektedir. Turist 
davranışlarının şekline göre yerli halk turistlere sıcak ya da düşmanca bir tavır 
sergileyebilmektedir. 

Turistler gittikleri bölgelerde kendilerini yabancı hissetmektedirler. Bu durum 
turistlerin çevreden her hangi bir zarar gelebileceğini düşünmelerinden, bulunduğu ve 
dolaştığı ortamları tehlikeli olarak algılamalarından kaynaklanmaktadır. 



 
 

C. Seçilmiş - K. Ünlüönen / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 65-84 

 69 

Rızaoğlu (2003, s.269) ayrıca turistler ve yerli halk arasındaki olumsuz sosyal 
ilişkilerin bazen turistlerin güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşabildiğini 
söylemektedir. Turistlerin gittikleri ülkelerde geçici bir süreyle kalmaları ve yabancı bir 
ortamda bulunmaları nedeniyle, kendilerine karşı işlenen suçlara karşı yasal yolları 
etkili biçimde kullanamamaları, turistlere karşı tehditlerin artmasına neden 
olabilmektedir.  

Turizm, bir hizmet ihracıdır. Turistlerle doğrudan ve dolaylı ilişkide bulunan 
kişilerin, kurumların, çevrenin ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek suretiyle rekabet 
gücünün arttırılması mümkündür. Büyük turizm işletmeleri yanında hatıra eşya sanayi, 
kırsal turizm işletmeleri ve küçük-orta ölçekli on binlerce firma, turizm sektöründen 
geçimini sağlamaktadır. Sektörün, iç içe geçmiş onlarca alt-sektör ile ilişkisi nedeniyle, 
toplam büyüklüğünü hesaplamak son derece zordur. Turizm sektörü, insanların refah 
düzeyinin artması ile birlikte en önemli gelir sağlayan sektörlerden birisi haline 
gelmiştir.  

Turistin gideceği ülkenin resmi görevlileriyle olan ilişkisi, varsa vize işlemleri 
sırasında başlamaktadır. Özellikle bazı ülkelerin vize vermek için eziyete varan 
formaliteler uygulaması; daha tatil başlamadan turistin fikrinin değişmesine neden 
olmaktadır.  

Kendi araçlarıyla münferit seyahat eden turistlerin, sınırlarda yaşadığı sorunlar 
ciddi bir imaj zedelenmesine neden olmaktadır. Pasaport ve vize kontrol işlemleri 
nedeniyle saatlerce sınır kuyruklarında bekleyen turistler daha tatillerinin başlangıç 
aşamasında gidecekleri ülke için olumsuz düşüncelere kapılmaktadır. Bu durum onların 
gidecekleri yerde tatmin olmalarını zorlaştırmakta ve memnuniyetsiz turistler ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bu durum onların gidecekleri ülkeye olan güvenlik algılamalarını 
olumsuz etkileyebilmektedir. 

Turistler, kendilerine karşı işlenen suçlarda bürokratik ve yasal işlemlerin yavaş 
işlemesinden dolayı çoğu zaman şikâyet hakkını kullanamamaktadır. Çünkü sınırlı olan 
tatil sürelerinde bir sonuç alınamayacağını düşünmektedirler. Ayrıca tatilde dinlenmek 
ve/veya eğlenmek yerine bu tür bürokratik ve yasal işlemlerle uğraşmak 
istemeyeceklerdir.  

Güvenliğin Turistik Talebe Etkileri 
Turistlerin bir bölgeyi ziyaret etme kararını verirken öncelikli olarak dikkat ettiği 

konuların başında güvenlik gelmektedir. Bir bölgenin çeşitli yönlerden güvenli olup 
olmaması turist talebini doğrudan etkilemektedir. 

Turizmde güvenliğin bir diğer boyutu turistik bölgede asayişin sağlanmasıdır. 
Asayiş suçu kavramı; terör ve trafik suçları dışında kalan, teşekkül halinde işlenenler de 
dâhil olmak üzere kişiler ve/veya malvarlığına karşı işlenen suçları ifade eder. (EGM, 
2006) 

Turizm açısından can ve mal güvenliği önemli konulardan biridir. Turistik bir 
bölgede; iç karışıklıklar, turistlerin maruz kaldığı hırsızlık, gasp, yaralama gibi olaylar 
sonucunda hem bölgenin güvenlik imajı zedelenmekte, hem de turizm talebinde ciddi 
düşüşler meydana gelmektedir.  

Koyunoğlu’na (2003, s.23) göre turistler için konaklayacakları tesislerin güvenliği 
ya da hizmet kalitesi yalnız başına bir anlam ifade etmez. Turistler gittiği bölgenin 
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eğlence yerlerinde, alış veriş mekânlarında, gezdiği tarihi alanlarda, kısacası bulunduğu 
tüm alanlarda kendini rahat ve güvende hissetmek ister. Turistler, kendi yaşadıkları 
yerlerden ayrılıp yeni ve yabancı bir yere gitmenin verdiği psikolojik bir belirsizliği 
yaşar. Bu nedenle gittikleri turistik bölgede karşılaştıkları çok küçük bir olay nedeniyle 
kolayca karamsarlığa düşebilirler. 

Güvenlik riskleri, ülkelere, bölgelere ve yörelere göre çeşitli farklılıklar 
göstermektedir. Koyunoğlu (2003, s.285-286) ülkeleri tehdit eden ve sonucunda turizm 
talebinde azalmaya neden olan faktörleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

 Bölgenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durum, 

 Genel yoksulluk, 

 Yüksek oranda işsizlik, 

 Aile kurumunun ve sorumluluğunun azalması, 

 Silah kullanımının yaygınlaşması, 

 Soygun, hırsızlık, gasp gibi olayların artması, 

 Gelir dağılımındaki adaletsizlik, 

 Radikal grupların şiddet yanlı tutumları, 

 Terörün yaygınlaşması. 
Yukarıda sayılan bu etmenlerin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde güven 

unsurundan bahsetmek oldukça güçtür. Turistik seyahatler noktasından bakıldığında, bu 
ülkelerin, gidilmesi riskli ülkeler sınıfında yer aldığı görülmektedir. 

Fluker’e (2005, s.3-4) göre turistlerin ziyaret ettikleri eski kalıntılar ve mağaralar; 
kayma, göçme gibi tehlikeler içerdiğinden, güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken 
yerlerdir. Özellikle gençlerin merak duyduğu; tırmanma, yamaç paraşütü, rafting, sörf, 
jumping, sürat motoru gibi macera ve tehlike içeren aktivitieler ile safari ve vahşi doğa 
turlarını da turizmde güvenli bölge kapsamı içinde incelemek mümkündür.  

Turizm talebini doğrudan etkileyen unsurlardan biri olan terör, gerek siyasal ve 
sosyal bilimler, gerekse hukuk çerçevesinde birtakım boyutlarıyla ele alınmış ve terör 
kavramına bazı tanımlamalar getirilmiştir. Bu tanımlamalarda terörün eylem yönü ön 
plana çıkmaktadır. Bu bağlamda terörü; “insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara 
belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da tehdit etme eylemi” 
olarak tarif etmek mümkündür. Terörizm ise “insanlara korku ve dehşet salarak siyasal 
amaçları gerçekleştirme yöntemidir” (Alkan, 2002, s.12). 

Terörizm, toplumların politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını doğrudan 
ya da dolaylı olarak etkilediğinden, terör eylemlerinin sonuçları doğal olarak turizm 
sektörünü de olumsuz şekilde etkilemektedir. Ancak önemli olan nokta terörizmin 
doğrudan turizm sektörünü hedef almasıdır. Terörizmin ortaya çıkış sebebi ideolojik, 
politik, etnik ya da ekonomik söylemlerini eylemler yoluyla yaymaktır. Turizm 
sektörünün sosyal, kültürel, ekonomik, beşeri ve uluslararası bir yapıya sahip olması, 
terör eylemlerinin daha fazla ses getirmesi için uygun bir sektör haline gelmesini 
sağlamaktadır. Bu nedenle teröristler eylemlerini turizm sektöründe 
yoğunlaştırmaktadır. 
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Yavaş’a (2004) göre 21. yüzyılın temel değerlerinin ve uluslararası politikaların 
belirleyicisi konumuna gelen terörizm önceki yüzyıla göre ağırlıklı olarak ekonomiyi 
hedef almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin döviz girdilerini artırma ve istihdam 
oluşturma potansiyeli açısından, turizm endüstrisi, talep elastikiyeti göz önünde 
bulundurulduğunda terör eylemlerinden en fazla etkilenen endüstri konumundadır. 
Terör gruplarının turistleri ve dolayısıyla turizm endüstrisini hedef alması tesadüfî 
değildir. Bunun en önemli iki sebebi; farklı ülke vatandaşlarının uğradığı bir saldırının 
uluslararası basında birinci haber olarak yer almasının garanti olarak görülmesi ve 
turizm güzergâhının tehlikeli olarak algılanmasını sağlayarak ekonomi üzerine ciddi 
yükler eklemesidir. 

Turizm Bakanlığı (2001) istatistiklerine göre terörün turizm üzerindeki etkisi son 
olarak 11 Eylül saldırılarında kendini göstermiştir. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere 
birçok ülke büyük kayıplara uğramışlardır. Türkiye 11 Eylül saldırılarından sonra ilk 
sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre turizm gelirlerinde yaklaşık % 
8’lik bir düşüş yaşamıştır. 

Kuveloğlu’na (2004, s.141) göre turizm ve güvenlik konusu, yalnız savaş, terör, 
kriz gibi kitlesel olumsuzluklardan etkilenmez. Münferit olaylar da turizm talebi 
üzerinde önemli bir rol oynar. Örneğin bir hava yolu şirketine ait uçağın düşmesi ya da 
kaçırılması, ülkenin ulusal hava yollarına da zarar verebilmektedir. Ya da bir otelde 
meydana gelen terör eylemleri yine ülke genelinin güvenliği konusunda olumsuz 
düşüncelerin oluşmasına neden olmaktadır. 

Turizm ve ulaştırma, göz ardı edilemeyecek şekilde iç içe iki alan olduğundan 
turizm talebini etkilemesi kaçınılmazdır. Ulaştırma hizmetleri, arz edilen turistik 
ürünlerin turistlere ulaşmasında kilit rol oynamaktadır. Arz edilen turistik kaynaklar, 
ulaştırma hizmetlerinin olmaması durumunda hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu 
nedenle turizm sektörünün gelişmesi için öncelikle iyi bir ulaştırmaya ihtiyaç olduğu 
söylenebilir.  

Turizmde ulaştırma sistemleri; turistleri, turistik ürünün arz edildiği yerlere 
taşımakla diğer ulaştırma sistemlerinden daha farklı bir hizmet sunmaktadır. Gürdal’a 
(2002, s.298)  göre bu durum turistik ürünün üretildiği yerde tüketilmesiyle ilişkilidir. 
Bu açıdan bakıldığında, turizmde ulaştırma, ürünlerin ve hizmetlerin dağıtımını 
gerçekleştiren bir mal ulaştırması değildir. Turizmde ulaştırma, turistik mal ve 
hizmetleri doğrudan tüketecek olan turistlerin taşınması ile ilgili faaliyetler bütünüdür. 
Bu özelliği itibariyle ulaştırmanın turizm olayındaki rolü, “ara ürün” olmaktan çok 
“nihai ürün” olarak değerlendirilmektedir.  

Bir bölgede ulaşım hizmetlerinin güvenilirliği de, turizmde güvenliğin önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Sık sık kazalarının yaşandığı bir bölge, seyahat etmeyi 
düşünen insanlar tarafından ulaşım güvenliği olmayan bir bölge olarak algılanacaktır. 
Bununla birlikte turistlerin bir noktadan diğer noktaya transferleri sırasında oluşabilecek 
ulaşım problemleri, turistin seyahat tercihlerinin değişmesine neden olabilecektir.  

Sağlık güvenliği, güvenli bir turizm için önemli sorunlardan biridir. Turistler 
gidecekleri bölgede, bulaşıcı bir hastalığa yakalanma, rahatsızlanma ya da çeşitli 
nedenlerden dolayı sağlığını kaybetme endişesini taşırlar. Böyle bir durumda turist hem 
tatilini dilediği gibi yaşayamayacak hem de yabancı bir ülkede zor durumda kalmış 
olacaktır. Bu nedenle turistler sağlık güvenliği olmayan ya da bu yönden riskli olarak 
algıladıkları ülkelere seyahat etmeyeceklerdir. 
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Turizmin zamansal ve mekânsal açıdan yoğunlaşması, doğal yapıyı tahrip eden, 
uyumsuz ve çarpık yapılaşması; toprak, su, deniz ve sahil kirliliği, tüketimin artmasına 
paralel olarak ortaya çıkan atık sorunu, gürültü ve çevre kirliliği, sağlığı olumsuz 
etkileyen etmenlerin başında gelmektedir.  

Koyunoğlu’na (2003, s.20) göre, sağlık ve hijyen konusu uluslararası turizm 
pazarında ürün satışında önemli bir rekabet unsuru olarak yer almaktadır. Sağlık ve 
hijyen konularında güven vermeyen bölgeler, ülkelerin turizm otoriteleri, seyahat 
acentaları ve tur operatörleri tarafından gidilmesi riskli bölgeler olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle tur operatörleri ve seyahat acentaları sağlık güvenliği 
olmayan bölgelere pazarlama kataloglarında yer vermemektedirler. 

Sağlık güvenliği olmayan riskli bölgelere tanıtım kataloglarında yer verilmediği 
gibi turistin destinasyon seçiminde de yönlendirme yapılmamaktadır. “Örneğin turistin 
mavi bayraklı plajlara sahip tesisleri ve yöreleri seçmesi, salgın hastalık olan yerlere 
gitmesinin engellenmesi, çevre faktörünü göz önünde tutarak seçim yapmasının 
sağlanması, terör riski olan yöreler konusunda uyarılması gibi yönlendirmeler yapılarak 
pazarlamada ve destinasyon seçiminde caydırıcı faktör olarak değerlendirildiği gibi 
fiyat kırmada baskı aracı olarak da kullanılabilmektedir” (Koyunoğlu 2003, s.34) 

Ünlüönen (2000, s.87-88) göre konu evrensel tüketici hakları boyutunda 
incelendiğinde, turistler; seyahatleri ve tatilleri süresince temel ihtiyaçlarının 
karşılanması, güven duyacakları bir ortamın sağlanması, gidecekleri bölge hakkında 
bilgilendirilme ve bunun sonucunda gidecekleri yeri seçme ve temiz bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptirler. Bu nedenle kamu ya da özel turizm kuruluşları can ve mal 
güvenliğini sağlayacak önlemleri almalıdır.  

ARAŞTIRMA PROBLEMİ 
Önceleri varlıklı insanlar için, lüks ihtiyaçlar sınıfında yer alan turizm, son 

zamanlarda zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. İnsanlar için önemi giderek artan turizme 
katılanların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkeler de giderek büyüyen bu 
turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmekte ve 
bacasız sanayi şeklinde adlandırılan turizm olayından maksimum sosyal ve ekonomik 
fayda elde etmeye çalışmaktadır.  

Turizm ekonominin olduğu kadar, sosyal bir hareketlilik olarak sosyoloji ve 
psikolojinin de ilgi alanındadır. Turizm, farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip 
toplumların birbirleriyle ilişkiler kurmasına; farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür 
düzeyleri arasında bir etkileşme ve bunların sonucunda sosyal yapının, ahlak anlayışının 
ve giderek toplumsal davranış kalıplarının değişmesine yol açan bir olaydır.  

Kişilerin seyahat güdülenmesini ve davranışını etkileyen birçok sosyal ve 
psikolojik faktör vardır. Dinlenme, eğlenme, spor, kültürel faktörler bunlardan yalnızca 
bazılarıdır. Kişilerin seyahate güdülenmesi turizm olayının gerçekleşmesi için yeterli 
değildir. Bu güdülenmenin ekonomik ve sosyal çeşitli etmenlerle desteklenmesi gerekir.  

Turistlerde seyahate çıkma güdüsü oluştuktan sonra gidecekleri yeri seçme 
aşamasında da çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar arasında çeşitli beklenti ve ihtiyaçlar yer 
alır. Turistlerin tatil için gideceği yeri seçerken önceliklerinden birisi de güvenliktir. 
Güvenlik ihtiyacı doğuştan gelen bir özelliktir. İnsanların huzur içinde yaşayabilmeleri 
ve toplum içinde yaşamlarını sürdürebilmesi için kendini güvende hissetmesi gerekir. 
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Bu da; devletin veya özel kurumların sağladığı çeşitli düzen ve disiplin sayesinde 
gerçekleşebilir.  

Turistler için gidecekleri yörenin güvenli olması çok önemli bir olgudur. Çünkü 
hiç kimse can, mal, ulaşım, konaklama vb. güvenliğin olmadığı bir yörede tatil yapmak 
istemez. Kendini güvende hissetmeyen bir turistin, psikolojik faktörlerin etkisiyle 
tatilden elde edeceği fayda azalacaktır. Böylece turist daha sonraki dönemlerde kendini 
güvende hissetmediği yerde tatilini geçirmeyecek bu durum da ülke ve işletmeler için 
ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getirecektir. 

Turistlerin gideceği ülkeyi seçmelerinde güvenliğin önemli bir rolü vardır. Bir 
ülkenin güvenlik açısından turistlerin gözünde nasıl algılandığının bilinmesi 
uygulanacak pazarlama ve güvenlik stratejilerinde etkili adımlar atmayı sağlayacaktır. 
Bu durumun bilinmesine rağmen turistlerin Türkiye’yi güvenlik konusunda nasıl 
algıladıklarını ortaya koyan çalışma sayısı yeterli değildir. Bu nedenle yapılan bu 
araştırmanın sonuçları gerekli önlemlerin alınması ve politikaların oluşturulması için, 
ipucu sağlayacaktır.  

Turistlerin bir bölgeyi güvenli bulup bulmamasının çeşitli nedenleri 
olabilmektedir. Turistlerin bir bölümü, ülkeyi güvenli olarak görürken başka bir grup 
güvensiz olarak görebilmektedir. Bu durum güvenlik algılamalarında tek bir değişkenin 
olmadığı görülmektedir. Kişisel özellikler, sosyal, psikolojik ve ekonomik özellikler 
kişinin bölgeye ilişkin güvenlik algılamalarını etkilemektedir. Bu nedenle turistlerin 
algılamalarını etkileyen bu değişkenlerin ortaya konması gerekmektedir.  

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
Güvenlik, turizm talebinin oluşabilmesi için önemli unsurlardan birisidir. Turistler 

ziyaret ettikleri bölgelerde güvende olmak isterler. Bir bölgede, güvenliğin, ziyaretçiler 
tarafından nasıl algılandığının bilinmesi uygulanacak güvenlik ve pazarlama stratejileri 
konusunda şüphesiz bir avantaj sağlayacaktır. 

Bu araştırmada amaç, İstanbul’un turistler tarafından güvenli olarak algılanıp 
algılanmadığını tespit etmektir. Turizm talebinin oluşturulabilmesi için turistlerin istek 
ve ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Bu da turistlerin istek ve ihtiyaçlarının bilinmesini 
gerektirir. Bu araştırma turistlerin güvenlik algılamalarını ve gereksinimlerini ortaya 
koymaktadır. Araştırma turizmde güvenlik konusuna dikkat çekmekte ve bu yönde 
alınacak tedbirler konusunda fikir vermektedir. 

Turistlerden anket yoluyla elde edilen ve turistlerin bölgenin güvenliği hakkındaki 
algılamalarını içeren cevapları, turizm güvenliği konusunda oluşturulacak politikalarda, 
katkı sağlayıcı bir araştırma olarak önem taşımaktadır. Bu veriler göz önüne alınarak 
yapılacak planlar sayesinde sert rekabet koşullarının yaşandığı dünya turizm 
piyasasından daha fazla gelir elde edilmesi mümkün olacaktır. 

KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 
Araştırma, Türkiye’de turizmin yoğun olarak yaşandığı İstanbul ilinde yapılmıştır. 

İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, milliyet vb özelikleri ile 
güvenlik algılamaları saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırma tesadüfî örneklem yoluyla oluşturulan bir örneklem grubu üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çeşitli ülke ve bölgelerden gelmiş yerli ve yabancı 
ziyaretçilere uygulanmıştır. 
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Bağımsız değişkenler; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, milliyet, geliş sayısı, turistik 
bölgede kalma süresi ve geliş amaçları ile sınırlandırılmıştır. Bağımlı değişkenleri ise; 
yaya olarak dolaşma, trafik güvenliği, otel güvenliği, terör olayları açısından güvenlik, 
hastalanma riski, deprem güvenliği gibi değişkenler oluşturmuştur. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  
Araştırma, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. İlk 

aşamada, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, daha önceden bu konu ile ilgili 
kaynakça kısmında belirtilen çeşitli makale ve kitaplar incelenerek ve bu yolla 
gerçekleşen derleme sonucu çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur. Araştırmanın 
ikinci aşamasında ise araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket çalışması 
uygulanarak, çalışmanın alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, turizm ve güvenlik arasındaki ilişki ile turistlerin İstanbul’u güvenlik 
açısından nasıl algıladığı incelenmiştir. Ölçme aracına ilişkin geçerlik ve güvenilirlik 
testleri Cronbach Alfa katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre pilot olarak  
İstanbul’da 61 turiste yapılan anket uygulamasının sonucuna göre güvenilirlik katsayısı 
α=0.75 olarak bulunmuştur.  Daha sonra evrendeki birey sayısı bilinmeyen durumlarda 
uygulanan örneklem sayısının tespit edilmesi için aşağıdaki formül uygulanmış ve 288 
sayısına ulaşılmıştır. 

2

2
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2

)05,0(
)75,0x25,0.()96,1( =288 birey  

Araştırma bölgelerinde toplam 400 adet anket dağıtılmış, 207 adet anket 
doldurulmuş olarak geri dönmüştür. Uluslararası çalışmalarda 100’ün üzerindeki anket 
sayısından elde edilen sonuçların genel anlamda kabul görmesinden hareketle 207 adet 
anket araştırmanın veri kaynağı oluşturacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. 

Elde edilen veriler analize tabi tutulmak üzere bilgisayara yüklenerek veri tabanı 
oluşturulmuştur. Verilerin bilgisayara yüklenmesinin ardından, çalışmanın amacına 
uygun olarak analiz aşamasına geçilmiştir. Veri tabanının oluşturulmasında ve analiz 
aşamasında uygulanan frekans dağılımı ve ki kare testlerin tümü Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Analiz sonucunda 
elde edilen bulgular yoruma tabi tutulmuştur. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 
Turistlerin İstanbul’u güvenlik açısından algılamalarının tespitine yönelik 

araştırma ve çalışmalar İstanbul’un turistik açıdan yoğun olduğu Sultan Ahmet 
Meydanı, Topkapı Sarayı ve Taksim bölgesinde sürdürülmüştür. Bulgular ve yorumlar 
bölümünde, araştırmaya katılan turistlerin, kişisel özelliklerine, kalış süresine, geliş 
sayısına ve İstanbul’u çeşitli yönlerden algılamalarının dağılımlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 1 Ankete Katılanlara Ait Genel Özellikler 

Cinsiyet Frekans         Yüzde 
Bay 115 55,6 
Bayan 92 44,4 
Toplam 207 100.0 
Eğitim Durumu Frekans         Yüzde 
İlk ve ortaöğretim  48 23,2 
Üniversite 132 63,8 
Lisansüstü  27 13,0 
Toplam 207 100.0 
Milliyet Frekans         Yüzde 
Türk 26 12,6 
Avrupalı 92 44,5 
Amerikalı 27 13,0 
BDT  17 8,2 
Avustralyalı 6 2,9 
Uzakdoğulu  23 11,1 
İslam Ülkeleri 16 7,7 
Toplam 207 100.0 
Yaş Grupları Frekans         Yüzde 
 - 30 133 64,3 
 30 – 45 59 28,5 
 45’den büyük 15 7,2 
Toplam 207 100,0 
Kalış Süresi Frekans         Yüzde 
 0 - 7 Gün 109 52,7 
 8 - 14 Gün 41 19,8 
15 - 21 Gün 33 15,9 
22 + ...Gün 24 11,6 
Toplam 207 100,0 
Geliş Vasıtası Frekans         Yüzde 
Otomobil 7 3,4 
Otobüs 31 15,0 
Tren, Gemi  24 3,8 
Uçak 136 77,8 
Toplam 198 100,0 
Geliş Sayısı Frekans         Yüzde 
 1 97 46,9 
 2 52 25,1 
 3 + 58 28,0 
Toplam 207 100,0 

Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların büyük bir bölümünün üniversite ve 
lisansüstü mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum kültür turizmi için İstanbul’a 
gelen turistlerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Milliyetlere göre 
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bakıldığında ise ankete katılanların içinde en büyük pay % 44,5 ile Avrupalılara aittir. 
Yıllık bazdaki istatistikler incelenirse Türkiye’ye gelen yabancı turistler içinde 
Avrupa’dan gelen turistlerin başı çektiği görülmektedir. Ankete katılan turistlerin geliş 
vasıtası olarak en çok tercih ettikleri araç uçak olurken, İstanbul da kalış süreleri 
bakımından ilk sırayı % 52,7 ile   0-7 gün arası cevabı almaktadır. 

Tablo 2 Yaya Olarak İstanbul’da Dolaşmanın Güvenli Algılanıp  
Algılanmadığına İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 32 15,5 
Normal  60 29,0 
Güvensiz 115 55,5 
Toplam 207 100,0 

Turistlerin İstanbul’un güvenliğini çeşitli yönlerden değerlendirmeleri istenmiştir. 
Buna yönelik olarak sorulan ilk soruda, İstanbul’da yaya olarak dolaşmanın güvenli 
olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre 
turistlerin % 55,5’i İstanbul’da yaya olarak dolaşmanın tehlikeli olduğunu belirtmiştir. 
Yaya olarak dolaşmayı güvenlik açısından normal algılayanların oranı % 29,0’dur. 
İstanbul’u yaya olarak dolaşmak güvenlidir diyenlerin oranı da % 15,5’dir. Soruya 
verilen yanıtlardan turistlerin İstanbul’u yaya olarak gezmeyi çok güvenli bulmadıkları 
görülmektedir. 

Tablo 3 İstanbul’da Araç Trafiğinin Güvenli Algılanıp Algılanmadığına İlişkin 
Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 70 33,8 
Normal  84 40,6 
Güvensiz 53 25,6 
Toplam 207 100,0 

Turistlere İstanbul’un araç trafiğini güvenli bulup bulmadıkları sorulmuştur. Bu 
soruya ilişkin yanıtlar Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 33,8’i İstanbul’un 
araç trafiğinin güvenli olduğunu belirtmiştir. Bu soruya normal yanıtını verenlerin oranı 
% 40,6 ve İstanbul’un trafiğini güvensiz bulanların oranı da % 25,6’dır. Yanıtlar 
incelendiğinde İstanbul’un trafiğinin normal olarak algılandığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 4 İstanbul’da Toplu Taşıma Araçlarının Güvenli Algılanıp  
Algılanmadığına İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 15   7,4 
Normal   79 39,0 
Güvensiz 109 53,6 
Toplam 203 100,0 

Turistlere İstanbul’da toplu taşıma araçlarını güvenli bulup bulmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 
52,6’sı İstanbul’da toplu taşıma araçlarının güvensiz olduğunu belirtmiştir. Bu soruya 
normal yanıtını verenlerin oranı % 38,2 ve İstanbul’un toplu taşıma araçlarını güvenli 
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bulanların oranı da sadece % 7,2 ‘dir. Yanıtlar incelendiğinde İstanbul’un toplu taşıma 
araçları güvensiz olarak algılanmaktadır. Araçların çok kalabalık şekilde seyahat etmesi 
ve toplu taşıma araçlarında hırsızlık olayları bunun nedeni olarak gösterilebilir. 

Tablo 5 İstanbul’da Kalınan Otelin Güvenli Algılanıp Algılanmadığına İlişkin 
Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 146 77,6 
Normal  34 18,0 
Güvensiz  8  4,4 
Toplam 188 100,0 

Araştırmaya katılanlara İstanbul’da kaldıkları oteli güvenli bulup bulmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 5’de verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 
70,5’i İstanbul’da kaldıkları otelin güvenli olduğunu belirtmiştir. Kaldıkları otelin 
güvenliğini normal bulanların oranı % 16,4’tür. İstanbul’da kaldığı oteli güvensiz 
bulanların oranı da sadece % 3,9 ‘dur. Yanıtlar incelendiğinde Turistlerin büyük bir 
bölümünün kaldıkları oteli güvenli bulduğu görülmektedir. İstanbul’daki otellerin gerek 
konfor gerekse hizmet yönünden dünya da ön sıralarda yer aldığı bilinmektedir. Bu 
durum yanıtlara da yansımıştır. 

Tablo 6 İstanbul’da Eğlence Mekânlarının Güvenli Algılanıp Algılanmadığına 
İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 26 12,6 
Normal  82 39,6 
Güvensiz 99  47,8 
Toplam 207 100,0 

Turistlere İstanbul’daki eğlence mekânlarını güvenli bulup bulmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 
47,8’i İstanbul’un eğlence mekânlarını güvensiz bulmaktadır. Eğlence mekânlarının 
güvenliğini normal bulanların oranı % 39,6’dır. Eğlence mekânlarını güvenli bulan 
turistlerin oranı da % 12,6’dır. Yanıtlara bakıldığında eğlence mekânlarının güvenli 
olarak görülmediği anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, uyuşturucu başta olmak üzere 
tehlikeli maddelerin bu tür yerlerde sıkça kullanılması olabilir. Ayrıca bu tür yerlerin 
birçoğunda yangın ve acil durumlara karşı önlemlerin çok kısıtlı olması eğlence 
mekânlarının güvenli algılanmamasına neden olmuş olabilir.  

Tablo 7 İstanbul’un Terör Olaylarına Karşı Güvenli Algılanıp Algılanmadığına 
İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 33 15,9 
Normal  81 39,1 
Güvensiz 93  45,0 
Toplam 207 100,0 

Araştırmaya katılanlara İstanbul’u terör riski açısından güvenli bulup bulmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 
45,0’i İstanbul’u terör olayları açısından güvensiz bulmaktadır. Terör olayları 
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konusunda İstanbul’un güvenliğini normal bulanların oranı % 39,1’dir. Bu konuda 
İstanbul’u güvenli bulanların oranı % 15,9’dur. Cevaplara göre turistler İstanbul’u terör 
olayları açısından güvenli bulmamaktadır.  

Tablo 8 İstanbul’un Hastalanma Riskine Dair Güvenli Algılanıp Algılanmadığına 
İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 18  8,7 
Normal  93 44,9 
Güvensiz 96  46,4 
Toplam 207 100,0 

Turistlerin, İstanbul’u hastalanma riski açısından değerlendirmesi istenmiştir. Bu 
soruya ilişkin değerlendirmeler, Tablo 8’de verilmiştir. Turistlerin verdiği yanıtlar 
incelendiğinde, turistlerin % 46,4’ü İstanbul’un hastalanma riski açısından güvensiz 
olduğunu düşünmektedir. Aynı soru için normal yanıtını veren turistlerin oranı % 
44,9’dur. Hastalanma riski açısından İstanbul’u güvenli bulan turistlerin oranı da % 8,7 
olarak görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında İstanbul’u hastalanma riski açısından 
güvenli gören turistlerin oranı çok düşüktür. Evci ve Tezcan (2005) yaptıkları 
araştırmada Türkiye’ye gelen turistlerin çeşitli nedenlerle küçük hastalıklara 
yakalanmakta olduklarını saptamışlardır.  

Tablo 9 İstanbul’un Deprem Riskine Karşı Güvenli Algılanıp Algılanmadığına 
İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Güvenli 37 17,9 
Normal  127 61,4 
Güvensiz 43  20,8 
Toplam 207 100,0 

Turistlere İstanbul’u deprem riski açısından güvenli bulup bulmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar, Tablo 9’da verilmiştir. Buna göre, turistlerin % 
61,4’ü İstanbul’un deprem riski açısından güvenliğini normal bulmaktadır. Deprem riski 
açısından İstanbul’u güvenli ve güvensiz bulanların oranları birbirine yakındır. 
Güvensiz bulan turistlerin oranı % 20,8 ve güvenli bulanların oranı da % 17,9 olarak 
görülmektedir. İstanbul deprem kuşağında olmasına rağmen, bu konunun güvenlik 
açısından çok fazla gündeme gelmemesi ve depremlerin birçok ülkede meydana 
gelmesi, İstanbul’un deprem güvenliğinin normal algılanmasını sağlamaktadır.  

Tablo 10 Güvenlik Uyarıları İçeren Yazıların, Güvenlik Algılamasını Nasıl 
Etkilediğine İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Memnun Olurum  64 30,9 
Fark Etmez 127 61,4 
Rahatsız Olurum  16  7,7 
Toplam 207 100,0 

Turistlere güvenlik uyarıları içeren yazıların, güvenlik algılamalarını nasıl 
etkilediği sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar Tablo 10’da verilmiştir. Buna göre, 



 
 

C. Seçilmiş - K. Ünlüönen / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 65-84 

 79 

turistlerin % 61,4’ü çevredeki güvenlik uyarıları içeren yazıların kendilerini 
etkilemeyeceğini söylemiştir. Bu yazılardan memnun olurum diyenlerin oranı % 
30,9’dur. Çevrelerinde, uyarı yazılarından rahatsız olacağını belirtenlerin oranı % 
7,7’dir. Sonuçlar incelendiğinde genel olarak turistlerin, çevredeki uyarı içeren 
yazılardan olumlu ya da olumsuz etkilenmedikleri görülmektedir.  

Tablo 11 Üniformalı Polislerin Fazla Olmasının Güvenlik Algılamasını Nasıl 
Etkilediğine İlişkin Dağılım 

VERİLEN CEVAP Frekans Yüzde 
Memnun Olurum   69 33,3 
Fark Etmez 103 49,8 
Rahatsız Olurum  35  16,9 
Toplam 207 100,0 

Turistlere etrafınızda üniformalı polislerin fazla olması güvenlik algılamanızı 
nasıl etkiler sorusu sorulmuştur. Bu soruya ilişkin yanıtlar Tablo 11’de verilmiştir. Buna 
göre, turistlerin % 49,8’i etraflarındaki üniformalı polislerin fazla olmasının, güvenlik 
algılamalarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirtmiştir. Aynı soruda 
memnun olurum yanıtını verenlerin oranı % 33,3’tür. Etrafta üniformalı polis 
görmekten rahatsız olanların oranı da % 16,9 olarak görülmektedir. Araştırmaya 
katılanların büyük bir kısmı, etrafında üniformalı polis görmekten rahatsız 
olmamaktadır. Bunun sonuçta, polisin güvenliği ve asayişi sağlayıcı unsur olmasının 
önemli etkisi vardır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Turistlerin bir ülkeye yönelik güvenlik algılamalarının değerlendirilebilmesindeki en 
önemli araç, turistlerin kendi düşüncelerini tespit edilmesine dayanan geri bildirim 
çalışmalarıdır. Bu sayede turistlerin mevcut algıları değerlendirilebilecek, turizmde 
yeni güvenlik politikaları turistlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecektir. 

 Bu araştırma ile turistlerin gözüyle, İstanbul’un güvenlik boyutuyla nasıl algılandığını 
tespit etmek ve güvenlik politikalarına ve eğitimine yön verecek bilgiler elde etmek 
amaçlanmıştır. Sonuçlara bakıldığında İstanbul’un turistler için bazı yönlerden 
güvensiz bir imaja sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. Güvenli destinasyon imajı, 
pazarlama politikalarında da kullanılan önemli bir faktördür.  

 Araştırmada turizm ve güvenlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Turistlerin İstanbul’u 
güvenlik konusunda nasıl algıladıkları ortaya konulmuştur. Bu sonuçlara ulaşıldıktan 
sonra gerekli önlemlerin alınması ve politikaların oluşturulması için, turizmde 
güvenlik eğitiminin yaygınlaşması gerekmektedir.  

 Oteller kendi çalışanlarına hijyen, gıda güvenliği, müşteri ilişkileri ve turizmde 
güvenlik konulu hizmet içi eğitimlere önem vermelidir.  

 Turizmin yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik kameraları artırılarak sürekli izleme 
yapılarak olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir. 

 Turistlerin her türlü güvenlik sorunlarını çözecek ve onların ihtiyaç duyacakları 
bilgileri sunacak bilgilendirme ofisleri yaygınlaştırılmalıdır. 

 Ülkeler tüketici haklarına ve turist sağlığına yönelik kurallar koymalı ve politikalar 
geliştirilmelidir.  



 
 

C. Seçilmiş - K. Ünlüönen / İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1 (2009) 65-84 

 80 

 Polis ve Jandarma turistlere yönelik suçlar konusunda eğitilmelidir. 

 Turizm sektörü, insanların refah düzeyinin artması ile birlikte en önemli gelir 
sağlayan sektörlerden birisi haline gelmiştir. Bu bilincin yerli halka da anlatılması ve 
onların da bilinçlenmeleri turist ve yerli halk arasındaki ilişkilere olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

 Türkiye’de yasal işlemlerin Avrupa Birliği standartlarında ve hızlı bir şekilde 
yapılması turistlerin gözünde güvenli bir ülke imajı oluşturacaktır. 

 Turist gönderen ve turist alan ülkeler güvenlik konularında işbirliğine gitmelidir. 

 Turistleri risk ve tehlikeli alanlar hakkında bilgilendirmek amacıyla açık ve anlaşılır 
yazılı ve görsel materyaller hazırlanmalıdır. 

 Turistlerin iletişim sorununu çözmek için, onların dilinde ve onların kültürü göz 
önüne alınarak bazı çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin yöneticiler turistlerin iletişim 
problemini çözmek için birçok dilde iletişim olanakları sağlamalıdırlar. Bu olanaklar; 
yabancı dil ve farklı kültürleri bilen turizm polisi istihdamı, gezici bilgi personeli, 
danışma büroları ve farklı dillerde soruları yanıtlayabilen elektronik bilgi makineleri 
şeklinde olabilmektedir (WTO, 1997, s.99).  

 Turistlerle daha güvenli bir iletişim kurmanın yollarından biri de kullanılan 
uluslararası sembol ve işaretlerdir. Turist güvenliği için de son derece önemli olan bu 
semboller tüm işletmelerde gerekli yerlerde kullanılmalıdır. Örneğin, acil çıkış, 
yangın merdiveni, telefon, yön belirten ok işaretleri gibi semboller, turistlerin ihtiyaç 
duyduğu bilgileri daha kolay anlamalarını sağlayacaktır (WTO, 1997, s.99). 

 Yerli ve yabancı turistlere uygulanan fiyatlardaki farklılıklar giderilmeli 

 Yerli halkın ve turizm sektörü ile ilişkili grupların sağlık ve güvenlik konularında 
eğitilmelerinde, kamu kuruluşları, özellikle üniversiteler olmak üzere tüm okullar, 
turizm sektöründeki kuruluşlar, medya, özel eğitim kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları başlıca görev ve sorumlulukları almalıdır.  

 Toplum turizmde sağlık ve güvenlik konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. 
Özellikle yerli halk ve turist ilişkilerinde bu durum kendini göstermektedir. Toplumda 
turizm bilinci yaygınlaştırılarak, turist – yerli ilişkileri en üst düzeye çıkarılmalıdır. 
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Introduction  
Security is the most essential issue among the internal and external factors to form 

tourism mobility. It’s too hard to mention about security in an unsafe and uncertain 
situation.   Tourism means moving from a familiar environment to an unfamiliar one. 
Consequently, security factor having of great importance is natural to realize tourism 
mobility.   

Tourists decide where and how to spend their holidays in a safe place before 
deciding to set off, so that they make their holidays more determined. Security problem 
results either from the lived experience or from the image of the ones who experienced 
it and comparatively plays an important part to determine the correct holiday place. In 
other words, the image for maintaining and protecting the public order influences the 
tourists’ choice as a touristic attraction to go on a holiday 

Tourism is the first sector to be taken into consideration among health, security, 
relaxation, hygiene etc. sectors. It’s even impossible to consider the terms war and 
tourism or terror and tourism together because tourism is a phenomenon that is related 
to having a rest, entertaining, seeing different people, different cultures, natural beauties 
and historical places.  The existence of war and terror, not having security not only 
prevents tourism but it also causes hostility, terror and prejudice among people 

How tourists perceive the country should be determined initially  in order to 
attract them.  Since the image in tourists’ mind determines the choice of their  holiday 
place, it is important to realize what this image is. If tourists have negative aspects about 
a country then image refreshing and informing activities should be enforced by the 
authorities.          

Method  
The search consists of two sections that are both theoretical and practical. Initially 

literature scanning has been done and theoretical frame has been formed by examining 
the various studies, articles and books done on this subject which are mentioned in the 
bibliography. In the second phase of the research, the survey has been conducted which 
was prepared in accordance with the purpose of the research and the field research of 
the study has been realized.     

In the research, through the relationship between the tourism and security how the 
tourists perceive İstanbul in terms of security has been inspected. With this aim, a 
related survey has been conducted on 207 randomly selected tourists who visit İstanbul.    

By installing the obtained data to the computer, a database has been formed to 
make analysis. After installing the database to the computer, the analysis process has 
been performed. All statistical process has been done through Statistical Package for the 
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Social Sciences (SPSS) package program. The indications as a result of the analysis 
have been interpreted.    

Results 
It is worth noting that a vast majority of the tourists have bachelor and/or masters 

degrees. This shows that the intellect level of the tourists visiting İstanbul for cultural 
tourism is high. Considering nationalities, Europeans form the biggest group within 
foreign tourist with a share of 44.5%. Yearly statistics indicate that Europeans are the 
biggest group of foreign tourists visiting Turkey. Airway is the means of transport most 
preferred by the tourists surveyed, and the most frequent choice to the question of the 
duration of the visits is 0-7 days with 52.7%. 

The first question to determine the perception of the tourists of safety in İstanbul 
was whether the tourists find İstanbul safe for pedestrians. which 55.5% of the answers 
was negative. The ratio of those who find İstanbul somewhat safe for pedestrians is 
29.0%. 

The question about the safety of İstanbul regarding vehicular traffic was answered 
safe by 33.8%, somewhat safe by 40.6%, and unsafe by by 25.6%.  

The tourists were asked whether they find mass transport vehicles safe, and 52.6% 
responded that they were not. 

The ratio of the tourists that indicated that they find the hotel that they stayed in 
İstanbul safe is 70.5%. 

The tourists were asked whether they find the entertainment venues safe. 47.8% of 
the tourists answered unsafe, while 39.6% answered somewhat safe. 

Another question was whether the tourists find İstanbul safe regarding terrorism 
risk. 45.0% of the tourists answered unsafe, while 39.1% answered somewhat safe. 

46.4% of the tourists declared that they found İstanbul unsafe regarding health 
risks, as opposed to 44.9% who said that İstanbul was somewhat safe in that aspect. 

To the question of safety of İstanbul considering eartquake risk, 61.4% indicated 
that they found İstanbul somewhat safe. 

Conclusion 

 Determining how Istanbul is perceived in terms of security by the tourists and 
obtaining information to guide security politics and education is aimed through this 
research. When the results are examined, it can be seen that Istanbul has a negative 
image in some aspects. Secure destination image is also an important factor used in 
marketing politics.  

 The relationship between tourism and security has been inspected in the research. 
How the tourists perceive İstanbul and Turkey as a whole has been put forward. 
When these results are obtained, the dissemination of the education for tourism 
security must be done in order to take the necessary precautions and to form politics.  

 Hotels should provide in-service training to their employees on hygene, food safety, 
customer relations and tourism safety. 
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  Constant surveillance should be done using cameras, whose number should be 
increased in areas where tourism is intensive, resulting in the ability to act quickly in 
any event. 

  Information desks that will solve any safety problems of tourists and provide them 
with the information necessary should be disseminated. 

 States should set rules and build policies regarding cosumer rights and tourist health. 

 The police and gendarme forces should be trained for crimes against tourists. 

 Tourism, with the increase in the public welfare, has become one of the most 
profitable sectors. Educating the native public with this concept will contribute to 
the relations between the natives and the tourists. 

 The completion of legal actions and paperwork quickly and meeting the standards of 
European Union will produce in an image of a safe country in the minds of the 
tourists. 

 Tourist-sending and tourist-hosting countries should collaborate in safety issues. 

 Clear and comprehensible printed and visual materials should be prepared to inform 
tourists regarding risky and dangerous areas. 

 Studies in tourists’ languages should be conducted to resolve communications issues 
of tourists, taking their cultures into account. For instance, executives should 
facilitate communications in various languages. These facilities may include 
employing tourism police that speak foreign languages and are informed about 
different cultures, mobile information personnel, information desks and electronic 
information machines that can answer to several languages. 

 Another tool of safer communications with tourists is the international symbols and 
signs. These symbols, which have utmost importance to tourist safety, should be 
used in all instituions wherever needed. For example, symbols like exit, fire exit, 
telephone and arrows that give directions will help tourists to understand the 
information they need easier. 

 The discrepancy between the fares for natives and tourists should be abolished. 

 Public institutions, schools and especially universities, establishments in tourism 
sector, the media, private education institutions and nongovernmental organizations 
should take the main tasks and responsibilities in educating the native public and 
groups that are in relation with the tourism sector in health and safety. 

 The general public has insufficient information regarding health and safety in 
tourism. This situation shows itself in the interactions between the natives and 
tourists. The relation between the natives and tourists should be enhanced by 
prevailing the awareness of tourism. 
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Özet 

Günümüzde rekabet koşullarının ağırlaşmasından dolayı kalite ve kalite 
anlayışının uygulanmasının önemi tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de 
önemini hissettirmektedir. Eğitim sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan, bilimin ve 
gelişmenin merkezi olan yükseköğretim kurumlarında kalite anlayışının yerleşmesinin 
ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının önemi bir kat daha artmaktadır. Bu 
araştırmada toplam kalite yönetimin dört temel ilkesinden (müşteri odaklılık, tam 
katılım, sürekli gelişme ve üst yönetimin liderliği) üst yönetimin liderliği ilkesine 
yönelik uygulamalara akademik personelin bakışı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 
Ankara’da bulunan bir üniversitenin öğretim elemanları üzerinde bir alan araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada TKY de üst yönetimin liderliğine ilişkin görüşleri 
belirlemeye yönelik 5 yargı içeren anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi 
ve ANOVA testleri kullanılarak test edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda üst 
yönetimin liderliği ilkesine bakışın akademik unvanlara ve fakültelere göre farklılaştığı 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, TKY, Üst Yönetimin Liderliği  

Abstract 
The importance of the application of quality concept is increasing in education 

sector like other competitive sectors. Because of universities are the central of science 
and development. The importance of the application of the quality concept is increasing 
much more than other sectors. The aim of this study is to search opinions of academic 
staffs about application of leadership of top management which is one of the four basic 
rules of the total quality management. In this scope, this study was prepared to 
investigate the application of the principle of leadership of the top management of total 
quality management in a university in Ankara. According to the result of study the 
significant differences were found between the views of academic staffs.  

Keywords: Higer Education, TQM, TKY, Leadership of the Top Management  
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GİRİŞ 
Kalite kavramı modern işletmecilik anlayışının gelişimi ile işletmelerin üzerinde 

yoğunlaştıkları temel kavramlardan birisi olmuştur. Kalite yönetimine ilişkin ilk 
sistematik çalışmaların W.F. Shewhart’ın 1932’deki çalışmaları ile başladığını 
söylemek mümkündür. Ancak bu konu, 1980’lere kadar tüm işletme faaliyetlerine yön 
verecek ve ayrı bir yönetim düşüncesi oluşturacak düzeye gelmemiştir.  

1950’lili ve 60’lı yıllarda, Philip Crosby, Edward Demings, Arnord Feigebaum, 
Joseph Juran, Kaoru Ishikawa ve Genichi Taguchi başta olmak üzere çeşitli 
araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar, ortaya atılan fikirler ve küreselleşme süreci 
kalite konusunun tüm işletme faaliyeletlerine yön veren temel bir kavram haline 
gelmesine neden olmuştur (Bumin ve Erkutlu, 2002, s.83). 

Yaşanan yoğun rekabet ortamının işletmeler için kaliteyi zorunlu hale 
getirmesiyle birlikte işletmelere insan kaynakları girdisi sağlayan eğitim kurumları için 
de kalite ve kalite uygulamalarının önemi artmıştır. Diğer yandan bilgi, beceri ve 
yetkinlikler açısından donanımlı işgücü ihtiyacının karşılanması işletmelerden önce 
eğitim kurumlarının sorumluluk alanına girmektedir. 

Eğitim, bireyin içinde bulunduğu çevre ile sürekli etkileşimde bulunması 
sonucunda elde ettiği kalıcı izlenimleri davranışa dönüştürme süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda günümüz rekabetçi dünyasında, ancak yüksek kalitede 
ürün ve hizmet üreten örgütlerin başarılarını ve gelişmelerini zaman, zihin, beden, ruh 
gücü ve maddi kaynaklarını israf etmeden gerçekleştirmesini sağlayabilecek bir eğitim 
anlayışı, sürekli değişimin dinamik bir yapı taşı olarak kalite kavramını da beraberinde 
getirecektir (Numanoğlu, 2001, s.115). Eğitim kurumlarında kalite standardının 
artırılması yönünde birçok yönetsel yöntem ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
Bunlardan en sık kullanılan ise Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarıdır.  

Toplam kalite yönetiminin temel felsefesi; müşterinin kalite gereksinimlerini 
belirleyerek, buna göre hatasız çıktı sağlayarak müşteriyi memnun etmek ve kaliteyi 
geliştirmekle ilgili sürekli çabalarda bulunmaktır. Burada müşteri hem hizmetlerden 
faydalanan dış müşteriler, hem de hizmetlerin üretimini sağlayan iç müşteri yani 
işgörenlerdir. TKY’nin en önemli özelliği ise kaliteli ürün ve hizmet sağlanmasını 
birkaç kişinin omuzlarına bırakmayıp, sistemdeki herkesle paylaşmaktır (Yıldız ve 
Ardıç, 1999, s.75; Yılmaz, 2003, s.260; Galperin ve Lituchy, 1999, s.328). 

Toplam kalite yönetimi felsefesini oluşturan ilkeler; “müşteri odaklılık, sürekli 
gelişme, tam katılım ve üst yönetimin liderliği”dir. Bu ilkeler tüm işletme 
organizasyonları için geçerliliği olan ve tam ve eksiksiz uygulanması durumunda 
olumlu sonuçlar vermesi kaçınılmaz olan bir yönetim felsefesidir (Yazıcıoğlu ve Koç, 
2008, s.34). 

Müşteri odaklılık 
Müşteri odaklılık ilkesi, “kaliteyi müşteri belirler” anlayışına dayanmaktadır. 

Müşterilerin isteklerine göre gerçek anlamda ihtiyaçların tatmin edilmesini sağlamaya 
çalışmaktır. Diğer bir ifade ile temel ölçü üretim aşamasından sonra müşterilerin bir 
ürüne yönelik (mal veya hizmete) tutumlarını belirlenmesi ve daha sonraki üretimlerin 
buna göre şekillendirilmesi değil, müşterilerin isteklerinin ve beklentilerinin önceden 
belirlenerek bu doğrultuda üretimin şekillendirilmesidir (Yüksel, 1998, s.257; Muter ve 
Kayalıdere, 2003, s.142). 
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Toplam Kalite Yönetiminde adı geçen müşteri kavramı, eğitim kurumları için 
üretilen mal ve hizmetin yararlanan paydaşlardır. Eğitim sisteminin paydaşları öğretim 
elemanları, öğrenciler, öğrenci velileri ve sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Aynı 
zamanda bu paydaşlar üniversiteler için hem talep, hem de arz kaynaklarını oluşturan 
kaynaklardır. Diğer yandan üniversite içinde bulunan çalışan personel, öğrenci ve 
akademisyenler de birer (iç müşteri) iç paydaşıdır.  

Sürekli Gelişme 

Toplam kalite yönetimi felsefesinde hiçbir standart son olarak kabul 
edilmediğinden ve aynı zamanda kalite geliştirme faaliyetleri hiçbir zaman sona 
ermeyecek bir süreç olarak görüldüğünden, müşteri tatmininde, rekabetçi avantaj elde 
edilmesinde, verimlilikte, sistemlerin ve insan kaynaklarının iyileştirilmesinde sürekli 
gelişme temel bir amaçtır (Bumin ve Erkutlu, 2002, s.94). Sürekli gelişme amacı; 
kendini geliştirmek isteyen organizasyonların verimliklerini ve yeterliliklerini sürekli 
olarak arttırmaları üzerine odaklanmış bir süreçtir. Sürekli gelişme, müşterilerin artan 
ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verir ve kalite yönetim sisteminin dinamik 
gelişimini garanti eder (Şimşek, 2000, s.241). 

Tam Katılım 

Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin temelinde tam katılım diğer bir ifade ile 
kaliteden herkesin sorumlu olduğu düşüncesi yatmaktadır. Tam katılım, bir işletmedeki 
tüm personelin işlerini daha iyi yapması ve müşterilerin istek ve beklentilerini 
karşılayabilmek için karar verme yetkisinin yaygın ve etkin paylaşımı olarak 
tanımlanmaktadır (Uygur ve Göral, 2005, s.156). Toplam kalite yönetiminde, “bir işi en 
iyi bilen, o işi yapandır” ilkesinden hareketle çalışanların karşılaştıkları problemlerin 
çözümünde sürekli katılımı öngören kalite çemberleri adı verilen grupların oluşması 
öngörülmektedir. Burada tam katılımın sağlanabilmesi için sorumlulukların 
paylaşımının da sağlanması gerekmektedir (Aykaç ve Özer, 2006, s.179). 

Üst Yönetimin Liderliği 

Toplam Kalite Yönetimine geçiş işletmede var olan bütün alışkanlıkları ve 
süreçleri temelinden sarsmaktadır. Böylesi büyük bir değişim karşısında çalışanların 
farklı tepkiler vermeleri ve değişime direnç göstermeleri çok normaldir. Bu noktada en 
büyük görev üst yönetime düşmektedir. Toplam Kalite anlayışını benimsemiş olan 
yönetimin veya yöneticilerin, bu yeni gelişmeleri çalışanlara açıkça anlatmaları ve 
onların bu yeni sistemi benimsemelerini sağlamaları gerekmektedir (Şimşek, 2000:54; 
Yazıcıoğlu ve Koç, 2008, s.34). 

Üst düzey yöneticiler değişim, yenilik, risk alma, yapılan işle gurur duyma, 
müşteriye sunulan mal veya hizmetin sürekli iyileştirilmesi gibi bir çevre ve kültür 
oluşturulmasında liderlik görevi üstlenirler (Aykaç ve Özer, 2006, s.177). Üst yönetimin 
liderliği, işgörenlerin geliştirilmesi, organizasyonun ilerlemesi, performansın artırılması 
ve stratejilerin belirlenmesi açısından, toplam kalite yönetimi anlayışının önemli itici 
güçlerinden birisidir (Samson ve Terziovski,1999, s.396). 

Üst yönetimin liderliği kurumda motor gücü etkisi yaratmaktadır. Liderlik 
olmadan ve liderin TKY konusunda olumlu bir motivasyonu olmadan bu sürecin 
tamamlanması oldukça zordur. Bu nedenle üst yönetimin TKY felsefesine ve 
uygulamalarına duyduğu inanç son derece önemlidir (Numanoğlu, 2001, s.115).  
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZLER 
Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı kendini diğer sektörlerde olduğu gibi 

eğitim sektöründe de hızla hissettirmektedir. Rekabet beraberinde dinamik olmayı ve 
sürekli gelişmeyi getirmektedir. Eğitim kurumları arasında son dönemlerde yaşanan 
rekabet, eğitim kurumlarının kendilerini paydaşlarını istek ve beklentileri doğrultusunda 
yenilemeleri ve geliştirmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum daha kaliteli eğitim 
hizmeti vererek, en yüksek verimlilik ve performansı ortaya çıkarmıştır.  

Yapılan çalışmalar toplam kalite yönetimi uygulayan eğitim kurumlarının 
başarılarında önemli artışlar olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda araştırmada; eğitim 
sisteminin ve ülke gelişiminin temel unsurlarından olan üniversitelerde görev yapan 
akademik personelin toplam kalite yönetiminin ilkelerinden biri olan “üst yönetimin 
liderliği” ilkesinin uygulanmasını algılamaları ve bu algılamanın farklılaşıp 
farklılaşmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

H1: Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinden üst yönetimin liderliği ilkesini öğretim 
üyelerinin algılaması unvanlarına göre farklılaşmaktadır.  
H2: Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinden üst yönetimin liderliği ilkesini öğretim 
üyelerinin algılaması görev yaptıkları fakültelere göre farklılaşmaktadır.  

YÖNTEM 
Araştırma Ankara bulunan üniversitelerden birinde yapılmıştır.1 Bu üniversitede 

bulunan bütün akademik personel araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Üniversitede 
toplam 3234 (öğretim üyesi, öğretim görevlisi/okutman ve araştırma görevlisi)  
akademik personel çalışmaktadır.  

İlgili literatürde, (Karasar, 1999; Arıkan, 2004; Baş, 2001) konuya yönelik 
(örneklem büyüklüğünün hesaplanmasına dair) çeşitli formüller verilmekle birlikte bu 
araştırmada örneklem sayısının belirlenmesinde Yamane (2001, s.116-117) tarafından 
belirtilen örneklem formülü kullanılmıştır.  

qpzdN
qpzNn

...
...

22

2


  

Bu formül hesaplanmasına göre örneklem çapı; n=53 olarak bulunmuştur. 
Araştırma kapsamında bulunan öğretim üyeleri tesadüfî olarak fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksek okulların öğretim elemanları göz önünde bulundurularak ve geri 
dönüşümü olan anketlerin olabileceği düşüncesiyle 500 kişiye mail yoluyla hazırlanmış 
olan anket gönderilmiştir. Ancak anketlerden 150 tanesinin geri dönüşü sağlanmıştır. 
Bunların içersinde eksik bilgilerinin bulunması nedeniyle 100 anket analiz için uygun 
bulunmuş ve analizler 100 anket üzerinden yapılmıştır.  

Araştırmada toplam kalite yönetiminin “üst yönetimin liderliği” ilkesini ölçmeye 
yönelik olarak 5 yargı ifadesi kullanılmıştır: 

1. Yönetimin, hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin istek ve 
beklentilerini dikkate aldığını düşünüyorum.  

                                                
1 Üniversite yönetiminden gerekli idari izin alınmamış olduğundan adının açıklanması uygun bulunmamıştır.  
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2. Eğitim ve kendini geliştirme konusunda öğretim üyelerine ve öğrencilere 
gerekli tüm imkânlar yönetim tarafından sağlanır. 

3. Fakültemizin/Yüksekokulumuzun öğrencileri, düşünce ve fikirlerini 
öğretim elamanları ve öğrenci arkadaşları ile tartışabilmekte ve her konuda 
katılımcı bir tutum sergileyebilmektedirler. 

4. Yönetimin kaliteyi artırmaya yönelik olarak üzerine düşeni yaptığına 
inanıyorum. 

5. Yönetimin yapmış olduğu faaliyetlerde adaletli ve tarafsız davranış 
sergilediğine inanıyorum. 

 Bu ifadelere katılımcıların 1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen 
katılıyorum, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum şeklinde dereceleme ölçeğinde 
cevap vermeleri istenmiştir. İfadelerin güvenilirlik analizi sonucunda ise Cronbach Alfa, 
85,77 olarak hesaplanmıştır. Bu değer sosyal bilimler için istatistiksel olarak güvenilir 
olarak kabul edilmektedir. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılan öğretim elemanların cinsiyet, unvan ve fakülte/yüksekokul 

dağılımlarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımı tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo–1: Araştırmaya Katılan Öğretim Üyelerinin Frekans Dağlımı 

 Sayı Yüzde  (%) 
Bayan  47 47,0 
Bay  53 53,0 Cinsiyet 
Toplam 100 100,0 
Prof. Dr. 16 16,0 
Doç. Dr. 12 12,0 
Yrd. Doç. Dr 22 22,0 
Öğr. Gör/ Okutman 12 12,0 
Arş. Gör. 38 38,0 

Unvan Dağılımı 

Toplam 100 100,0 
Eğitim Fakültesi 51 51,0 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.  11 11,0 
Mühendislik Fakültesi  22 22,0 
Meslek Yüksekokulu 16 16,0 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Toplam  100 100,0 

Tablo-1’den de anlaşılacağı üzere cinsiyet değişkeni bakımında araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının dağılımına bakıldığında % 47 bayan, % 53 erkek, 
unvanları bakımından dağılımlarına bakıldığında %38’inin araştırma görevlisi, 
%22’sinin yardımcı doçent doktor, %16’sının profesör doktor, %12’sinin doçent doktor 
ve %12’sinin öğretim görevlisi veya okutmanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Fakülte veya meslek yüksekokulu dağılımına göre ise, %51’inin eğitim 
fakültesinde, %22’sinin mühendislik fakültesinde, %16’sının meslek yüksekokullarında 
ve %11’inin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde görev yaptığı anlaşılmaktadır. 
Araştırmanın anket sorularının elektronik ortamda uygulandığı düşünüldüğünde en fazla 
katılımın eğitim fakültesi öğretim elemanları tarafından olduğu dikkat çekmektedir. 
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Eğitim fakültelerinde çalışmakta olan öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme 
konularına daha duyarlı oldukları çıkan sonuca göre söylenebilir. 

Tablo–2: Yönetimin Hem Öğretim Elemanlarının Hem de Öğrencilerin İstek 
ve Beklentilerini Dikkate Aldığını Düşünüyor musunuz? İfadesinin Unvan 

Değişkeni Açısından Dağılımı 

Unvan Dağılımı N Ort. S. S. F p 
Prof. Dr. 16 3,8125 ,83417 
Doç. Dr. 12 3,0833 1,08362 
Yrd. Doç. Dr. 22 2,7727 1,06600 
Öğr.Gör./Okutman  12 3,2500 ,86603 
Arş.Gör. 38 3,3421 1,16888 

 
 

2,404 

 
 

0,045 

Tablo 2’ye göre öğretim elemanlarının “yönetimin hem öğretim elemanlarının 
hem de öğrencilerin istek ve beklentilerini dikkate aldığını düşünüyor musunuz?” 
Sorusuna verdikleri cevapların unvanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 
bakıldığında %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı bir faklılaşma tespit edilmiştir. 
Tabloya göre yönetimin iç müşteri olan öğretim elemanları ile dış müşteri olan 
öğrencilerin beklentilerini dikkate alıyor algısı yardımcı doçentlerde (ortalama=2,7727) 
en düşük, profesörlerde ise (ortalama=3,8124) ile en yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir. 

Tablo–3: Eğitim ve Kendini Geliştirme Konusunda Öğretim Elemanları ve 
Öğrencilere Gerekli İmkânlar Yönetim Tarafından Sağlanır İfadesinin Unvan 

Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Unvan Dağılımı N Ort. S. S. F p 
Prof. Dr. 16 3,5000 ,96609 

Doç. Dr. 12 2,583
3 

,9962
0 

Yrd. Doç. Dr. 22 3,136
4 

1,082
13 

Öğr.Gör./Okutman  12 2,750
0 

,9653
1 

Arş.Gör. 38 2,921
1 

1,099
92 

4,004 0,012 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “eğitim ve kendini geliştirme 
konusunda öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli imkânlar yönetim tarafından 
sağlanır.” ifadesine verdikleri cevapların unvanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 
bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı bir faklılaşmanın 
olduğu tespit edilmiştir. Tablo-3’den de anlaşılacağı üzere, eğitim ve gelişme 
konusunda yönetimin üzerine düşeni yapması ifadesinin dağılımına bakıldığında, 
Doçentlerin (ortalama=2,5833), öğretim görevlisi/okutmanların (ortalama=2,7500) ve 
araştırma görevlilerinin (ortalama=2,9211) algılamalarını daha düşük olduğu 
görülmektedir. Akademik olarak öğretim elemanlarının yükselmeleri yönetimden 
beklentilerinin azalması normal görülebilir. Ama akademik unvan en alt basamağında 
olan araştırma görevlilerinin beklentilerinin daha fazla olduğu söylenebilir.   
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Tablo–4: Fakülte / Yüksekokul Öğrencileri Düşünce ve Fikirlerini Özgürce 
Tartışabilmekte ve Her Konuda Katılımcı Bir Tavır Sergileyebilmekte İfadesinin 

Unvan Değişkeni Açısından Dağılımı 

Unvan Dağılımı N Ort. S. S. F p 
Prof. Dr. 16 3,4375 ,89209 

Doç. Dr. 12 3,166
7 

1,029
86 

Yrd. Doç. Dr. 22 3,227
3 

,9725
7 

Öğr. Gör./Okutman  12 2,833
3 

1,029
86 

Arş. Gör. 38 3,552
6 

1,155
42 

3,197 0,006 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “öğrenciler düşünce ve fikirlerini 
özgürce tartışabilme ve katılımcı bir tavır sergileyebilmekte mi?” ifadesine verdikleri 
cevapların unvanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel 
olarak %5 önem düzeyinde (P<0,05) anlamlı bir farklılaşmanın bulunduğu tespit 
edilmiştir. Tablo-4’den de anlaşılacağı üzere okutman ve öğretim görevlilerinin 
(ortalama=2,8333) bu yargıya yönelik ortalamaların daha düşük olduğu dikkat 
çekmektedir. Diğer bir ifade ile okutman ve öğretim görevlileri diğer akademik 
unvanlardaki öğretim elemanlarına göre daha olumsuz düşündükleri görülmektedir. 

Tablo–5: Fakülte/Yüksekokul Yönetimi Kaliteyi Artırmaya Yönelik Olarak 
Üzerine Düşeni Yerine Getirdiğine İnanıyorum İfadesinin Unvan Değişkeni 

Açısından Dağılımı. 

Unvan Dağılımı N Ort. S. S. F p 
Prof. Dr. 16 2,2194 ,96609 

Doç. Dr. 12 3,333
3 

1,154
70 

Yrd. Doç. Dr. 22 3,227
3 

1,231
79 

Öğr.Gör./Okutman  12 3,380
0 

1,206
05 

Arş.Gör. 38 3,342
1 

1,168
88 

5,175 0,003 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “yönetimin kaliteyi artırmaya çaba 
sarf etmektedir” ifadesine verdikleri cevapların unvanlarına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı 
bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-5’den de anlaşılacağı üzere 
profesörlerin (ortalama=2,2194) bu yargıya yönelik ortalamaların daha düşük olduğu 
dikkat çekmektedir. Diğer bir ifade ile profesörlerin diğer akademik unvanlardaki 
öğretim elemanlarına göre daha olumsuz düşündükleri ve yönetimin kaliteyi artırma 
konusunda üzerine düşeni yapmadıkları görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. 
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Tablo–6: Fakülte/Yüksekokul Yönetiminin Yapmış Olduğu Tüm 
Faaliyetlerde Adaletli ve Tarafsız Davranış Sergilediğine İnanıyorum İfadesinin 

Unvan Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Unvan Dağılımı N Ort. S. S. F p 
Prof. Dr. 16 3,6875 ,94648 

Doç. Dr. 12 3,250
0 

1,422
23 

Yrd. Doç. Dr. 22 2,954
5 

1,174
22 

Öğr. Gör./Okutman  12 3,154
8 

1,044
47 

Arş. Gör. 38 2,947
4 

1,293
38 

3,942 0,015 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “yönetimin adil ve tarafsız bir 
yönetim sergilediğine inanıyor musunuz?” ifadesine verdikleri cevapların unvanlarına 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde 
(p<0,05) anlamlı bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-6’dan da 
anlaşılacağı üzere yardımcı doçentlerin (ortalama=2,9545) ve araştırma görevlilerinin 
(ortalama=2,9474) bu yargıya yönelik ortalamaların daha düşük olduğu dikkat 
çekmektedir.  

Yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlilerinin diğer akademik unvanlardaki 
öğretim elemanlarına göre daha olumsuz düşündükleri, diğer bir ifadeyle yönetimin 
adaletli ve tarafsız davranma konusunda eksikliklerinin bulunduğunu sonucu tablodan 
anlaşılmaktadır. Bu durum yönetimin akademik yükseltme ve kadro yenilemeleri 
konusunda yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlilerinin diğer akademik 
unvanlardaki öğretim elemanlarına göre sık karşılaştığı bir yönetsel uygulama ile 
açıklanabilir. 

Tablo–7: Yönetimin Hem Öğretim Elemanlarının Hem de Öğrencilerin İstek 
ve Beklentilerini Dikkate Aldığını Düşünüyor musunuz? İfadesinin Fak./Y.O. 

Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Fakülte/Yüksekokul N Ort. S. S. F p 
Eğitim Fakültesi 51 2,9216 1,11073 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 11 3,3636 ,92442 
Mühendislik Fakültesi 22 3,5000 ,96362 
Meslek Yüksekokulu  16 3,8750 ,95743 

4,103 0,009 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “yönetimin hem öğretim elemanlarının 
hem de öğrencilerin istek ve beklentilerini dikkate aldığını düşünüyor musunuz?” 
ifadesine verdikleri cevapların görev yaptıkları fakültelere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı 
bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-7’den de anlaşılacağı üzere, 
yönetimin iç müşteri olan öğretim elemanları ile dış müşteri olan öğrencilerin 
beklentilerini dikkate alma düzeyi algısı en düşük ortalama (2,9216) ile eğitim fakültesi 
öğretim elemanlarında olduğu görülmektedir. Buna karşın yönetimin öğretim 
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elemanlarını ve öğrencileri dikkate alma düzeyi meslek yüksekokullarda ortalama 
(3,8750) ile en yüksek düzeyde olduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo–8: Eğitim ve Kendini Geliştirme Konusunda Öğretim Elemanları ve 
Öğrencilere Gerekli İmkânlar Yönetim Tarafından Sağlanır İfadesinin Fak./Y.O.  

Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Fakülte/Yüksekokul N Ort. S. S. F p 
Eğitim Fakültesi 51 2,4510 1,11917 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 11 2,9091 ,83121 
Mühendislik Fakültesi 22 2,8182 ,85280 
Meslek Yüksekokulu  16 3,3125 1,13835 

3,043 0,033 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “eğitim ve kendini geliştirme 
konusunda öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli imkânlar yönetim tarafından 
sağlanır.” ifadesine verdikleri cevapların görev yaptıkları fakültelere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı 
bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-8’den de anlaşılacağı üzere, eğitim 
ve gelişme konusunda yönetimin üzerine düşeni yapması ifadesinin dağılımına 
bakıldığında, meslek yüksekokullarının (ortalama=3,3125) ile daha yüksek bir düzeyde 
olduğu görülmektedir. 

Tablo–9: Fakültemizin/Yüksekokulumuzun Öğrencileri Düşünce ve 
Fikirlerini Özgürce Tartışabilmekte ve Her Konuda Katılımcı Bir Tavır 

Sergileyebilmekte İfadesinin Fak./Y.O. Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Fakülte/Yüksekokul N Ort. S. S. F p 
Eğitim Fakültesi 51 2,6078 ,91823 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 11 3,2727 1,00905 
Mühendislik Fakültesi 22 3,3182 ,99457 
Meslek Yüksekokulu  16 3,4375 ,81394 

5,341 0,002 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının “öğrenciler düşünce ve fikirlerini 
özgürce tartışabilme ve katılımcı bir tavır sergileyebilmekte mi?” ifadesine verdikleri 
cevapların görev yaptıkları fakültelere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında 
istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı bir farklılaşmanın bulunduğu 
tespit edilmiştir. Tablo-9’dan da anlaşılacağı üzere, öğrencilerin düşünce ve fikirlerini 
özgürce tartışabilme ve katılımcı bir tavır sergileyebilme ifadesinin dağılımına 
bakıldığında, meslek yüksekokulunun (ortalama=3,4375) ile daha yüksek bir düzeyde 
olduğu görülmektedir. 

Tablo–10: Fakülte/Yüksekokul Yönetimi Kaliteyi Artırmaya Yönelik Olarak 
Üzerine Düşeni Yerine Getirdiğine İnanıyorum İfadesinin Fak./Y.O. Değişkeni 

Açısından Dağılımı. 

Fakülte/Yüksekokul N Ort. S. S. F p 
Eğitim Fakültesi 51 3,0196 1,15741 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 11 3,7273 1,10371 
Mühendislik Fakültesi 22 3,6364 1,04860 
Meslek Yüksekokulu  16 3,9375 1,12361 

3,794 0,013 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları fakülte veya 
yüksekokul dağılımına göre “yönetimin kaliteyi artırmaya çaba sarf etmektedir” 
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ifadesine verdikleri cevapların görev yaptıkları fakültelere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde (p<0,05) anlamlı 
bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-10’dan da anlaşılacağı üzere, 
yönetimin kaliteyi artırmaya yönelik üzerine düşeni yerine getirmesi ifadesine verilen 
cevapların dağılımına bakıldığında, meslek yüksekokulunun (ortalama=3,9375) ile daha 
yüksek bir düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo–11: Fakülte/Yüksekokul Yönetiminin Yapmış Olduğu Tüm 
Faaliyetlerde Adaletli ve Tarafsız Davranış Sergilediğine İnanıyorum İfadesinin 

Fak./Y.O. Değişkeni Açısından Dağılımı. 

Fakülte/Yüksekokul N Ort. S. S. F p 
Eğitim Fakültesi 51 2,6863 1,24081 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 11 3,3636 ,92442 
Mühendislik Fakültesi 22 3,5455 1,10096 
Meslek Yüksekokulu  16 3,6875 1,01448 

4,904 0,003 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları fakülte veya 
yüksekokul dağılımına göre “yönetimin adil ve tarafsız bir yönetim sergilediğine 
inanıyor musunuz?” ifadesine verdikleri cevapların görev yaptıkları fakültelere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde 
(p<0,05) anlamlı bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo-10’da iki çarpıcı 
sonuç dikkati çekmektedir. Birincisi (ortalama=2,6863) ile eğitim fakültesinin daha 
düşük bir ortalamaya, ikincisi (ortalama=3,6875) ile meslek yüksekokulunun diğer 
okullara göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 
 Türkiye’de son yıllarda üniversite eğitiminde büyük gelişmeler meydana 
gelmiştir. Hem kamu ve hem de vakıf üniversitelerinde büyük oranda artış olmuştur. 
Öğrencilerin önündeki alternatiflerin üniversitelerin sayısının artması, ayrıca AB 
ülkeleri ile birlikte yürütülen programlar çerçevesinde öğrencilerin çok rahat bir şekilde 
yurt dışındaki üniversitelere gidebilme imkânının doğması bu alanda rekabeti 
şiddetlendirmiştir. Üniversiteler, bu rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için yönetim 
anlayışlarını ve sistemlerini çağın gerekleri, paydaşlarının beklenti ve istekleri 
doğrultusunda geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır.  Bu gereklerin başında Toplam 
Kalite Yönetim anlayışı gelmektedir. 

  Toplam Kalite Yönetim anlayışı, yönetim anlayışında felsefi bir değişimi 
gerektirmektedir. Yönetimin yukarıdan aşağıya doğru değil de daha yatay, paydaşların 
katılımı, birlikte yönetme, çalışanların ve dışarıda-içeride verilen hizmetlerden 
faydalananların birlikte yönetim, sürekli gelişme olarak görülmektedir. Bu bağlamda en 
önemli faktör üst yönetimin liderliğidir. Eğer üst yönetim gerekli değişim ve 
gelişmelere öncülük etmediği takdirde TKY anlayışının yerleşmesi mümkün değildir. 
Bu sebeple, araştırmada daha çok üst yönetimin liderliği ilkesi ele alınmıştır.   

Öğretim elemanlarının TKY’nin üst yönetimin liderliğini algılamalarının sahip 
olunan unvan ve görev yapılan fakülte değişkenleri açısından farklılaştığı 
görülmektedir. Bu durum H1 ve H2 hipotezlerini desteklemektedir. Eğitim ve kendini 
geliştirme konusunda öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli imkânlar yönetim 
tarafından sağlanır, ifadesi öğretim görevlisi/okutmanların (ortalama=2,7500) ve 
araştırma görevlilerinin (ortalama=2,9211) algılamalarının daha düşük olduğu 
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görülmektedir. Akademik olarak öğretim elemanlarının yükselmeleri yönetimden 
beklentilerinin azalması normal görülebilir. Ama akademik unvanın en alt basamağında 
olan öğretim görevlisi/okutmanların ve araştırma görevlilerinin beklentilerinin daha 
fazla olduğu söylenebilir.   

Öğrenciler düşünce ve fikirlerini özgürce tartışabilme ve katılımcı bir tavır 
sergileyebilme konusunda öğretim görevlisi/okutmanların diğer akademik unvanlardaki 
öğretim elemanlarına göre daha olumsuz düşündükleri görülmektedir. Öğretim görevlisi 
ve okutmanların öğrencinin kendini geliştirmesi konusunda gerekli olan desteği 
sağlamadıkları görülmektedir.  

Yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlilerinin diğer akademik unvanlardaki 
öğretim elemanlarına göre yönetimin adaletli ve tarafsız davranma konusunda 
eksikliklerinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum yönetimin akademik 
yükseltme ve kadro yenilemeleri konusunda yardımcı doçentlerin ve araştırma 
görevlilerinin diğer akademik unvanlardaki öğretim elemanlarına göre sık karşılaştığı 
bir yönetsel uygulama ile açıklanabilir. 

Meslek yüksekokullarında görev yapmakta olan öğretim üyelerinin, üst yönetim 
TKY anlayışında liderlik etmesi konusunda diğer fakültelere göre daha olumlu 
baktıkları görülmüştür. Bu okullarda daha çok öğretim görevlilerinin çalıştığı 
düşünülürse, yönetimden fazla beklentilerinin olmadığı söylenebilir.  

Yönetimin yapmış olduğu faaliyetlerde adaletli ve tarafsız davranış sergilediğine 
ifadesine anlamlı fark bulunmuştur. Yrd. Doç.Dr ve Arş. Grv. Grupların ortalamasının 
düşük, diğer grupların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Çünkü yükseltme ve 
özlük haklarında bu iki grup daha fazla yönetim ile karşı karşıya gelmektedir. 

Sonuç olarak,  öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin TKY’e bakış açılarında 
farklılıklar bulunduğu, unvanlarına göre TKY bakışlarında da farklılık oluşmuştur. Yrd. 
Doç. Dr. unvanlı öğretim üyelerinin daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır.  Okul 
türlerine göre de en fazla duyarlılık gösteren okullar meslek yüksekokullarıdır. Toplam 
Kalite Yönetimi anlayışı gerek öğretim üyeleri gerekse okul türleri açısından 
geliştirilmesi gerekli bir anlayış olduğu ve öğretim üyeleri ve okulların bir felsefe olarak 
kabul etmelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.   
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Introduction  
There have been many practices towards managerial methods in order to enhance 

the educational quality standard at a variety of institutions. One of the commonly used 
tools to reach this end is the applications of Total Quality Management. 

The main philosophy behind  total quality management is to satisfy the customers 
and perform the attempts to enhance the quality, defining the quality requirements of 
customers and thus providing the zero-defect output. The most important feature of 
TQM is that it doesn’t leave the responsibility on the shoulders on a limited number of 
individuals but shares the responsibility (Yıldız and Ardıç, 1999, p.75; Yılmaz, 2003, 
p.260; Galperin and Lituchy, 1999, p.328). 

The principles which make up the TQM philosophy are “customer focus, 
continuous progress, full participation and leadership of the top managements”. These 
principles are the indispensible managerial philosophies which will yield positive 
results when applied accurately along with valid implications (Yazıcıoğlu and Koç, 
2008, p.34). 

Method  
Highly fierce competitive setting in the business cycle has become an integral part 

in educational sector as well. Hence, it has once more become evident that educational 
establishments have to keep up with the challenges and fierce competitive environment 
in order to suit the increased expectations and standards, thus leading to high quality 
education. 

Studies conducted in this field show that the performance of the educational 
institutes implementing total quality management has increased. This study sets out to 
explore the perception of the implementation of “top-management leadership” by the 
academic staff and whether their perception differs. To serve his purpose, the following 
hypotheses were put forward; 

H1: the perception of the principle of top-management differs by the academic 
title of the academicians  

H2: the perception of the principle of top-management differs by the faculty the 
academicians 

The population of the study is comprised of 3234 academic personnel (ranging 
from research assistant to professors) and to find out the perception level of the 
academic personnel a five-point Likert scale was employed.  The reliability of the scale 
was calculated to be ,8577, which is regarded as a high level of reliability as far as 
social sciences are considered.  
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Results 
University education in recent years has witnessed a number of changes and 

enormous developments. The number of both state and foundations universities has 
increased. The increase in the number of alternatives in terms of the number of 
universities and cooperation and collaboration with universities abroad within the frame 
of European Union programs and opportunity to receive higher education thanks to 
these programs have made the competition among universities an integral part, which 
makes it mandatory for the managerial understanding to change in order to catch up 
with the competitive settings. In this regard, Total Quality Management helps to frame 
all the requirements of the competitive environment in one place.  

The results of the analyses reveal that the perception of the principle of top-
management differs by the faculty the academicians, which supports H1 and H2.  
Besides, there are differences towards the point of views of the academic personnel to 
Total Quality Management. In this respect those with the title of Assistant Professorship 
could be said to be more sensitive to total quality management applications. When it 
comes to the school types, the group that is sensitive to total quality management 
applications is vocational higher schools.  

  
 

 

 
 

 


