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ÖZET 

Turizm; temelde konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence gibi özünde her biri farklı faaliyet 
grubuna dâhil olan hizmetleri, turistik tüketicinin talepleri doğrultusunda bir arada sunmak 
durumunda olan bir sektördür. Bununla birlikte, turistik tüketicilere tüm bu ürün ve 
hizmetlerin sunulmasında, turizm sektörü ile birebir bağlantılı olmayan ancak, sektöre bir 
şekilde dâhil olan bir takım sektörler ya da kurum ve kuruluşlar da (inşaat, sanayi, mobilya, 
yerel yönetimler vb.) söz konusudur. Turizm sektörünün gerek doğrudan gerekse de dolaylı 
olarak bağlantılı olduğu tüm faaliyet grupları ile arasındaki ilişkileri “değer zinciri” 
kapsamında geliştirmesinin, turistik tüketiciye daha fazla değer sunarak rekabet gücünü 
arttırmasına katkı sağlayacağını ifade etmek mümkündür. Çünkü herhangi bir işletme ya da 
sektör için oluşturulan değer zinciri, hammaddelerin sağlanmasından son tüketiciye 
sunulmasına kadar gerçekleştirmiş olduğu stratejik açıdan birbirleriyle ilişkilendirilmiş 
faaliyet gruplarını; değer zinciri analizi ise zincirdeki farklı basamaklar ile paydaşları 
tanımlamayı ve bunların performanslarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
çalışma kapsamında, turizmin doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer sektörler ile 
olan ilişkilerini kapsayan ve özelliklede destinasyonun ev sahibi yerel halkın da zincirin 
halkalarından biri olarak görüldüğü “turizm değer zinciri” yaklaşımına odaklanılmıştır. 
Çalışmanın yöntem kısmında, araştırmacının nicel ve nitel araştırma tekniklerine yönelik 
kavramları, yöntemleri ve yaklaşımları bir arada kullanmasına olanak tanıyan bir araştırma 
yöntemi olan “karma metot” kullanılmıştır. Çalışmada, turizm değer zincirinin turizmin 
sadece ekonomik getirilerine değil, yerel halkın sosyal kazanımlarına da odaklanması 
gerekliliği de dikkate alındığında merkezine “yoksul yanlı turizm” yaklaşımını alan bir turizm 
değer zinciri çerçevesi belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde, 
tüm paydaşların destinasyonun ev sahibi olan yerel halk ile doğrudan ya da dolaylı 
bağlantısının bulunduğu bir “turizm değer zinciri” modeli oluşturulmuştur. Söz konusu turizm 
değer zincirinin halkalarını oluşturan doğrudan ya da dolaylı faaliyet gruplarının hemen 
hemen hepsinin “yerel halkı” turizm faaliyetlerinin en önemli paydaşı olarak görmeleri de 
araştırmanın en önemli bulgularındandır. 
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ABSTRACT 

Tourism is a sector which basically has to offer services such as accommodation, food-
beverage, transportation and entertainment each of which are essentially included in 
different activity groups all together according to the demands of touristic consumers. In 
addition, certain sectors or institutions and establishments (such as construction, industry, 
furniture, local administrations), which are not directly connected with the tourism sector but 
are somehow included in the sector, also play a role in offering all these products and 
services to touristic consumers. It is possible to state that development of the relationships 
between the tourism sector and all activity groups with whom it is connected either directly 
or indirectly within the scope of “value chain” will offer a greater value to touristic consumers 
and contribute to the increase of the competitive power. Because value chain which is 
formed for any business or sector aims to define the activity groups that are strategically 
associated with each other from the supply of raw materials to delivery to the final consumer; 
whereas value chain analysis aims to define different stages in the chain and shareholders 
and evaluate their performance. In this context, the study focuses on the approach of 
“tourism value chain”, which includes the relationships of tourism with other sectors with 
whom it is connected either directly or indirectly and is considered one of the chain rings 
especially by the local community that hosts the destination. In the method part of the study, 
the mixed method which is a research method that allows the researcher to use the 
concepts, methods and approaches related to quantitative and qualitative research 
techniques is used. Considering that the tourism value chain needs to focus not only on the 
economic returns of tourism, but also social acquisitions of the local community; a 
framework of tourism value chain centering upon the approach of “pro-poor tourism” was 
determined in the study. As a result of the findings acquired in the study, a “tourism value 
chain” model where all the shareholders are connected with the local community that hosts 
the destination either directly or indirectly was formed. One of the most important findings 
of the study is that almost all of the direct or indirect activity groups constituting the rings of 
the tourism value chain see the “local community” in as the most important stakeholders of 
tourism activities. 
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1. GİRİŞ 

Turizm sektörünün temel dinamiği olan seyahat olgusu insanoğlunun var olduğu 

andan itibaren sağlık, göç, dinsel inanç, ticaret vb. nedenler ile devam eden bir 

etkinlik olmasına rağmen, bugün ki anlamında turizm sektörünün 1950’li yıllar ile 

birlikte şekillenmeye başladığını ifade etmek mümkündür. Süreç içerisinde 

toplumların gelişmesi ve zenginleşmesi, ulaşım araçlarının çeşitlenmesi, teknolojik 

gelişmelerin hız kazanması, kentleşme ve yoğun iş temposuna bağlı olarak 

insanlarda tatil yapma gereksiniminin belirgin hale gelmesi gibi birçok etkene bağlı 

olarak turizm sektörü hızla gelişme göstermiştir. Turizm sektörünün söz konusu hızlı 

gelişimi başta seyahat, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi her biri kendi başına 

ayrı birer sektör olan faaliyet alanlarında da büyüme ve gelişmeyi beraberinde 

getirmiştir. Dolayısıyla sektörün yakaladığı hızlı büyüme potansiyeli ve birçok 

faaliyet alanına olan etkileri, turizmi tüm dünyada ilgi gören bir hizmet sektörü 

konumuna taşımıştır. 

Turizmin, zaman içerisindeki büyüme ve gelişme hızına bağlı olarak ekonomik ve 

sosyo-kültürel boyutları öne çıkmış olmakla beraber, özellikle ekonomik önemi 

oldukça ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda turizm sektörü, gelişmiş ve özellikle de 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ve gelişmenin öne çıkan 

unsurlarından biri olarak görülmektedir (Olalı ve Korzay, 1989: 5; Çetintaş ve 

Bektaş, 2008; Mitchell, 2012; Kozak, Akoğlan Kozak ve Kozak, 2013: 7; Özcan, 

2014). Turizm, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren pek çok ülke ekonomisinin 

karşılaştığı sorunların çözümünde ve darboğazların aşılmasında, dinamik ekonomik 

yapısı ile bir çıkış kapısı olmuştur (Samırkaş ve Bahar, 2013: 1). Turizm olgusunun 

bu dinamik yapısı, turizmin bir sektör olarak oldukça hızlı bir şekilde büyümesine ve 

gelişmesine neden olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, büyüyen ve gelişen her 

sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de küresel rekabet artan bir şekilde kendini 

göstermiştir. Bu bağlamda, turizm sektörünün tüm faydalanıcıları için başarılı bir 

stratejik yönetim süreci kilit nokta halini almıştır. Bu noktada, turizm sektöründe 

stratejik yönetim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet odaklı bir 

değer zinciri uygulamasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü turizm sektörü için 

gerçekleştirilecek bir değer zinciri analizinin amacı; ekonomik akımların turizmde 
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nasıl işleyeceğinin anlaşılmasını ve özellikle destinasyondaki farklı insan gruplarının 

(yoksullar, gençler ya da kadınlar gibi) turizm harcamalarından aldığı payı bölümlere 

ayırmaktır (Vignati ve Laumans, 2010). Dolayısıyla söz konusu bölümlendirmeler 

sayesinde, turizm faaliyetlerinin faydalanıcıları olan hedef grupların her birinin 

ekonomik kazanımları arttırılabilir ve böylece destinasyonun genel rekabetine de 

katkıda bulunulabilir. 

Turizm sektörü seyahat acentaları, uluslararası havayolları, konaklama işletmeleri 

ve hatta destinasyonda turizm faaliyetlerine dahil olan yerel halkın da içinde 

bulunduğu bir dizi hizmeti içeren bir sektördür (Spenceley, Ashley ve Kock, 2009: 

15). Turizm; 2017 yılı verileri itibariyle dünya genelinde 1.323 milyon uluslararası 

ziyaretçi sayısına ulaşan ve son yedi yıl boyunca kesintisiz büyümesini sürdüren bir 

hizmet sektörüdür. Turizm sektörü; uluslararası turistlerin destinasyonlarda 

gerçekleştirdikleri konaklama, yiyecek ve içecek, eğlence, alışveriş ve diğer turistik 

mal ve hizmetlerle ilgili harcamalarıyla 1.340 milyar dolar ve buna ek olarak 240 

milyar dolarlık yurt dışı destinasyonlara yapılan uluslararası yolcu taşımacılığı 

hizmetleri ile geliri toplamda 1.6 trilyon doları bulan bir sektördür. Sektör bu boyutu 

ile dünya hizmet ihracatının %7’lik kısmını oluşturarak, otomotiv ve yiyecek 

sektörlerini geride bırakıp kimyasal maddeler ve yakıtlardan sonra üçüncü sıraya 

yerleşmiş önemli bir ihracat kategorisidir. Aynı zamanda dünyada çalışan her on 

kişiden biri turizm sektöründe istihdam olanağı bulmaktadır (www2.unwto.org). 

Bütün bu istatistikler dikkate alındığında turizm sektörü özellikle az gelişmiş ya da 

gelişmekte olan pek çok ülke açısından istihdam oluşturmada ve döviz geliri 

sağlanmasında en önemli kaynaklardan birisi durumundadır. Turizm sektörünün 

emek yoğun üretim yapısı dikkate alındığında söz konusu ülkeler açısından işsizlik 

sorununun çözümü noktasında da kilit rol oynağı da göz ardı edilemez bir gerçektir 

(Çil Yavuz, 2006; Bahar ve Kozak, 2007: 61; Perles-Ribes, Ramon-Rodriguez, 

Sevilla-Jimenez ve Moreno-Izquierdo, 2016; Kakoudakis, McCabe ve Story, 2017; 

Ilgaz Yıldırım, Yıldırım ve Gülmez, 2017).  

Turizm sektörü, sunduğu ürün ve hizmetlerin bir gereği olarak birçok alt sektör ile 

ilişki içerisinde olan bir hizmet sektörüdür. Çünkü sektörün arzını oluşturan “turistik 

ürün”, bileşik ürün özelliğini taşımaktadır. Başka bir ifade ile seyahate çıkan bireyler, 

bu süre içerisinde ulaşım, konaklama, eğlence, yeme-içme gibi aslında her biri kendi  
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Çizelge 1.1. Turizm harcamalarının dağılımı 

Turist 
Harcamaları 

Turizm Sektörünün 
Yaptığı Harcamalar 

Harcamaların Nihai Faydalanıcıları 

 Konaklama 

 Yiyecek 

 İçecek 

 Eğlence 

 Giyim 

 Hediyelik 
Eşya 

 Fotograf 

 Kişisel 
Bakım 

 İlaç ve 
Kozmetik 

 Ulaşım 

 Gezi ve 
Turlar 

 Diğer 

 

 Maaşlar ve ücretler 

 Bahşişler ve 
ikramiyeler 

 Vergiler 

 Komisyonlar 

 Müzik ve eğlence 

 Yönetimsel ve 
genel harcamalar 

 Yasal ve mesleksel 
hizmetler 

 Yiyecek,içecek vb. 
satın alımı 

 Üretim maddeleri 
ve malzemeleri 
satın alımı 

 Tamir, bakım, 
onarım, koruma 
çalışmaları 

 Reklam, tanıtım, 
pazarlama 
çalışmaları 

 Kamu Hizmetleri 
(elektrik, gaz, su 
vb.) 

 Ulaştırma 

 Lisanslar 

 Sigorta primleri 

 Gayrimenkul ve 
araç gereç kiralama  

 Mobilya ve 
demirbaş eşyalar 

 Borçların ana para 
ve faiz ödemeleri 

 Sermaye 
varlıklarının 
yenilenmesi 

 Amortisman 

 Yatırımcılara dönüş 
(kar payı ve iştirak 
hissesi 

 

 

 

 Araç-gereç 
dükkanları 

 Aşçılar 

 Avukatlar 

 Bahçıvanlar 

 Balıkçılar 

 Bankalar 

 Bekçiler 

 Benzin 
istasyonları 

 Boyacılar, 

 Çamaşırhaneler 

 Çiftçiler 

 Dişçiler 

 Doktorlar 

 Eczacılar 

 Elektrikçiler 

 Emlakçılar 

 Ev sahipleri 

 Fırıncılar 

 Garajlar ve oto 
tamircileri 

 Gazete, radyo 
vb. yayıncılığı 

 Gece klüpleri 

 Giyim 
mağazaları 

 Hamallar 

 Hayır kurumları 

 Hediyelik 
eşyacılar 

 Hükümet 
(eğitim, sağlık, 
yollar, 
demiryolu vb. 
kamu 
hizmetleri) 

 İthalatçılar 

 Kasaplar 

 Kasiyerler 

 Kulüpler 

 Kuru temizleme 

 Kültürel 
organizasyonlar 

 Mağazalar 

 Manavlar 

 Mandıralar 

 Marangozlar 

 Marketler 

 Mimarlar ve el 
sanatı 
areticileri  

 Mobilya 
mağazaları 

 Muhasebeciler 

 Mühendisler 

 Mütahitler 

 Nakliyeciler 

 Ofis ekipmanı 
tedarikçileri 

 Otomobil 
acentaları 

 Pastaneler 

 Paydaşlar 

 Plaj 
aksesuarları 

 Rehberler 

 Reklamcılık ve 
halkla ilişkiler 

 Ressamlar 

 Restorantlar 

 Sendikalar 

 Sigorta 
acentaları 

 Sinema, 
tiyatro 

 Spor 
etkinlikleri 

 Taksi, limuzin 
hizmetleri 

 Taşımacılık 

 Temizlik 
görevlileri 

 Tesisatçılar 

 Tezgahtarlar 

 Toptancılar 

 Üretim 
ajansları 

 Yatırımcılar 

 Yayıncılar, 
matbacılar 

 Yöneticiler 

Kaynak: Goeldner ve Ritchie, 2009: 401 

 



4 

 

başına bağımsız birer sektör olan hizmetleri bir arada toplu halde alma 

eğilimindedirler (Samırkaş ve Bahar, 2013: 2; Mete ve Acuner, 2014). Diğer yandan 

turistik tüketicilere tüm bu ürün ve hizmetlerin sunulmasında, turizm sektörü ile bire 

bir bağlantılı olmayan ancak, sektöre bir şekilde dahil olan bir takım sektörler ya da 

kurum ve kuruluşlar da (inşaat, sanayi, bankacılık, yerel yönetimler, sivil toplum 

kuruluşları vb.) söz konusudur. Dolayısıyla; turizm doğrudan ve dolaylı olarak tarım, 

imalat, ulaşım, ticaret, inşaat, konaklama, yeme-içme, iletişim, bankacılık, sağlık 

hizmetleri gibi birçok sektörü yayılma etkisi sonucu etkileyen bir sektördür (Proença 

ve Soukiazi, 2008: 792). Çizelge1.1’de turizm gelirlerinin ekonomiden geçme hızı 

ve turizmden faydalanan işletmelerin çeşitliliği görülmektedir. Buna göre, turizm 

sektöründe sadece iki koldan (turistler ve sektörün yaptığı) yapılan harcamalar 70’e 

yakın iş alanını etkilemektedir (Goeldner ve Ritchie, 2009: 400). Bu bağlamda turizm 

sektörü için, sektörün doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı olduğu alt 

sektörleri, kurum ve kuruluşları ve paydaşları kapsayan bir “değer zinciri” modelinin 

oluşturulması kaçınılmazdır. 

Değer zinciri kavramı, 1960’lı ve 1970’li yıllarda maden ihraç ekonomileri için gelişim 

yolu planlayan analistler tarafından kullanılmış bir kavramdır (Girvan, 1987; Mete ve 

Acuner, 2014). Değer zinciri kavramı, farklılaşmanın mevcut ve potansiyel 

kaynakları ile maliyetlerinin davranışlarını anlamak için işletmeyi ürünlerle ilgili 

hammaddelerin sağlanmasından son tüketiciye sunulmasına kadar gerçekleştirmiş 

olduğu stratejik açıdan birbirleriyle ilişkilendirilmiş faaliyetlere ayırmayı ifade 

etmektedir (Porter, 1985: 33; Shank ve Govindarajan, 1992: 50; Kaplinsky ve Morris, 

2000: 4). Değer zinciri analizi ise, işletmenin rekabetçi avantaj elde edebilmek için, 

her bir değer faaliyetini ve bu faaliyetler arasındaki ilişkileri açıklayarak daha düşük 

maliyetlere ulaşmasını ve farklılık yaratmasını sağlayan stratejik bir araçtır (Porter, 

1985: 33; Blocher, Stout ve Cokins, 2010: 12). Bu durumda değer zinciri analizi, bir 

işletmenin sunduğu hizmet ya da mallara yönelik olarak belirli bir sırayla uyguladığı 

operasyonları değer zinciri olarak gören ve zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri 

sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan bir analiz 

yöntemidir. Değer zinciri analizinde temel düşünce, müşteriye daha fazla değer 

sunarak rekabet gücünün artırılmasıdır. Değer zinciri bir malın veya hizmetin 

kavramsal tasarımından nihai tüketiciye teslimine kadar gerekli olan tüm 

operasyonları tanımlamaktadır (Eymirli, Gürbüz ve Toy, 2013: 2). 
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Değer zinciri, asıl olarak rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik 

sistematik bir yöntemdir (Eraslan, Helvacıoğlu Kuyucu ve Bakan, 2008: 309). 

Üretim-tüketim süreci bir zincir olarak ele alındığında zincir içerisindeki her bir 

faaliyet, Porter tarafından stratejik olarak birbiriyle ilişkilendirilmiş aşamalara 

ayrılmaktadır (Porter, 1985: 33; Shank ve Govindarajan, 1993: 180; Kuyucak ve 

Şengür, 2009). “Zincir” kavramı faaliyetlerin birbirine bağlı olduğunu ifade 

etmektedir. Bu kavram aynı zamanda, zincirdeki “zayıf” ve “güçlü” halkaların 

tanımlanmasına, başka bir ifade ile işletmenin stratejik rekabetteki avantaj ya da 

zayıflıklarını belirlemeye hizmet etmektedir (Rainbird, 2004: 342). Değer zincirinin 

bir başka önemi ise; zincir boyunca birbirine bağlı firmaların yerel, bölgesel ya da 

küresel olup olmadıklarına bakmaksızın, üreticileri tüketicilere bağlaması ve zincirin 

sonunda da müşteriye aracılık ederek ticaretin kritik belirleyicisi olmasıdır. Ayrıca, 

müşteri tatmininin ve sadakatinin sağlanması da bir değer zinciri boyunca tüm 

paydaşların koordineli ve işbirliği içinde olmaları ile doğru orantılıdır (Mitchell, 2012). 

Değer zinciri sürecinin müşterilere değer taşıyan ürünler sunmaya odaklanması 

nedeniyle değer zinciri faaliyetlerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde müşteri 

ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Eğer nihai müşteri değer zincirinin 

sonunda yer alıyorsa; zincirdeki her bir halka kendinden önceki halkanın müşterisi 

konumunda olacaktır. Bu nedenle değer zincirinde yer alan her bir halkanın kendi 

müşterisinin ihtiyaçlarına odaklanması durumunda, işletmenin nihai müşterisinin 

istediği ürünleri ortaya koyması mümkün olacaktır.  

Değer zinciri modeli özellikle üretim odaklı çeşitli sektörlerde uygulanmış olmakla 

beraber, hizmet odaklı sektörlerde çok da fazla çalışılmamış bir modeldir. Hizmet 

sektörünün önemli unsurlarından olan turizm sektöründe sunulan turistik ürünlerin, 

sektörün yapısına uygun olarak bileşik ürün özelliği taşıması, değer zinciri modelinin 

turizme de uygulanabileceğinin bir göstergesidir (Mete ve Acuner, 2014). Turizm 

sektörünün ana aktörleri ve paydaşları, turistlerin ülkelerindeki tur operatörlerinden 

en küçük turizm destinasyonlarındaki yerel restoranlar ve satıcılara kadar uzanan 

büyük bir turizm değer zincirinin parçasıdır (Slob ve Wilde, 2006: 7-8; Mitchell ve 

Phuc, 2007: 16; Vignati ve Laumans, 2010: 5; Mason, 2015: 9-10).  
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Şekil 1.1. Turizm değer zincirinin ana unsurları 

Kaynak: Vignati ve Laumans, 2010: 6 

Aynı zamanda, turizm faaliyetlerinden faydalanmak üzere yola çıkan bireyler 

seyahatlerinde; ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi her biri ayrı ayrı birer 

ürün olan turistik ürünlerin, toplu halde bir arada sunulmasını beklemektedirler. Bu 

beklenti dikkate alındığında, turizm değer zincirini temelde beş üretken faaliyete 

göre sınıflandırmak mümkündür. Şekil 1.1’de görüldüğü üzere bunlar; konaklama, 

yeme-içme (restoranlar ve barlar), seyahat acentaları ve tur operatörleri, ulaşım ve 

alışveriştir. Söz konusu bu basamakların her biri kendi içinde çeşitli tedarik 

zincirlerine ayrılabilir ve analiz edilebilirler. Dolayısıyla turizm değer zinciri de, turistik 

tüketicilere sunulan tüm turizm ürünlerinin teslimine giren tüm mal ve hizmetlerin 

tedarikçilerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda turizm değer zinciri, sözleşmeli 

acenteler veya tedarikçiler tarafından veya tur operatörleri tarafından doğrudan 

gerekli olmayan tüm mal ve hizmet tedariklerini de içermektedir. 

Turizm sektöründe tedarik zinciri, bünyesinde birçok bileşeni bulunduran karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde konaklama, yeme-içme, ulaşım gibi temel 

unsurların yanı sıra gıda üretimi, el sanatları, atık yönetimi, altyapı gibi sektörü 

destekleyen unsurlarda söz konusudur. Bu bağlamda; turistlerin tatillerini 

planlamaları ve daha sonra tatil sonrasında eve dönüş süreçlerine kadar ki birçok 

faaliyet unsurunun (Şekil 1.2) turizm değer zinciri içerisinde yer alması mümkündür. 

Turizm değer zinciri, zincirdeki her bir halkanın birbirleri ile olan ilişkilerini 

incelemenin yanı sıra, ekonomik akımların turizmde nasıl işleyeceğinin 

anlaşılmasını sağlamayı ve destinasyonlardaki farklı insan gruplarının (yoksul 

insanlar, gençler, kadınlar vb.) turizm harcamalarından aldığı payı analiz ederek 

bölümlere ayırmayı amaçlar. 

Konaklama
Restoranlar 

ve Barlar

Seyahat 
Acentaları 

ve Tur 
Operatörleri

Ulaşım Alışveriş
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Şekil 1.2. Turizm değer zinciri örneği 

Kaynak: Slob ve Wilde, 2006: 9 

Söz konusu bölümlendirme sayesinde hedef grupların herhangi birinin veya 

hepsinin ekonomik faydası arttırılabilir ve turizm destinasyonunun genel rekabet 

gelişimine de katkıda bulunulabilir (Vignati ve Laumans, 2010: 5). Bu bağlamda, 

özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde destinasyonun ev sahibi 

konumunda olan yerel halkın da turizm faaliyetlerine dahil edilmesi ve sosyo-

ekonomik kazanım elde etmesi sağlanabilir. Bu durumda; turizm sektörünün söz 

konusu ülkelerde yoksulluğun azaltılması hedefinin gerçekleştirilmesi noktasında 

Tatil Planı 

Ulaşım 

Tatil 

Deneyimi 

Alışveriş 

Konaklama 

Yiyecek ve 

Eğlence 

Pazarlama Seyahat 
Acent. 

Seyahat 
Ürünleri 
(bagaj) 

Yerel 
Taşma 

Tur 
Opt.(tur 
otobüsü) 

 
Deniz 
Yolu 

Hava 
Yolu 

Rezer-
vasyon 
Sistem

i 

Yönetim 
ve 

İşletme 

İletişim 
Hiz. 

Ekipman 

Araç 
Kiralama 

Taksi 

Otel 
Operas-

yon 

Otel 
İnşaatı 

Mimar. 
Mühen. 

Hiz. 

Gayri-
menkul 
Gelişimi 

İnşaat 
Malze. 

Finans 

Güvenlik 

Perakende 
Satış 

Tüketim 
Malları 

Perakende 
Satış 

Catering 
Hiz. 

Eğlence 
Hiz. 

Tarımsal 
Ürünler 

Tur 
Operatörleri 

Doğal ve 
Kültürel 

Destinasyon  

Organi-
zasyonlar 

Tema 
Parkları 

Pazarlama 

Hizmetler Ürünler 
Kendi 

Ülkesinde 

Destinasyon 

Ülkesinde 
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diğer sektörlere göre çok daha avantajlı bir sektör olduğunu söylemek mümkündür 

(Samırkaş ve Bahar, 2013: 50). 

1990’lı yıllar ile birlikte, yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün diğer 

sektörlere göre daha avantajlı olduğu görüşü daha da ön plana çıkmıştır (www.e-

unwto.org.; www.worldbank.org). Bu bağlamda; 1999 yılında Birleşmiş Milletler 

tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıda İngiltere 

Uluslararası Kalkınma Departmanı, yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün 

potansiyeline dikkat çekerek “yoksul yanlı turizm” yaklaşımı üzerinde durmuştur 

(Harrison, 2008; Mitchell, 2012; Önez Çetin, 2012). Yoksul yanlı turizm bir ürün ya 

da sektör değil bir yaklaşımdır. Yoksul yanlı turizm yaklaşımı, yoksullar için net 

faydalar sağlayan turizm olarak tanımlanmıştır (www.propoortourism.org.uk). 

Yoksul odaklı turizm ile sağlanan faydalar ekonomik açıdan olabileceği gibi aynı 

zamanda sosyal, kültürel ve çevresel açıdan da olabilir. Yoksul yanlı turizm 

yaklaşımına ilişkin stratejilerin temel amacı, turizm sektörünün genel boyutunu 

genişletmekten ziyade yoksullara sağlanacak faydayı geliştirmek üzerinedir 

(Ashley, Boyd ve Goodwin, 2000; Ashley, Roe ve Goodwin, 2001; Harrison, 2008; 

Mitchell ve Fall, 2008). Ancak, söz konusu turizm destinasyonu gelişmeden 

yoksullara sağlanacak faydaların geliştirilemeyeceği de bir gerçektir. Dolayısıyla 

yoksul yanlısı turizm girişimlerinde; yoksullar için net faydalar sunulmakla birlikte, 

turizmin gelişiminin yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayacağı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımın temel odak noktası, turizm sektörünün toplam 

boyutunu genişletmek yerine, turizm içinde yer alan yoksullara yönelik fırsatların 

oluşturulması ve sunulmasıdır. Diğer bir ifade ile yoksul yanlı turizm yaklaşımı, 

sektördeki pastayı büyütmek yerine dağıtmak anlayışına dayanmaktadır. Bu 

bağlamda yoksul yanlı turizm, yoksul insanların yararına olacak şekilde turizmden 

gelen faydaların değişen dağılımı esasına dayanır (Samırkaş ve Bahar, 2013: 52). 

Bu dağılımın sağlanabilmesi için ise; devletin, sektör temsilcilerinin, STK’ların, yerel 

yönetimlerin, yerel işletmecilerin ve yerel halkın birbirleri ile oldukça entegre hareket 

etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, destinasyonlardaki farklı insan gruplarının 

turizm harcamalarından aldığı payı analiz etme noktasında büyük öneme sahip olan 
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turizm değer zinciri analizi çalışmalarında, (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) 

dikkate alınması gereken önemli halkalardan birisini de yoksul halk oluşturmaktadır.  

Değer zinciri analizi çalışmalarında, işletmeler ya da sektörler arasında sistematik 

rekabetin sağlanabilmesi için, hem zincirin halkaları içinde hem de zincir boyunca 

kuvvetli işbirliği sağlanması gerekmektedir. Çünkü bir zincir en zayıf halkası kadar 

güçlüdür (Mitchell, 2012). Dolayısıyla turizm sektöründe de küresel rekabetin 

sağlanabilmesi, zincirdeki halkaların her birinin dikkate alınması ile mümkün 

olabilecektir. Söz konusu tez çalışması kapsamında; bir hizmet sektörü olan 

turizmde küresel rekabeti sağlayabilmek ve ekonomik kazanımları arttırabilmek 

amacıyla, sektörde yer alan tüm paydaşların özellikle de “yoksul” olarak ifade edilen 

düşük gelirli yerel halkın dahil olduğu bir değer zinciri modeli oluşturulması 

planlanmaktadır. Bu bağlamda; tez çalışması “giriş, kavramsal çerçeve, yöntem, 

bulgular ve yorum, sonuç ” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü olan 

giriş bölümünde, tez konusunun amacı ve önemi üzerinde durulmuş, ayrıca 

çalışmaya yön verecek olan araştırma soruları bu bölümde ifade edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, araştırma konusuna ilişkin gerçekleştirilen literatür 

taraması sonucu oluşturulan kavramsal yazın tüm detayları ve alt başlıkları ile 

ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde, çalışma kapsamınsa sorulan araştırma 

soruları doğrultusunda belirlenen araştırma yöntemine yer verilmiştir. Dördüncü 

bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulmuş ve bulgulara 

yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın beşinci ve son aşamasında ise, 

araştırmadan çıkan sonuç üzerinde durulmuş, ayrıca araştırma konusu ya da 

benzer konularda çalışma yapacak olan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırmanın Problemi 

Turizm milli gelire olan katkısının yanında; döviz kazandırıcı yönü, ödemeler 

dengesindeki açıkları kapatma pozisyonu ve sağladığı iş olanakları açısından, 

ekonomik ve sosyal dengelerin merkezindeki sektörlerden birisidir. Ayrıca turizm 

faaliyet gösterdiği bölgelerde; ticaret ve üretim kapasitesinin büyümesine, yeni iş ve 

uzmanlık sahalarının açılmasına, bölgesel ürünlerin ve insan kaynaklarının daha da 

verimli değerlendirilmesine olanak sağlayan bir sektördür (Akdeniz Turistik Otelciler 

ve İşletmeciler Birliği [AKTOP], 2014: 10). Dolayısıyla sektörün meydana getirdiği 



10 

 

tüm bu etkiler; hem turizm faaliyetlerini gerçekleştirme açısından elverişli şartlara 

sahip ülkelerin hükümetleri tarafından hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar 

tarafından önemsenmektedir. Bu bağlamda turizm; uluslararası ekonomik, 

toplumsal ve kültürel işbirliği oluşturmak amacıyla kurulmuş olan ve bu doğrultuda 

hareket eden Birleşmiş Milletler tarafından, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

için belirlenen “Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne” ulaşmada önemli rol oynayabilecek bir 

ihracat sektörü olarak görülmektedir. Söz konusu hedefler doğrultusunda özellikle 

yoksulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele, çevresel 

sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel ortaklıklar noktalarında turizmin önemli bir 

dinamik olacağı kabul edilmiştir (www. cf.cdn.unwto.org). Aynı zamanda; Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nun 2015 yılında 154 ülkenin hükümet başkanları ile 

gerçekleştirdiği oturumunda kabul edilen ve “2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemi” başlığını taşıyan on yedi maddelik hedeflerinde, dünyada özellikle 

yoksulluğun sona erdirilmesi ve dünyanın korunması amaçlanmıştır 

(www.icr.unwto.org). Turizm, on yedi maddeden oluşan bu hedeflerin hemen hemen 

tümüne doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunma potansiyeline sahip bir 

sektördür. Ancak, söz konusu hedefler içerisinde ilk sırada yer alan “yoksulluk” ile 

mücadele noktasında daha da önem arz eden bir sektör olarak görülmektedir. Bu 

bağlamda turizmin, girişimciliği ve küçük işletmeleri teşvik ederek özellikle gençler 

ve kadınların güçlenmesine yönelik toplum temelli etkileri sonucu yoksulluğun 

azaltılmasına katkı sağlayabilecek bir sektör olduğu görüşü benimsenmiştir (www.e-

unwto.org). Dolayısıyla, turizmin özellikle kırsal alanlarda bölgenin yerel halkı 

açısından (turistik tüketicilerin hizmet ya da ürün ile bire bir temas etmesi dikkate 

alındığında) doğrudan sosyo-ekonomik fayda sağlamak amacıyla kullanılabilecek 

bir araç olma potansiyeline sahip olduğu bir gerçektir (Bauer, Sofield, Webb, Battig 

ve De Lacy, 2002; Sofield, De Lacy, Lipman ve Daugherty, 2004; Xu, Sofield ve 

Bao, 2008). 

Turizmin söz konusu tüm bu etkileri dikkate alındığında, sektördeki tüm bağlantıları 

özellikle de yerel ekonomideki bağlantıları içeren ve aynı zamanda yerel halk için 

daha fazla fırsatlar sunan bir turizm değer zincirinin oluşturulması gerekliliği ön 

plana çıkmaktadır. Bu değer zinciri, turizm sektörü ile doğrudan ya da dolaylı 

bağlantı halinde olan tüm paydaşları kapsayabilmelidir. Zincirin halkalarını oluşturan 

aktörler destinasyonda gerçekleşen turizm faaliyetlerinin içeriğine göre; konaklama, 
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yeme-içme, eğlence, seyahat, alış-veriş, sağlık, inşaat gibi birçok faaliyet alanı ve 

işletmeden oluşmaktadır. Aynı zamanda, söz konusu tüm bu faaliyet alanları ve 

işletmelerde gerek istihdam olanağı bulan gerekse de ürün tedariki sağlayan yerel 

halk da turizm değer zincirin temel halkalarından birisi durumundadır. Dolayısıyla 

çalışma kapsamında; turizmin tüm paydaşlarını kapsayan bir turizm değer zinciri 

oluşturulması ve yoksul yanlı turizm yaklaşımı dikkate alınarak yerel halkın zincirin 

hemen hemen tüm halkalarına dahil edilmesi ile turizmden nasıl net faydalar 

sağlayabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. 

Turizm literatüründe; turizmin ekonomik boyutu, yerel ve ülkesel düzeyde sağladığı 

katkılar, çevresel ve sosyo-kültürel etkileri gibi konular üzerinde fazlaca çalışmaya 

rastlamak mümkündür. Bu bağlamda ulusal literatürde (Gürbüz, 2002; Berber, 2003; 

Çımat ve Bahar, 2003; Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2011; Bahar, 2007; Çoban ve 

Özcan, 2013; Dolmacı ve Bulgan, 2013; Küçük ve Güneş, 2013; Bozgeyik ve 

Yoloğlu, 2015; Türkmen ve Dönmez, 2015) özellikle turizm ve ekonomi, turizmin 

sosyal etkileri, turizm ve bölgesel kalkınma gibi konu başlıklarını içeren birçok 

çalışma mevcuttur. Aynı şekilde uluslalarası literatürde de (Harrison, 2001; Matias, 

Nijkamp ve Sarmento, 2011; Hernandez ve Leon, 2013; Murphy, 2013; Zaei ve Zaei, 

2013; Incera ve Fernandez, 2015; Dredge ve Gyimothy, 2015; Mason, 2015: 10) 

turizm alanına yönelik incelenen birçok çalışmanın turizmin özellikle ekonomik ve 

sosyo-kültürel boyutlarına ilişkin olduğu görülmüştür. Bu noktada literatürde, turizm 

faaliyetlerine katılan tüm paydaşları içeren “turizm değer zinciri” ve turizm 

faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonların ev sahibi olan yerel halkın bu zincirin 

bir parçası olarak nasıl net faydalar elde edebileceğine ilişkin bir eksiklik söz konusu 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda; turizm paydaşlarını ve faydalanıcılarını net bir 

şekilde ortaya koyan ve bunlar arasındaki bağlantıları arttıracak ve özellikle yerel 

halk açısından daha fazla fırsatlar meydana getirebilecek müdahalelerin 

belirlenmesini sağlayacak bir “turizm değer zincirinin” ön plana çıkarılmasını 

sağlamak bir gereklilik arz etmektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Özellikle istihdam olanağı sağlaması yönü ile ekonomik boyutu ön plana çıkan 

turizm sektörü, yerel ekonomilere katkı sağlayarak yerel halkın yaşam koşullarını 
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iyileştirme potansiyeline sahip bir sektördür. Bu noktadan hareketle araştırmanın 

temel odağını, turizm sektörü içerinde yer alan faaliyet unsurları ve bu unsurlar ile 

yerel faaliyetler arasındaki ekonomik bağlantılar oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında; turizm sektöründe yer alan tüm paydaşların faaliyetleri ile şekillenen 

turizm değer zinciri ve yerel ekonominin bu zincirdeki bağlantılar ile arasındaki 

ilişkiler değerlendirilmiştir. Bu bağlamda araştırma iki temel amaç üzerine 

odaklanmaktadır. Söz konusu amaçlardan ilki; turizm değer zinciri katılımcılarını 

belirlemek ve zincir halkaları arasındaki bağlantıları açıklamaktır. Turizm sektörü 

paydaşları arasındaki ilişkiler ve bağlantılar, sektörünün faaliyetleri kapsamında 

ortaya çıkar ve bu faaliyetlerden doğan maliyetler de doğal olarak birbirini etkiler. Bu 

durumda, paydaşlar arasındaki bağlantının ve tutarlılığın etkinliği rekabet avantajını 

da beraberinde getirir. Araştırma amaçlarından ikincisi ise, turizmin faaliyet 

gösterdiği bölgedeki yerel ekonomiye olan etkilerini açıklamaktır. Turizm 

faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgelerde özellikle yerel halkın bu hareketlilikten en 

verimli şekilde nasıl yararlanabileceğinin belirlenmesi önemli bir konudur. 

Dolayısıyla; “yoksul yanlı turizm” yaklaşımı çerçevesinde destinasyonlardaki yerel 

halkın, turizm değer zincirinin gerekli halkalarına katılarak kazanç elde etmelerinin 

sağlanması da önemli bir gerekliliktir. Bu doğrultuda söz konusu araştırmada; turizm 

değer zinciri ve yoksul yanlı turizm yaklaşımı temelinde yerel halkın zincirin farklı 

bölümlerine katılımı üzerine odaklanılmış ve söz konusu çalışma Şekil 1.3’de 

görülen araştırma modeli üzerinden tasarlanmıştır. 
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Sonuç itibariyle araştırma kapsamında; söz konusu amaçların karşılanabilmesi 

açısından aşağıdaki araştırma sorularının yanıtları aranmış ve bu sorular çeşitli 

hipotezler ile test edilerek irdelenmiştir: 

Araştırma Sorusu 1: Turizm sistemi içerinde yer alan sektörler ve paydaşlar 

değerlendirilerek oluşturulan bir turizm değer zinciri hangi unsurlardan oluşur? 

Araştırma Sorusu 2: Turizm değer zinciri analiz edildiğinde zincirin halkalarında 

yer alan faaliyet unsurları ile yoksullara yönelik ekonomik faydalar arasında bir ilişki 

vardır mıdır?  

Araştırma Sorusu 3: Yerel halkın demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim) ve 

gelir durumu (gelir sağladığı iş alanı, hane halkı sayısı, ortalama aylık gelir) ile turizm 

faaliyetlerinin yerel halk üzerindeki etkileri (doğrudan, ikincil ve dinamik) arasında 

bir ilişki var mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik 

etkileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Araştırmanın Önemi  

Bir sektör olarak turizm; doğal, tarihsel, kültürel ya da sosyal boyutları olan bir olgu 

olmakla beraber, ekonomik boyutu da göz ardı edilemeyecek toplumsal bir 

faaliyettir. Dolayısıyla turizm, bireylerin boş zamanlarını nasıl kullanacaklarını 

ekonomik durumlarını da dikkate alarak planlamaları ile başlayan; yatırım, istihdam, 

tüketim, dışsatım ve kamu gelirleri gibi ekonomik yönleri önem arz eden sosyo-

ekonomik faaliyetler bütünüdür. Bu noktadan hareketle planlanan tez çalışma 

konusuna yönelik olarak yapılan literatür taramasında; turizm sektörü ile doğrudan 

ya da dolaylı ilgisi bulunan birçok konuda çalışmaya rastlamakla birlikte, sektörün 

özellikle ekonomik boyutlarından birisini irdelemeye çalışan “değer zinciri analizine” 

yönelik olarak sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Ancak, bu sınırlılığın en 

büyük nedenlerinden birisinin değer zinciri analizi çalışmalarının çıkış noktasının 

sanayi sektörüne yönelik olmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. 
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Çizelge 1.2. Turizmde değer zinciri analizine ilişkin uluslararası çalışmalardan 
örnekler 

Çalışmanın Adı 
Çalışmanın Yazarı ya da Destek 
Kurum 

Yılı 

Tourism and Sustainability in 
Brazil The Tourism Value Chain 
in Porto de Galinhas, Northeast 
Brazil 

 Bart Slob ve Joseph Wilde 

 The Centre for Research on 
Multinational Corporations 
(SOMO) and National Committee 
of The Netherlands (IUCN) 

2006 

The Tourism Sector in 
Mozambique: A Value Chain 
Analysis 

 International Finance Corporation 
and The World Bank (IFC) 

2006 

Final Report on Participatory 

Tourism Value Chain Analysis in 
Da Nang, Central Vietnam 

 Jonathan Mitchel ve Le Chi Phuc 

 Vietnam Private Sector Support 
Programme (VPSSP) 

2007 

Value Chain Analysis as a Kick Off 
for Tourism Destination 
Development in Maputo City 

 Federico Vignati ve Quirin 
Laumans 

 Netherlands Development 
Organisation (SNV) 

2010 

Value Chain Development for 
Tourism Destinations A Practical 
Guide for Promoting Pro-Poor, 
Sustainable Tourism Along the 
Great Himalaya Trail 

 Netherlands Development 
Organisation (SNV) 

2010 

The Tourism Global Value Chain 
Economic Upgrading and 
Workforce Development 

 Michelle Christian, Karina 
Fernandez-Stark, Ghada Ahmed 
ve Gary Gereffi 

 The Duke University Center on 
Globalization Governance and 
Competitiveness (Duke CGGC) 

2011 

Value Chain Analysis Report 
Zambian Tourism Sector 

 Ingutu Mubita 

 Center for the Promotion of 
Imports (CBI) 

2014 

Tourism Global Value Chains and 
Africa 

 Jack Daly ve Gary Gereffi 

 United Nations Universty World 
Institute for Development 
Economics Research 

2017 

 

Konuya ilişkin uluslararası çalışmalar (Çizelge 1.2) incelendiğinde, değer zincirini 

kavramsal olarak açıklamaya ve sektörel boyutta analizinin önemini vurgulamaya 

yönelik olarak birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bu anlamda öne çıkan ve birçok 

çalışmanın da ana kaynağını oluşturan Porter’in (1985) “Competitive Advantage” 
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adlı çalışmasını, Kalpinsky ve Morris (2000) ve Kalpinsky (2010) çalışmaları 

izlemiştir. Turizm sektörüne yönelik değer zinciri kavramı ve analizine ilişkin 

çalışmaların ise, çoğunlukla gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde uluslararası 

bir takım kurum ve kuruluşlar ile hükümetler tarafından desteklenen çalışmalar 

olduğu görülmektedir. 

Söz konusu ülkelerin hükümetlerinin ve uluslararası bir takım kurum ve kuruluşların, 

bir sektör olarak turizmin ekonomik etkilerinin ortaya konulabilmesi ve en etkin 

şekilde bundan yararlanılabilmesi adına, turizm gelişimine yön verecek plan ve 

politikaların oluşturulması noktasında “turizm değer zinciri analizini” destekledikleri 

görülmektedir. Akademik literatür incelendiğinde de üretim odaklı değer zinciri 

analizi çalışmalarına (Barnes, 2002; Dekker, 2003; Rabelo, Eskandari, Shaalan ve 

Helal, 2007; Darmawan, Putra ve Wiguna, 2014; Villamayor-Tomas, Grundmann, 

Epstein, Evans ve Kimmich, 2015; Mangubhai, Nand, Ram, Fox, Tabunakawai-

Vakalalabure ve Vodivodi, 2017) sıklıkla rastlanmakla birlikte, hizmet odaklı 

çalışmaların sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Turizm sektörüne ilişkin ise, Georgantzas 

(2003), Mitchell ve Faal (2008), Mitchell (2012), Halim (2014) gibi yazarların değer 

zinciri çalışmalarına ulaşılmıştır.  

Ulusal çalışmalar incelendiğinde de, sanayi sektörü ağırlıklı çalışmaların ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bu anlamada yerel yönetimlerin ve çeşitli kurum ve 

kuruluşların, özellikle söz konusu bölgelerin öne çıkan ürünlerine yönelik değer 

zinciri analiz çalışmaları yaptıkları ya da yaptırdıkları görülmektedir. Bu alanda 

Türkiye’de; tekstil ve hazır giyim, süt ve süt ürünleri, gıda, tarım ve su ürünleri gibi 

sektörlere yönelik olarak çalışmalara rastlanmaktadır. Bir hizmet sektörü olan 

turizme yönelik olarak ise, Mardin’de sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine yönelik 

olarak Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen 

Bölgesel Kalkınma - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 

çerçevesinde hazırlanan “Mardin Sürdürülebilir Turizm Geliştirilmesi Değer Zinciri 

Analizi Raporu” çalışması öne çıkmaktadır. Ancak söz konusu çalışma 

incelendiğinde, bir mevcut durum analizi olmaktan öteye gidemediği görülmektedir. 

Benzer şekilde akademik literatür incelendiğinde de, değer zincirine ilişkin 

çalışmaların (Çizelge 1.3) çoğunlukla üretim sektörü odaklı yürütüldüğü 
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görülmektedir. Özellikle ulusal tezler incelendiğinde konuya ilişkin çok az sayıda 

çalışma olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 1.3. Değer zinciri analizine ilişkin ulusal tezler  

Tezin Adı Tez Türü Yılı 

Değer Zinciri Analizi ve Kimya Sektöründe Bir Uygulama Yüksek Lisans 1999 

Değer Zinciri Analizi ve Toplam Kalite Yönetimi İle İlişkisi, 
Esnek Bir Uygulama 

Yüksek Lisans 2002 

Endüstri İşletmelerinde Değer Zinciri Analizinin Mamul 
Maliyetleri Üzerine Etkileri ve Uygulama Örneği 

Doktora 2008 

Sofralık Zeytin Sektöründe Değer Zinciri Analizi ve ISO 
22000 Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Yüksek Lisans 2009 

Yenilikçilik, Tedarikçi Katılımı ve İşletme Performansı 
Üzerine Değer Zinciri Yönetimi Temelli Bir Yaklaşım: 
Otomotiv Sektöründe Görgül Bir Araştırma 

Doktora 2009 

Değer Akış Haritalama Araçları İle Değer Zinciri Analizi: 
Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama 

Yüksek Lisans 2010 

Finike Portakalının Sürdürülebilir Rekabetinin 
Araştırılması: Değer Zinciri Analizi 

Yüksek Lisans 2011 

Zeytinyağı Sektöründe Değer Zinciri Analizi ve ISO 
22000:2005 Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Yüksek Lisans 2011 

Tarımda Küreselleşme Bağlamında Değer Zincirleri ve 
Türkiye' de Şeker Üzerine Bir İnceleme 

Doktora 2011 

Çay İşletmelerinde Üretim Maliyetlerinin Değer Zinciri 
Analizi 

Doktora 2012 

Çay İşletmelerinde Üretim Maliyetlerinin Değer Zinciri 
Analizi 

Doktora 2012 

Kruvaziyer Turizmine Yönelik Tur Uygulamalarında 
Değer Zinciri Analizi 

Yüksek Lisans 2015 

Petrokimya Endüstrisinde Tedarik Zinciri Optimizasyonu Yüksek Lisans 2016 

Değer Zincirinde Bilgi Transferinin İşletme Performansına 
Etkisi: Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Araştırma 

Doktora 2016 

 

Çizelge 1.3’de de görüldüğü üzere akademik literatürde bir hizmet sektörü olan 

turizme yönelik olarak sadece, Öz (2015) tarafından yüksek lisans tezi olarak 
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hazırlanan “Kruvaziyer Turizmine Yönelik Tur Uygulamalarında Değer Zinciri 

Analizi” başlıklı çalışma mevcuttur. Öz (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 

bir turun ortaya çıkması sürecindeki değerlerin analizi ve bulunan değerlerin 

hangisinin güçlü hangisinin zayıf olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Görüldüğü üzere Öz’ün (2015) çalışması, değer zinciri analizini bir turun ortaya 

çıkması sürecini içeren tek bir boyuttan ele almış, sürece dahil edilmesi gereken 

paydaşlar göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla, çalışmanın turizm değer zincirini tüm 

yönleri ile analiz etmediği, özellikle paydaşlar konusunda zincir halkalarının 

tamamlanamadığı kanaatine varılmıştır.  

Sonuç olarak yapılan literatür incelemeleri neticesinde; bir hizmet sektörü olan 

turizme yönelik olarak kapsamlı bir değer zinciri analizi çalışmasına 

rastlanamamıştır. Değer zinciri kavramı mal ya da hizmetin, tasarım aşamasından 

son kullanıcıya teslimine kadar gerçekleşen tüm operasyonları içermesinin 

ekonomik gücü arttırdığı ve rekabette önemli bir avantaj oluşturduğu noktasından 

hareket eder. Aynı zamanda değer zincirinin temel amacı; maliyetleri azaltmaya 

yönelik olmakla birlikte, tüketiciye sunulan değeri de en yüksek düzeye 

ulaştırabilmektir. Bu bağlamda; turizm sektörü için gerçekleştirilecek bir değer zinciri 

analizinin başarısı, zincirdeki tüm halkların göz ardı edilmeden sürece dahil edilmesi 

ile mümkün olacaktır. Planlanan tez çalışması kapsamında turizm sektörü değer 

zinciri; turistin tatil planı yapmasından başlayarak sürece dahil olabilecek tüm 

paydaşları kapsayacak bir analiz çalışması ile ele alınacak olmakla beraber, 

zincirdeki sürece dahil edilecek yoksulların da turizmden nasıl faydalanabileceğini 

ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda planlanan tez çalışmasının, özellikle 

ulusal literatürdeki bir takım boşlukları dolduracağı öngörülmektedir. Ayrıca 

yapılacak çalışmadan elde edilecek bulgular, uluslararası çalışmalarda örneklerine 

rastlandığı üzere daha da genişletilerek, yerel yönetimler ve ilgili kurum ve 

kuruluşların da dahil olduğu “bölgesel düzeyli turizm değer zinciri analizi” çalışması 

olarak değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla planlanan tez çalışması; gerek konuya 

ilişkin literatürdeki önemli bir boşluğu doldurması, gerekse de geniş katılımlı 

bölgesel bir proje olarak hayata geçirilebilecek olması noktasında oldukça önem arz 

etmektedir.  
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Söz konusu araştırma çalışması kapsamında elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi ve yorumlanması, bazı sınırlılıklar dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Bu sınırlılıklar; 

 Araştırma süresince, değer zinciri analizine ilişkin yapılan birçok akademik 

çalışmaya ve proje çalışmasına rastlamak mümkün olmuştur. Ancak, söz 

konusu çalışmaların büyük bir kısmı (özellikle de ulusal çalışmalar) “mal” 

üreten sektörlere yönelik olup, “hizmet” sektörüne ilişkin oldukça kısıtlı sayıda 

çalışmaya ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla bu durum çalışmanın özgün bir çalışma 

olmasına zemin hazırlamakla beraber, çalışmanın tasarlanmasında ve kaynak 

taramasında bir sınırlılık olarak kendini göstermiştir. 

 Değer zinciri çalışmasında her bir halka, zincir çalışmasının yapıldığı sektör ya 

da işletmenin faaliyet alanına özgü paydaşları kapsar. Dolayısıyla, söz konusu 

bu paydaşların belirlenmesinde destinasyona ait kapsamlı ve detaylı bilgilere 

ve istatistiklere ihtiyaç vardır. Ancak, tez çalışmasının gerçekleştirildiği 

destinasyonda bu bilgilerin kaynağı konumunda olan kurum ve kuruluşların 

(yerel yönetimler, STK’lar, danışma ofisleri, dernek ve meslek örgütleri vb.), 

gerekli bilgi donanımına sahip olmamaları ve alanlarına ait bilgi 

güncellemelerini yapmamış olmamaları araştırmanın önemli sınırlılıklarından 

olmuştur. 

 Söz konusu çalışmanın temel kavramlarından birisi de “yoksul yanlı turizm” 

yaklaşımıdır. Yoksul yanlı turizm yaklaşımı, son yıllarda uluslararası araştırma 

kurum ve kuruluşlarının üzerinde sıklıkla durduğu bir konudur. Yoksul yanlı 

turizm yaklaşımı, turizm destinasyonunda yaşayan “yoksullara” net faydalar 

sağlamak üzerine odaklanan bir yaklaşımdır. Ancak, turizm destinasyonunda 

kimlerin “yoksul” olarak nitelendirilebileceği konusu, uluslararası araştırmaların 

da ortak sorunudur. Dolayısıyla, bu tez çalışması kapsamında da kimlerin 

hangi kriterlere göre “yoksul” olarak değerlendirileceği konusu önemli bir 

sınırlılık teşkil etmiştir. 
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 Destinasyonun ev sahibi konumunda bulunan ve aynı zamanda araştırmanın 

saha çalışması aşamasında katılımcılarını oluşturan yerel halkın, araştırma 

kapsamında kendilerine yöneltilen araştırma sorularını cevaplama noktasında 

çekimser kalmaları da araştırmanın önemli sınırlılılarından birisi olarak ön 

plana çıkmıştır. 

 Araştırmanın yapıldığı 2018 yılı ilkbahar aylarından önceki son birkaç sezonun 

(ülke genelinde turizm sektöründe yaşanan düşüş ile doğru orantılı olarak) 

oldukça düşük seviyelerde geçmesinin destinasyondaki işletmeler, yerel halk 

ve turizm faydalanıcılarının turizme yönelik bakış açılarında olumsuzluklara 

neden olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu durum, 

destinasyonda bulunan ve turizm değer zincirinin birer parçası olan turizm 

faydalanıcılarının araştırmaya ilişkin bakış açılarında da olumsuzluklara neden 

olmuştur. Bu noktada gerek nitel gerekse de nicel veri toplama aşamasında bir 

takım sınırlılıklar söz konusu olmuştur.  

Tanımlar 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu tez çalışmasının daha iyi anlaşılabilmesine 

yardımcı olmak amacıyla çalışmanın temelini oluşturan terimlerin tanımlarına yer 

verilmiştir. 

Turizm: Turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezidir 

(www.tdk.gov.tr). Turizm; “dinlenme, eğlence, ticari ve mesleki faaliyet amacı ile 

birçok halde de özel toplantılar ya da olaylar nedeniyle yapılan seyahatlerin 

tümüdür” (Toskay, 1983: 23). Krapft’a (1942) göre turizm; “sürekli kalışa 

dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda bulunmamak koşuluyla 

bireylerin yolculuk ve konaklamasından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür” (Eralp, 

1983: 36). Kaspar’a (1976) göre ise turizm; “turist, turistik işletmeler, turizm 

organizasyonlarının oluşturduğu alt sistemler ve bu alt sistemlerin ekonomik, sosyal, 

politik, hukuki, teknolojik ve ekolojik çevre ile olan ilişkilerine dayanan global bir 

sistemdir”. Çalışma kapsamında araştırma konusunun da özüne uygun olarak, 

“turizmin çok boyutlu sistemlerden ve bu sistemlere bağlı alt sistemlerden oluşan bir 
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yapıya sahip olduğu” vurgusunu ön planda tutan Prof. Kaspar (1976) tarafından 

yapılan “turizm” tanımlaması dikkate alınmıştır. 

Değer: Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği 

karşılık, kıymettir (www.tdk.gov.tr). Değer; “müşterilerin satın aldıkları mal veya 

hizmet karşılığında işletmeye ödemeye razı oldukları bedeldir” (Porter, 1985: 38). 

Değer; “bir müşterinin ödediği fiyat karşılığında elde etmiş olduğu teknik, ekonomik, 

sosyal faydaların ve hizmetin parasal karşılığıdır” (Alaca, 2010: 11). 

Değer Zinciri: Değer zinciri; “hammadde tedarikçisinden ürünün teslim edildiği nihai 

müşteriye kadar olan süreçteki tüm değer yaratan faaliyetlerin toplamıdır” (Shank, 

1989). Porter’ın (1985: 36) yaklaşımına göre ise; her firma tasarım, üretim, 

pazarlama, taşıma ve ürün destek uygulamalarından oluşan faaliyetler bütünüdür 

ve tüm bu faaliyetler değer zinciri içerisinde yer almaktadır. 

Yoksulluk: Yoksulluk; yoksul olma durumu, yoksuzluk, variyetsizlik, sefillik, sefalet, 

fakirliktir (www.tdk.gov.tr). Yoksulluk; “bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin 

asgari yaşam düzeyini sürdürebilmek için sadece gıda, giyim ve barınak gibi en basit 

ihtiyaç maddelerini karşılayabilmesi durumudur” (Uzun, 2003). Yoksulluk; “maddi 

nitelikteki yoksunluklardan dolayı kaynaklara ve üretim faktörlerine erişememe ve 

asgari bir yaşam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma durumudur” 

(www.worldbank.org). 

Yoksul Yanlı Turizm: Yoksul yanlı turizm; “yoksullar için net faydalar sağlayan 

turizmdir” (Ashley ve diğ., 2001). Yoksul yanlı turizm; “belirli bir ürün ya da niş sektör 

değil, turizm gelişimi ve yönetimi için bir yaklaşımdır” (www.propoortourism.org.uk). 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın temel konularını oluşturan kavramlar 

üzerinde durulmuştur. Öncelikli olarak turizm kavramı ve turizm sektörü ele alınmış 

olup, turizmin ekonomik boyutu irdelenmiştir. Bu bağlamda turizm sektörünün 

ekonomik boyutundan hareketle, sektörün yoksulluğun azaltılması noktasındaki 

etkileri dikkate alınarak “yoksul yanlı turizm” yaklaşımı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kavramsal çerçeve kapsamında ele alınan bir diğer konu da “değer zinciri” 

kavramıdır. Bu noktada, değer zinciri kavramı ve turizm sektöründe değer zinciri 

kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1. Turizm Kavramı ve Turizm Sektörü 

İnsanlar, gerek geçmişte gerekse de günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı sürekli 

bir yer değiştirme hareketi içerisinde olmuşlardır. Bu hareketlilik kimi zaman; ticaret, 

sağlık, eğitim gibi zorunlu gerekçelerden kaynaklanmış, kimi zaman da bireylerin 

gezme, görme, eğlenme gibi isteklerini tatmin etme arzularından kaynaklanmıştır 

(Eralp, 1983: 1; Özgüç, 1998: 215; Öztaş, 2002: 1). Dolayısıyla, gerekçesi her ne 

olursa olsun söz konusu hareketliliğin meydana getirdiği dinamik yapı zaman 

içerisinde “turizm” olarak ifade edilmiştir.  

2.1.1. Turizm Kavramı  

Turizm temelinde; boş zaman, eğlence, ağırlama ve rekreasyon gibi bazı kavramları 

barındırmakla birlikte, turizm araştırmacıları tarafından “turizm” kavramına ilişkin 

görüş birliğine varılmış net bir tanım ortaya konulamadığı da bir gerçektir (Panosso 

Netto, 2009: 43). Turizm kavramını açıklamaya yönelik çalışmalar, 19. yüzyılın 

sonlarından itibaren şekillenmeye başlamakla birlikte, turizmi tanımlamaya ve 

kapsamını açıklamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda (Goeldner ve Ritchie; 

2009: 4; Horner ve Swarbrooke, 2016: 4; Sharpley, 2018; 3), turizm faaliyetine 

katılan ve etkilenen çeşitli grupların göz ardı edilmemesi gerekliliği de öne 

çıkmaktadır. Çünkü söz konusu bu grupların bakış açısı, turizm kavramının 

tanımlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda turizm kavramı dört farklı 

perspektif dikkate alınarak yapılmalıdır. Bunlar (Goeldner ve Ritchie; 2009: 4-5); 
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 Turist: Turist, dahil olduğu faaliyetler içerisinde ruhsal ve fiziksel deneyim ve 

tatmin isteyen bireylerdir. Turistlerin bu istekleri, seçecekleri destinasyonları 

ve burada gerçekleştirecekleri etkinlikleri tercihlerinde büyük ölçüde belirleyici 

rol oynamaktadır. 

 Turistik Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler: Söz konusu işletmeler turizmi, turistik 

pazarın talep ettiği mal ve hizmetleri sağlayarak kazanç elde edebilecekleri bir 

alan olarak görmektedirler. 

 Turizm Bölgesindeki Hükümet Temsilcileri: Siyasiler turizmi, bölge ekonomileri 

için zengin bir faktör olarak görmektedirler. Onların turizme bakış açısı, bölge 

halkının turizmden kazanabileceği gelirler ile ilgilidir. Ayrıca siyasiler, turizmin 

döviz getirisini ve devletin turizm harcamalarından doğrudan ya da dolaylı 

edindiği kazanımları değerlendirmektedirler. Bu bağlamda hükümetler, turizm 

plan ve politikalarında, gelişiminde, tanıtımında ve bunların uygulanmasında 

önemli rollere sahip olabilmektedirler. 

 Ev Sahibi Topluluk (Yerel Halk): Yerel halk turizmi genellikle, bir kültürel ve 

istihdam faktörü olarak görmektedir. Yerel halkın önemi, uluslararası 

ziyaretçiler ile bölge sakinlerinin etkileşimi noktasında kendini göstermektedir. 

Söz konusu bu etkileşimler faydalı ya da zararlı olabileceği gibi her iki etki aynı 

anda da gerçekleşebilmektedir. 

Yukarıda sıralan unsurlar dikkate alındığında turizmi; turistler, turizm tedarikçileri, 

ev sahibi topluluklar, yerel hükümetler, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve 

barındırmakla ilgilenen işletmeler ve çevresel ortamlar arasındaki ilişkilerden ve 

etkileşimlerden doğan süreçler, faaliyetler ve sonuçlar olarak tanımlamak 

mümkündür (Goeldner ve Ritchie; 2009: 6). 

Turizm kavramına ilişkin yapılan tanımlamalar çok çeşitli olmakla beraber, üzerinde 

fikir birliğine varılan temel noktalar, bireylerin seyahat etmeleri ve bu seyahatleri 

sırasında başta konaklama olmak üzere bir takım olaylar ve ilişkiler içerisinde 

olmalarıdır. Bu bağlamda seyahate çıkan bireyler; ekonomik, sosyal, kültürel, 

çevresel birçok olaydan etkilenmekte veya etkide bulunmaktadırlar. Kaspar (1976) 

tüm bu ilişkileri dikkate alarak yaptığı tanımlamada turizmi; “turist, turistik işletmeler, 

turizm organizasyonlarının oluşturduğu alt sistemler ve bu alt sistemlerin ekonomik, 

sosyal, politik, hukuki, teknolojik ve ekolojik çevre ile olan ilişkilerine dayanan global 
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bir sistem” olarak ifade etmektedir. Dolayısıyla turizm kavramına ilişkin yapılan 

tanımlamalar dikkate alındığında; bireylerin boş zamanlarını değerlendirme, 

eğlenme, merak, sağlık, iş, din ve kendilerine özgü daha birçok nedenden dolayı 

seyahat etmeleri ve bu seyahatleri sırasında konaklama, yeme-içme, eğlence gibi 

bir takım faaliyetlerinden doğan ilişkilerin tümünü “turizm” olarak ifade etmek 

mümkündür. 

Turizme ilişkin yapılan tanımlamaların geneli dikkate alındığında, turizmin bir takım 

özellikleri öne çıkmaktadır. Bunlar (Tunç Hussein ve Saç, 2008: 7);  

 Turizmin sürekli bulunulan yer dışında belirli bir süre için yapılan seyahatler 

olması, turizm olgusunun geçicilik özelliğini göstermektedir. 

 Turizm faaliyetleri sırasında, seyahate çıkan bireylerin tüketici olma özelliği en 

önemli etmenlerdendir. Başka bir ifade ile seyahate çıkan bireyler doğrudan 

gelir sağlayıcı bir amaca yönelmemelidirler. 

 Turistik faaliyetlerde bulunan bireylerin turizm işletmelerinden yararlanmaları 

gerekmektedir.  

 Turizm, bir takım olay ve ilişkilerin meydana getirdiği faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan bir olgudur. Dolayısıyla söz konusu bu olay ve ilişkiler çeşitli sektörlerin 

koordineli bir şekilde çalışmasını gerektirmektedir.  

Sıralanan bu özellikler de dikkate alındığında turizmin; çeşitli amaçlar ile daimi 

ikametinden ayrılan bireylerin bir takım istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir 

hizmet sektörü olduğunu ifade etmek mümkündür. Başka bir ifade ile turizm; 

seyahat eden bireylerin seyahat, ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi istek ve 

ihtiyaçlarına hizmet eden çok boyutlu bir hizmet sektörüdür.  

2.1.2. Turizm Sektörü 

Turizm sektörü; kar amacı taşımayan turizm organizasyonları, pazarlama hizmetleri, 

konaklama ve ulaşım hizmetleri, yiyecek ve içecek faaliyetleri, perakende satış 

mağazaları ve diğer bir takım etkinliklere ilişkin birbirinden farklı hizmet ve faaliyetleri 

bir şemsiye altında toplayan, koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici bir sektördür. 

Turizmin; koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici bir sektör olması başardığı çok yönlü 
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fonksiyonlar ve ekonomiye yaptığı katkılardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu 

katkıları şu şekilde sıralamak mümkündür (Olalı ve Korzay, 1989: 5-6); 

 Turizm sektörü, ekonominin tarım, sanayi gibi diğer sektörlerinden girdi alan 

ve aynı zamanda girdi veren bir sektördür. Bu özelliği ile turizm sektörü, 

ekonominin diğer sektörlerini uyaran ve sürükleyen bir sektör olarak kabul 

edilmektedir. 

 Turizm sektörü, gelişmekte olan ülke ekonomileri için ödemeler dengesinin 

önemli döviz kaynaklarından birisi konumundadır. 

 Turizm sektörü, istihdam imkânları yeterli düzeyde gelişmeyen ülkeler 

açısından iş alanı sağlayan ve böylece işsizliğin daha büyük boyutlara 

ulaşmasını azaltan bir sektördür. 

 Turizm sektörü, ülkeler ve bölgeler arası ekonomik ve kültürel değişime 

aracılık yapan bir hizmet sektörüdür. 

 Turizm sektörü, kendi kaynaklarını koruyan ve aynı zamanda bu kaynakları 

tahrip edebilme potansiyeline sahip bir sektördür. 

Turizm; bireylerin tatil ihtiyaçlarını gidermelerinin haricinde iş, eğlence, sağlık, din, 

kültür gibi amaçlar doğrultusunda harekete geçmelerini sağlayan faaliyetler 

bütünüdür. Turizm sektörü; konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, 

seyahat acentaları, uluslararası havayolları ve hatta destinasyonda turizm 

faaliyetlerine dâhil olan yerel halkın da içinde bulunduğu bir dizi hizmeti içeren bir 

sektördür (Spenceley ve diğ., 2009: 15). Şekil 2.1.’de yapılan sınıflandırma da 

dikkate alındığında turizm sektörünü; turizm amaçlı seyahat eden bireyler için 

doğrudan mal ve hizmet sunan işletmeler ile belirli alanlarda faaliyet gösteren ve 

sektörle dolaylı bağlantısı bulunan işletmelerin oluşturduğu bütünleşik bir hizmet 

sektörü olarak ifade etmek mümkündür (Usta, 2009: 34). 
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Şekil 2.1. Turizm sektörünün genel yapısı 

Kaynak: Batman, 2008: 15; Goeldner ve Ritchie, 2009: 154 

Turizm; dünya genelinde özellikle son altmış yıllık süreç içerisinde destinasyon 

sayılarının da hızla artması ile birlikte, yeni işletmelerinin ortaya çıkması, ihracat 

gelirlerinin artması ve altyapının gelişmesi yoluyla sosyo-ekonomik ilerlemenin kilit 

unsurlarından birisi konumuna gelmiştir. Bu durum son yedi yıl boyunca kesintisiz 

büyümesini sürdüren bir sektör olan turizmin, dünyanın en büyük ve en hızlı 

büyüyen sektörlerinden birisi olmasına olanak sağlamıştır. Turizm dünya genelinde; 

1950’li yıllarda 25 milyon, 1980 yılında 278 milyon, 2000’li yıllara gelindiğinde 674 

milyon ve 2017 yılı verileri itibariyle de 1.323 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına 

ulaşan dinamik bir hizmet sektörüdür. Aynı şekilde dünya genelindeki 

destinasyonların uluslararası turizmden kazandıkları gelirler 1950’li yıllarda 2 milyar 

dolar iken 1980 yılında 104 milyar dolara yükselmiş, 2000’li yıllara gelindiğinde ise 

495 milyar dolar olmuştur. Bugün ise turizm; uluslararası turistlerin destinasyonlarda 

gerçekleştirdikleri konaklama, yiyecek ve içecek, eğlence, alışveriş ve diğer turistik 

mal ve hizmetlerle ilgili harcamalarıyla 1.340 milyar dolar ve buna ek olarak 240 

milyar dolarlık yurt dışı destinasyonlara yapılan uluslararası yolcu taşımacılığı 

hizmetleri ile geliri toplamda 1.6 trilyon doları bulan bir hizmet sektördür. Sektör bu 

boyutu ile dünya hizmet ihracatının %7’lik kısmını oluşturan, otomotiv ve yiyecek 

sektörlerini geride bırakarak kimyasal maddeler ve yakıtlardan sonra üçüncü sıraya 
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yerleşmiş önemli bir ihracat kategorisidir. Aynı zamanda dünyada çalışan her on 

kişiden biri turizm sektöründe istihdam olanağı bulmaktadır (www.unwto.org). Bütün 

bu istatistikler dikkate alındığında turizm sektörü özellikle az gelişmiş ya da 

gelişmekte olan pek çok ülke açısından istihdam oluşturmada ve döviz geliri 

sağlanmasında en önemli kaynaklardan birisi durumundadır. Turizm sektörünün 

emek yoğun üretim yapısı dikkate alındığında söz konusu ülkeler açısından işsizlik 

sorununun çözümü noktasında da kilit rol oynağı da göz ardı edilemez bir gerçektir 

(Bahar ve Kozak, 2007: 61). 

Turizm sektörü, etkilediği ve etkilendiği sektörler açısından son derece hayati bir 

konumdadır. Çünkü turizm sektörü başta gıda, yeme-içme, ulaştırma olmak üzere 

elli dört sektör ile iç içedir ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörlerle etkileşim 

halindedir. Dolayısıyla, turizmin gelişmesi söz konusu bu sektörlerin de büyümesi 

ve gelişmesi demektir (Aktob, 2014: 16). Bu bağlamda turizm sektörü, faaliyet 

gösterdiği ülkeler açısından hem ekonomik hem de sosyo-kültürel gelişmede önemli 

katkılar sağlayan bir sektör konumundadır. Sektörün bu önemli özelliği turistik arz 

potansiyeli bulunan gerek gelişmiş gerekse de az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkeler açısından; ekonomik gelişimlerini hızlandırmak, milli gelirlerini arttırmak ve 

refah düzeylerini yükseltmek açısından büyük önem taşımaktadır (Çeken, 2014: 

28). Turizm sektörünün, ülkeler açısından önemi ve diğer sektör ile olan bağlantıları 

ve ilişkileri dikkate alındığında belli başlı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu 

özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Olalı ve Timur, 1988: 242-243; Yağcı, 

2007: 13-14; Usta, 2009: 7-8; Kozak ve diğ., 2013: 38-39; Çeken, 2014: 28-29): 

 Turizm, tek başına konaklama ve seyahat unsurlarından ibaret değildir. 

Turistlerin yararlanacağı donanım için alt ve üst yapıya ait yatırımların 

yapılması gerekir. Bu durum turizmin “ağır endüstri” niteliği taşıdığının bir 

göstergesidir. 

 Turizm faaliyetleri kapsamında doğa, girişimci, sermaye ve işgücü gibi üretim 

faktörlerinin bir araya getirilerek turistik ürün oluşturulması, turizmin endüstriyel 

bir faaliyet alanı olmasını sağlamaktadır. 

 Turizm kapsamındaki ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve 

diğer iş alanlarının ortak faaliyetler göstermesi zorunluluğu ve bu alanlar 
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arasındaki sıkı işbirliği gerekliliği, turizme “entegre endüstri” özelliği 

kazandırmaktadır. 

 Turizm bir hizmet sektörüdür ve turizmde üretilen mal ve hizmetler üretildikleri 

yerlerde tüketime sunulmaktadır. Bu durum karşında tüketim, tüketicinin mal 

ve hizmetin üretildiği yere yönlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu 

durum turizm sektöründeki dağıtım kanallarına, mal üreten sektörlerin dağıtım 

kanallarının tam tersi yönünde bir işleyiş özelliği kazandırmaktadır.  

 Turizmde üretim, pazarlama ve satışa konu olan ürün bir hizmet ürünüdür. 

Dolayısıyla, yapısı gereği turizm bir “hizmet endüstrisi”dir. 

 Turizm, ulusal ekonomilerin kalkınmasında sağlam gerekçelere dayandırıldığı 

ölçüde “endüstrileşmeyi sağlayan endüstri” özelliği taşımaktadır. 

 Turizm sektörünün hammaddesini ülkedeki doğal ve tarihi kaynaklar ile sosyal 

ve kültürel değerler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, turizm sektörü hammadde 

açısından diğer sektörler ile kıyaslandığında dışa bağımlılığı olmayan bir 

sektör özelliği taşımaktadır. 

 Turizm sektöründe, başlangıç yatırımı sırasında sabit sermayeye harcanan 

parasal tutar yüksektir. Bu durum sektörde risk faktörünün yüksek olmasına 

neden olmaktadır. 

 Turizmde sunulan ürünler, bileşik (karma) ürün özelliği göstermektedir. 

 Teknoloji ve otomasyondaki hızlı gelişmelere rağmen turizm sektöründeki 

üretim “emek” yoğundur. 

 Turizm sektöründe üretilen ürünlerin büyük çoğunluğu “soyut” özellik 

göstermektedir. 

 Turizm ürünlerinde eş zamanlı üretim ve tüketim söz konusudur. 

 Turizm sektörü siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelere duyarlı bir sektördür. 

Turizm sektörünün özelliklerine ilişkin bilgiler değerlendirildiğinde sektörde sunulan 

ürünlerin mal sektörü ürünlerinden farklı olarak soyut nitelik taşıdığı görülmektedir. 

Aynı zamanda turizm sektörü insan odaklı bir sektördür, başka bir ifade ile üreten 

de tüketen de insandır. Dolayısıyla turizm sektörü emek yoğun bir hizmet 

sektörüdür. Turizm sektöründe, diğer sektör ile kıyaslandığında dağıtım ağı da 

tersine işlemektedir. Sektörde üretilen ürünlerin eş zamanlı üretim ve tüketim 

özelliği, tüketicinin ürünün üretildiği noktaya gelmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca 
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turizm sektörü, diğer birçok sektör ile bağlantılı ve bileşik ürün sunan bir hizmet 

sektörüdür. Ancak turizm sektörü her ne kadar bir hizmet sektörü olarak ifade edilse 

de, bağlantılı olduğu diğer sektörler dikkate alındığında hem mal hem de hizmet 

sektörleri ile entegre bir sektör olduğunu ifade etmek gerekmektedir.   

2.1.3. Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişimi 

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan 

ve birçok yönüyle farklı paydaşlar açısından bir dizi avantaja sahip olan bir ihracat 

sektörüdür (Spenceley ve diğ., 2009: 18). Gelişmekte olan ülkeler kategorisinin en 

önemlilerinden birisi konumunda olan Türkiye’de, turizmin gelişimi ve turizme 

yönelik plan ve politikaların oluşturulması sürecine ilişkin yapılan çalışmalara 

bakıldığında genellikle “Planlı Dönem Öncesi” ve “Planlı Dönem” şeklinde iki 

dönemsel sınıflandırmanın yapıldığı görülmektedir. “Planlı Dönem Öncesi”, 1923-

1960 arasındaki yılları kapsayan bir süreç olmakla beraber turizm adına kayda 

değer çalışmaların yapılamadığı bir dönemdir. “Planlı Dönem” ise 1960’dan 

günümüze kadar olan süreç olmakla beraber, bu dönemde turizm faaliyetleri bir 

sektör olarak tanımlanmış ve kalkınma planlarında da yerini almıştır (Ünlüönen ve 

diğ., 2011: 237; Soyak, 2013). Buna rağmen dünya turizm sektöründe yaşanan hızlı 

büyüme eğilimi, Türkiye’de ancak 1980’li yıllardan itibaren kendini gösterebilmiştir. 

Türkiye özellikle 1980 sonrası dönemde turizmi, ekonomik gelişme için itici bir güç 

olarak kabul etmiş ve bu amaçla turizm gelişimi için gerekli ekonomik kaynak 

kullanımı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların bir 

sonucu olarak hızlı bir gelişme göstererek Türkiye’nin en genç ve dinamik 

sektörlerinden birisi haline gelen turizm sektörü günümüzde Türkiye’nin lokomotif 

sektörlerinden birisi durumuna gelmiştir (Çımat ve Bahar, 2003; Kızılgöl ve 

Erbaykal, 2008; Çoban ve Özcan, 2013). 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin pazar payı almak üzere turizm sektörüne ilgi 

duymasının bir takım nedenleri söz konusudur. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür (ManisalıYarcan,1987:9; Dilber, 2007): 

 Turizme olan talebinin her geçen gün hızla artması, 

 Turizmin döviz darboğazı sorunlarına çözüm getirebilmesi, 
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 Turizm sektörünün gelişme maliyetlerinin düşük olması, 

 Turizm kavramının, turizm işletmeleri tarafından maliyetleri düşürdüğü ölçüde 

benimsenmesi ve çoğunlukla bir pazarlama unsuru olarak kullanılması, 

 Turizmin ekonomik kısıtlamalardan, tarife ve kotalardan daha az 

etkilenmesidir.  

Bu etkenlere ilave olarak Türkiye’nin gerek coğrafi ve iklimsel özelliklerinin gerekse 

de tarihsel ve kültürel unsurlarının turizme elverişli olması da, ülkenin bu sektörde 

hızla gelişme göstermesine olanak tanımıştır. Dolayısıyla, tüm bunlar dikkate 

alındığında özellikle 1980’li yıllar itibariyle hem hükümet açısından hem de 

işletmeler açısından turizme olan ilgi artmıştır. Hükümet ve yerel yönetimler 

açısından, turizmin ekonomiye ve kalkınmaya sağladığı katkılar ön plana çıkarken; 

işletmeler ve yatırımcılar açısından ise özellikle 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı 

“Turizmi Teşvik Kanunu” ile sektöre sağlanan teşvikler sayesinde yatırım odaklı 

gelişmeler ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda tüm dünyada önemli bir ihracat 

kategorisi konumunda olan turizm, Türkiye için de gelişme ve kalkınma da dinamik 

sektörlerden birisi konumuna gelmiştir. 

Türkiye’nin turizm istatistikleri incelendiğinde Şekil 2.2’de görüldüğü üzere; ülkeye 

gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1984 yılında 2 milyon iken 2000’li yıllara 

gelindiğinde bu rakamın yaklaşık 10,5 milyonu bulduğu görülmüştür. 2000’li 

yıllardan sonraki süreçte büyümesini hızlı bir şekilde devam ettiren Türkiye 

turizminin bu ivmesi 2014 yılına kadar (Şekil 2.2) devam etmiştir. 2014 yılında 

ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak 37 milyonu bulmuştur 

(www.yigm.kulturturizm.gov.tr). Ancak, özellikle 2016 yılına gelindiğinde gerek 

Türkiye’de gerekse de tüm dünyada yaşanan olumsuz ekonomik ve politik 

gelişmelere paralel olarak birçok sektörde olduğu gibi Türkiye turizm sektöründe de 

bir durağanlık söz konusu olmuştur. Bu duruma rağmen Türkiye turizmi, 2017 yıllı 

itibariyle tekrar toparlanma sürecine girmiş ve gelen yabancı ziyaretçi sayısında 

artışlar görülmeye başlanmıştır. 



32 

 

 

Şekil 2.2. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi istatistikleri (2008-2017) 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Türkiye turizminden elde edilen gelirler de ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 

ile doğru orantılı olarak yıllar içerisinde artış göstermiştir. 1984 yılında turizmden 

elde edilen gelirlerin toplamı 840 milyon dolar ve ziyaretçi başına ortalama harcama 

tutarı 397 dolar iken 2000 yılına gelindiğinde gelir miktarı 7,6 milyar doları ve 

ziyaretçi başı harcama miktarı da 764 doları bulmuştur. Şekil 2.3’de görüldüğü üzere 

Türkiye turizminin büyüme eğilimi doğrultusunda sektörden elde edilen gelirlerin 

artışı da ilerleyen yıllarda devam etmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ülkenin turizmden 

elde ettiği gelir yaklaşık olarak 34,5 milyar doları bulmuş, ziyaretçi başı ortalama 

harcama tutarı da 828 dolara kadar çıkmıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere 

2016 yılı itibariyle ülkesel ve uluslararası düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere 

parelel olarak turizm gelirlerinde de önemli bir düşüş yaşanmış olmasına rağmen 

2017 yılında durum iyileşme eğilimine geçmiştir. Bu bağlamda 2017 yılı itibariyle 

Türkiye’nin turizm geliri 26 milyar doları geçmiş ve kişi başı harcama tutarı da 705 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla (GSMH) 

içindeki payı 1984 yılında %1,7 ve 2000 yılında %2,9 iken 2015 yılında %3,7 ve 

2017 yılında da %3,1 olarak gerçekleşmiştir (www.yigm.kulturturizm.gov.tr). 
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Şekil 2.3. Türkiye’nin turizm gelirleri istatistiği (2008-2017) 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Türkiye’nin turizm sektöründe göstermiş olduğu büyüme ve gelişme dünya turizm 

istatistiklerine de yansımış ve Türkiye “Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)” tarafından 

her yıl yayınlanan listeye 2004 yılında, uluslararası ziyaretçi sıralamasında 

dokuzuncu ve gelirler sıralamasında da sekizinci sıradan girerek ilk on ülke 

içerisinde yer almayı başarmıştır. Sonraki yıllarda büyümesini devam ettiren Türkiye 

turizmi, 2015 yılına gelindiğinde söz konusu listede uluslararası ziyaretçi 

sıralamasında altıncı sıraya kadar yükselmesine rağmen turizm gelirleri açısından 

ilk on sıralamasına girememiştir (www.e-unwto.org). 

AKTOB tarafından gerçekleştirilen ve “Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü ve 

Ekonomiye Katkısı” başlığını taşıyan araştırma raporunda (2014), Türkiye turizm 

sektörünün büyüklüğüne ve ülke ekonomisine yaptığı katkılara ilişkin bir takım 

tespitlere yer verilmiştir. Bu rapora göre; 

 Turizmde 1 birim talep artışı, ekonomiyi 2 birim canlandırmaktadır. 

 Turizm, ekonomide 54 sektörü doğrudan uyarmaktadır. 

 Turizm 59 sektör içinde, ekonomiyi en fazla canlandıran 20. sektördür. 

 Turizm, 100 birim üretim yapmak için 53 birim girdi almaktadır. 
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 Konaklama sektörünün ekonomiye yıllık net katkısı 11 milyar dolar 

düzeyindedir. 

 Türkiye’deki işletmelerin % 9’u turizm sektöründe bulunmaktadır. 

 Türkiye’deki maddi yatırımların % 4’ü turizm sektöründe gerçekleşmektedir. 

 Türkiye turizmde 1,2 milyon çalışanla Avrupa’da 5. sırada yer almaktadır. 

Turizm sektöründe ürün olarak sunulan ana hammaddeler, turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştiği coğrafi bölgelerdeki doğal, iklimsel ve tarihsel unsurların yanı sıra söz 

konusu bölgelerdeki sosyal, kültürel ve çevresel unsurlardan oluşmaktadır. Türkiye, 

tüm bu turistik unsurlar açısından büyük bir zenginliğe sahiptir. Ülkenin gerek 

yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması gerekse de iklimsel 

şartların uygunluğu, özellikle sanayileşmenin yeterli olmadığı bölgelerde turizmin 

önemli bir ekonomik sektör olmasına olanak tanımaktadır. Bu noktada dünyada 

hızla gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye adına da turizm, 

ekonomik kalkınma ve gelişimin önemli dinamiklerden birisi konumuna gelmiştir. 

Turizm sektörünün istihdam olanaklarını arttırması, döviz getirisinin olması, 

ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilme gibi 

önemli özellikleri Türkiye’nin bu hizmet sektörünü önemsemesini sağlayan diğer 

unsurlardır. Ayrıca Türkiye’de turizm, sektörün dışında gerçekleşen olumsuz 

etkenlere, konjonktüre bağlı dalgalanmalara ve krizlere rağmen büyüme eğilimini 

sürdürmektedir. Bu konuda Türkiye’yi başarılı kılan faktörleri; ülkenin tecrübesi, 

sektördeki hizmetlere ilişkin birikimi, eşsiz doğası, kültür çeşitliliği, birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış tarihsel mirasa sahip olması, konuksever halkı, 

modern ve yeni konaklama tesisleri, ulaşım olanakları ve güçlü altyapısı olarak 

sıralamak mümkündür (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017: 166). 

Türkiye’de son yıllarda turizm faaliyetleri neticesinde niceliksel olarak önemli bir 

büyüme ve başarı sağlanmış olmasına rağmen, ülkede turizmin gelişimi ile bağlantılı 

birtakım sorunların da varlığını göz ardı etmemek gerekmektedir. Söz konusu bu 

sorunları (Kuşluvan, 2016: 186); 

 Plansızlık, yetersiz altyapı, kapasite üzeri yoğunlaşma ve gelişme, rant arayışı 

ve kayırmacılık gibi nedenlerden dolayı çevre kalitesinin bozulması, 
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 Nitelikli ve eğitimli iş görenlerin turizm sektörüne çekilememesi ve sektörde 

kalmaması, 

 Sektörün mevsimsellik özelliği, 

 Paket turlar nedeniyle turizmin ekonomik faydalarının yerel halka 

yayılamaması, 

 Konaklama işletmelerinin, pazara hâkim olan büyük tur operatörlerine ve 

seyahat acentalarına bağımlılığı, 

 Turistik tüketicilere karşı zaman zaman gösterilen fırsatçı ve etik olmayan 

tutum ve davranışlar, 

 Turizm gelişiminin katılımcı bir yapıda olmaması ve kamu yönetiminde 

bürokratik karmaşanın ve koordinasyon eksikliğinin yaşanması 

şeklinde sıralamak mümkündür. Turizm sektörünün ülkede yakaladığı gelişim hızını 

devam ettirilebilmesi adına söz konusu sorunların varlığının gerek hükümet gerekse 

de özel sektör düzeyinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda; çevre, 

altyapı, üstyapı, hizmet kalitesi ve insan davranışları boyutlarıyla turistik tüketiciye 

sunulan tatil deneyiminin bir toplam ürün olduğu dikkate alınmalıdır. Herhangi bir 

turistik destinasyon ile ilgili plan ve politikaların oluşturulmasında yerel düzeyde 

fiziki, sosyo-kültürel ve psikolojik taşıma kapasitelerinin dikkate alınması da önemli 

bir gerekliliktir. Ayrıca sektörün en önemli sorunlarından olan mevsimsellik ve 

eğitimsiz işgücü konularında da çözüm odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda 

turizm sezonunun tüm yıla yayılması noktasında alternatif turizm (kongre, üçüncü 

yaş, spor, gatronomi vb.) olanakları değerlendirilmeli ve yeni destinasyon 

arayışlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Eğitimli istihdama yönelik ise, 

yaygın ve örgün eğitim ve sertifikalı personel istihdamını zorunlu hale getirecek 

çalışmalar yapılmalıdır. 

2.1.4. Turizm ve Ekonomi İlişkisi 

Turizm faaliyetlerinin ve bu faaliyetler sonucunda meydana gelen olguların bir 

endüstri olarak değerlendirilmesi ile birlikte özellikle gelişmekte olan ülkeler için 

turizm, ekonomik boyutu ön plana çıkan bir sektör haline gelmiştir. Turizmin 

uluslararası alanda gelişmesine ve buna bağlı olarak dünyadaki birçok ekonomi 
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açısından çekici bir endüstri olarak kabul edilmesine neden olan faktörleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Yağcı, 2007: 16):  

 Dünya genelinde kişisel gelir düzeyinde meydana gelen gelir artışı, 

 Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak bireylerin boş zamanlarının artması 

ve ücretli tatil haklarının yaygınlaşması, 

 Sağlık koşullarının iyileşmesi ve bireylerin ortalama yaşam sürelerinin artması, 

 Kitle turizminin tüm dünyada daha yaygın hale gelmesi, 

 Ulaşım araçlarının hız ve konforunda yaşanan gelişmeler, 

 İletişim ve haberleşme araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması, 

 Konaklamaya ilişkin birimlerin daha fonksiyonel hale gelmesi ve 

yaygınlaşmasıdır. 

Dünyadaki birçok ülkenin, uluslararası turizmden daha fazla pay alabilmek için çaba 

harcamalarının temelinde, turizmin hem ulusal ekonominin gelişmesine hem de 

toplumsal refah düzeyinin yükselmesine yaptığı katkılar yer almaktadır. Burada 

ulusal ve uluslararası düzeydeki turizm hareketliliği, ülkelerin ekonomisini, kültürünü 

ve sosyal düzeyini geniş boyutlarda etkilemektedir (McCool ve Martin, 1994; 

Avcıkurt, 2000: 35; Dwyer, Forsyth ve Dwyer, 2010: 283; Sanchez-Canizares, 

Lopez-Guzman ve Reis, 2011: 23). Bu bağlamda turizmin özellikle ülke 

ekonomilerinde ön plana çıkardığı konuları şu şekilde sıralamak mümkündür (Usta, 

2009: 53-54): 

 Turizm, ulusal ekonomiye katma değer sağlayan önemli bir faaliyet alanıdır. 

 Turizm, ekonomik gelişime katkıda bulunan bir sektördür. 

 Turizm, bireyleri doğrudan ilgilendiren bir üretim ve tüketim olayıdır. 

 Turizm, iş ve istihdam olanağı meydana getirme potansiyeline sahip bir 

sektördür. 

 Turizm, cari işlemler dengesini olumlu yönde etkileyen bir sektördür. 

Gelişmekte olan birçok ülkenin turizmi önemsemesindeki en önemli nedenlerden 

birisi de sektörün sağladığı ekonomik faydaları kısa sürede gösterebilmesidir. 

Turizm, gelişmekte olan ülkelerin başarılı tanıtım ve pazarlama stratejileri ile doğru 

orantılı olarak gereksinim duyduğu döviz girdisini sağlayabilen, gelir ve istihdam 
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artışı yaratabilen bir sektördür (Diamond, 1977; Copeland, 1991; Göymen, 2000; 

Kar, Zorkirişçi ve Yıldırım, 2004; Marcouiller, Kim ve Deler, 2004). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede 

karşılaştıkları en büyük sorun olan döviz darboğazının aşılmasında turizm bir çıkış 

yolu olabilmektedir. Ayrıca turizm harcamaları ve turizm amaçlı yatırımlar da, 

çoğaltan etkisiyle orantılı olarak ekonomiye bir canlılık kazandırmaktadır (Zengin, 

2010). Aynı zamanda turizm, gelir ve refahın gerek ülkeler arasında gerekse de ülke 

içinde yeniden dağılımını sağlamaktadır. Uluslararası turizm hareketlerinin 

gelişmesi, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir gelir akımı 

meydana getirmektedir. Belirli turizm çekiciliklerinin gelişmekte olan ülkelerde ya da 

bölgelerde yoğunlaşması ve ayrıca emek yoğun faaliyetlerin turizmde önemli bir yer 

tutması, gelir ve refahın bölgeler ve toplum katmanları arasında dengeleyici yönde 

yeniden dağılmasına olanak tanımaktadır (İçöz ve Kozak, 1998: 159). Ayrıca, diğer 

sektörlerle kıyaslandığında verimlilik oranı turizmde daha yüksektir. Başka bir 

ifadeyle, turizmde marjinal sermaye oranı düşük kalmaktadır ki bunun anlamı da bu 

oran ne kadar düşük ise yeni yatırımın verimliliğinin o kadar yüksek olduğudur 

(Barutçugil, 1986: 34). 

Turizm sektörünün ülkelerin ekonomileri üzerinde birçok olumlu etkisi olmakla 

birlikte bir takım olumsuz etkileri de söz konusudur. Söz konusu olumsuzluklar 

özellikle destinasyon bölgesindeki yerel yaşam açısından ele alındığında bunları; 

yabancı iş gücünün artması ve buna bağlı olarak maaşlarda düşüş, gayrimenkul 

fiyatlarında artış, ilave alt yapı maliyetinin doğması, bölgede geçim maliyetlerinin 

artması ve turizmden sağlanan gelirlerin büyük çoğunluğundan yerel halkın 

faydalanamaması şeklinde sıralamak mümkündür (Kreag, 2001: 6; Gürbüz, 2002: 

54). Ancak söz konusu tüm bu olumsuzluklara rağmen turizm; yukarıda da ifade 

edildiği üzere özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından döviz girdisi sağlama, gelir 

ve istihdam artışı meydana getirme etkilerinin yanı sıra, bölgesel ve ulusal 

kalkınmanın sağlanması ve yoksullukla mücadele noktasında da önemli bir sektör 

konumundadır. Bu bağlamda, turizmin destinasyon bölgesi ve ülke açısından 

olumlu etkilerini moneter (parasal) ve reel karakterli ekonomik etkiler olarak iki başlık 

altında incelemek mümkündür. 
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2.1.4.1. Turizmin moneter (parasal) karakterli ekonomik etkileri 

Turizmin ülkelerin ekonomileri üzerindeki moneter karakterli etkileri, meydana 

getirdiği ekonomik sonuçlar açısından büyük önem taşımaktadır. Turizmin moneter 

(parasal) etkileri; turizmin dış ödemeler dengesine etkisi, GSMH’ya etkisi, iç fiyatlara 

etkisi ve devlet gelir ve harcamalarına etkisi şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

2.1.4.1.1. Turizmin dış ödemeler dengesine etkisi 

Turizm öncelikli olarak ödemeler dengesi üzerinde önemli etkileri bulunan ve 

ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabında yer alan görünmeyen bir ihracat 

kalemidir (Seyidoğlu, 1999: 384; Aktaş, 2005; Kanca, 2015). Ödemeler bilançosu, 

bir ülke sakinleri ile yabancı bir ülkenin sakinleri arasında gerçekleşen iktisadi 

işlemlerin hesaplandığı bilançodur (Salvatore, 2004: 429; Çetinkaya, 2004). Son 

yıllarda uluslararası turizm hareketliliğinin tüm dünyada önem kazanması ile birlikte, 

turist kabul eden ülkelerin uluslararası düzeyde ekonomik durumunu en net şekilde 

gösteren ölçüt ev sahibi ülkenin dış ödemeler bilançosudur. Bu duruma ek olarak, 

turist gönderen ülkenin ödemeler bilançosu da önem arz etmektedir. Çünkü 

uluslararası turizm hareketlerine bağlı olarak meydana gelen döviz hareketleri, turist 

gönderen ülkenin döviz talebini, turist kabul eden ülkenin de döviz arzını 

arttırmaktadır. Bu durum karşısında da turizmin her iki ülke açısından da ödemeler 

dengesi üzerindeki etkisi ortaya çıkmaktadır (Şahin, 1990: 36). Bu bağlamda 

uluslararası alanda gerçekleşen ve parasal sonuçlar doğuran turizm faaliyetlerinin 

de bir dış ekonomik işlem kalemi olarak ödemeler bilançosunda yer alacağı açıktır. 

Söz konusu bilançoda turizm işlemleri, cari işlemler hesabının bir alt kalemi olan 

görünmeyen işlemler hesabında yer almaktadır. Bu duruma neden olan etkenlerden 

birisi turizmde sunulan ürünün hizmet olması başka bir ifade ile somut değil soyut 

ürün sunulması, bir diğeri ise tüketimin üretimin yapıldığı yerde gerçekleşiyor 

olmasıdır (Çeken, 2014: 141). 

Turizmin ödemeler dengesi üzerindeki etkisi iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki, 

bir ülke vatandaşlarının yurt dışına çıkması sonucu meydana gelen etkiler; ikincisi 

ise bir ülkeye dışarıdan giriş yapanların meydana getirdiği etkilerdir. Her iki etki 

dikkate alınarak bir ülkenin dış turizm bilançosu hazırlanır. Dış turizm bilançosunda; 
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bir ülkeye gelen turistlerin yaptıkları her türlü harcama bilançonun aktifinde, bir ülke 

vatandaşlarının dış ülkelere seyahatleri esnasında yaptıkları harcamalar ise 

bilançonun pasifinde yer alır. Dolayısıyla, dış turizm bilançosu turizm ile ilgili 

faaliyetlerin tümünün hareketlerinden doğan döviz transferlerinden meydana 

gelmektedir (Mathieson ve Wall, 1982: 54; Olalı ve Timur, 1988: 94; Barutçugil, 

1989: 26; Dinçer, 1993: 59; Youell, 1998: 141; Tosun, Timothy ve Öztürk, 2003; 

Bahar ve Kozak 2012: 158). Bu bağlamda turizm gelirleri, döviz sıkıntısı yaşayan ve 

ödemeler dengesi açık veren ülkeler için oldukça önemli bir döviz kaynağıdır (Kar 

ve diğ., 2004). Bu noktada turistik hareketlerden sağlanan döviz kazançlarının, 

turistik döviz kayıplarından fazla olduğu durumlarda turizmin ödemeler dengesine 

olumlu katkısından bahsetmek mümkündür (Kızılgöl ve Erbaykal, 2008). 

2.1.4.1.2. Turizmin gelir etkisi 

Uluslararası turizm hareketleri sonucu bir ülkeye gelen turistlerin yaptıkları 

harcamalar ile iç turizm hareketliliği meydana getiren yerli turistlerin yaptıkları turistik 

tüketim harcamaları sonucunda oluşan artan turizm talebini karşılamak üzere 

yapılan yatırımlar, hem turizm sektöründe hem de turizmi besleyen diğer sektörlerde 

üretim faktörlerinin gelirlerini oluşturmaktadır (Weaver ve Lawton, 2012: 219; Bahar 

ve Kozak 2012: 161; Fletcher, Fyall, Gilbert ve Wanhill, 2013: 153). Üretim faktörleri, 

bu gelirlerin önemli bir kısmını yaşamlarını devam ettirmek ve üretim yapmak gibi 

nedenler ile mal ve hizmet alarak harcamaktadırlar. Üretim faktörlerinin harcamaları 

sonucu, gelir elde edenler de söz konusu gelirlerin büyük bir kısmını tekrar 

harcamaktadırlar. Dolayısıyla, turizmden sağlanan gelirler tekrar eden bir harcama 

döngüsüyle ekonomi içerisinde dolaşmakta ve önemli bir gelir kaynağı durumuna 

gelmektedir (Unur, 2002: 16; Coşkun, 2010; Yurdakul ve Özgencil, 2017).  

Turizmin bir tüketim olayı olma özelliği nedeniyle meydana getirdiği harcama-gelir 

akımı; turistlerin daimi yaşam alanlarından ayrılmaları ile başlar, seyahat ve 

konaklama süresi boyunca devam eder ve daimi yaşam alanlarına geri dönmeleri 

ile son bulur. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan turizm gelirlerinin ekonomik olarak bir 

takım özellikleri söz konusudur. Bunlar (Barutçugil, 1986: 53-54); 
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 Turizm gelirleri uluslararası bağlamda ele alındığında; ekonomik açıdan 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere döviz transferi anlamına 

gelmektedir. Döviz geliri özellikle gelişmekte olan ülkeler için ithalat ve yatırım 

gücü anlamına geldiğinden dolayı son derece önemlidir. 

 Turizm, ülkelerin normal şartlarda ticari özelliği olmayan değerlerine (deniz, 

güneş, hava, temiz, doğa vb.), atıl işgücüne, düşük maliyetli ve alternatif 

değerlendirme imkânları sınırlı bir takım kaynaklarına değer kazandırabilen ve 

bu yolla gelir oluşmasını sağlayabilen bir faaliyet alanıdır. Dolayısıyla turizm, 

düşük maliyetle milli gelire önemli katkılar sağlayabilmektedir. 

 Turizm gelirleri sayesinde ülkeler, bölgeler ve sektörler arasında orantılı bir 

gelir paylaşımı söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda, gelişme kaynakları 

açısından yetersiz ya da sınırlı imkânlara sahip olan bölgeler, turizm gelirleri 

sayesinde ekonomik faaliyet alanlarını genişletebilmekte ve yeni gelir 

kaynakları edinebilmektedirler. 

Turizmin bir ülke ya da bölgenin ekonomisine yaptığı en belirgin katkılar, ticaret 

hacminin genişlemesi ve canlılık kazanması noktasında görülmektedir. Turistler, 

gittikleri ülkelerde yaptıkları tüketim harcamaları ile turizm faaliyetlerini 

gerçekleştirdikleri bölgenin ekonomisine gelir sağlamakla birlikte, oluşturulan katma 

değer sayesinde de ülkenin milli gelirine katkıda bulunmaktadırlar. Ülkeye gelen 

turistlerin ve iç turizm hareketliliğine katılan yerli turistlerin yaptıkları tüketim 

harcamalarıyla oluşan turizmin gelir etkisinin büyüklüğü ise turizm gelirlerinin 

GSMH’ya oranlanmasıyla tespit edilmektedir (Christie ve Crompton, 2001: 42; 

Ünlüönen ve diğ., 2011: 149-150). 

2.1.4.1.3. Turistik yatırımların gelir etkisi 

Bir ülke ya da bölgede turizm hareketlerindeki artışa bağlı olarak artan turizm talebi 

karşısında, hem kamu hem de özel sektör söz konusu talep artışını karşılamak 

üzere yeni yatırımlar yapmaya yönelmektedirler. Söz konusu yatırımlar kapsamında 

kamu genellikle alt yapı yatırımları ile ilgilenirken özel sektör ise üst yapı yatırımlarını 

gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, turizm sektörünün yapısından kaynaklanan 

özellikleri nedeniyle birçok sektör ile doğrudan ya da dolaylı bağlantı içerisinde 

olması, farklı sektörlerin de bu yatırımlardan etkilenmesine olanak sağlamaktadır 
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(Ünlüönen ve diğ., 2011: 159; Çeken, 2014: 152). Turizm talebinin artması 

karşısında gerek kamu gerekse de özel girişimciler tarafından yapılan yatırımlar 

aynı zamanda turizm sektörü için ek kapasite anlamı taşımaktadır (Zengin, 2010).  

Turizm yatırımlarını; alt yapı yatırımları, konaklama tesisi yatırımları ve diğer hizmet 

tesisi yatırımları olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür (Barutçugil, 1986: 

131). Alt yapı yatırımları genellikle kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen ve 

turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgedeki yerel halkın da ihtiyaçlarının dikkate 

alındığı ulaşım, haberleşme, enerji kaynakları, su, hijyen gibi alanlarda yapılan 

yatırımlardır (İçöz ve Kozak, 1998: 242). Üst yapı yatırımları, konaklama alanına ve 

bu alan ile bağlantılı işletmelere yapılan yatırımlardır. Alt yapı yatırımlarından yerel 

halk ve diğer tüm sektörler faydalanırken, üst yapı yatırımları sadece turizm 

faaliyetleri için yapılan ve yapıldığı bölgede turizm var olduğu sürece var olabilen 

yatırımlardır. Diğer hizmet tesisi yatırımları ise alt yapı ve konaklama tesisi 

yatırımları dışında kalan ancak turistik tüketicilerin yeme-içme, eğlenme, alış veriş 

gibi gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak yapılan işletme yatırımlarıdır 

(Zengin, 2010; Fereidouni, Masron, Malekmohammadi ve Ooi, 2010; Tiwari, 2011; 

Othman, Salleh ve Sarmisi, 2012).  

2.1.4.1.4. Turizmin devlet gelir ve harcamalarına etkisi 

Devletler kamu düzenini sağlamak ve ulusal ekonomiyi geliştirmek gibi görev ve 

sorumluluklarını yerine getirebilmek adına harcamalar yapmak zorundadırlar. Bu 

harcamaları finanse edebilmek için de tüm sektörlerde faaliyet gösteren 

işletmelerden bir takım politikalar (vergi, prim vb.) çerçevesinde gelir sağlama 

yoluna gitmektedirler. Bu bağlamda, turizm sektörü de devlet açısından önemli bir 

gelir kaynağı konumundadır (Unur, 2002: 20). Devletlerin turizm sektöründen 

sağladığı gelir kalemlerini; ulaşım ve turizm işletmeleri ile sektörde çalışanlardan 

alınan doğrudan vergiler, giriş ve servis ücretleri ile turistik tüketiciler tarafından 

tüketilen mal ve hizmetlerden alınan vergiler, turizm sektöründe kullanmak üzere 

ithal edilen ürünlerden alınan gümrük vergileri ve turistik kredilerin faiz gelirleri 

şeklinde sıralamak mümkündür (Mathieson ve Wall, 1993: 75). Söz konusu bu 

gelirlerin miktarı devletin uyguladığı vergi politikalarına, uygulamanın etkinlik 
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düzeyine ve turizm sektörünü teşvik kriterlerine göre artmakta ya da azalmaktadır 

(Çeken, 2014: 154). 

Devletler, turizm sektörünü sadece gelir kaynağı olarak görmemek ve sektörün 

gelişimi ve devamlılığı noktasında bir takım harcamaları da finanse etmek 

durumundadırlar. Bu bağlamda devletler, turizm sektörünün gelişmesi için bir takım 

harcamalar yapmakla birlikte turizmden elde edebileceği bazı gelirlerinden de 

vazgeçerek sektörün gelişimine katkıda bulunurlar. Devletlerin turizm sektörü için 

yaptığı harcamaları; alt ve üst yapı harcamaları, sektöre sağlanan krediler ve mali 

kolaylıklar, turizmin tanıtımı için yaptığı harcamalar ve sektörün sağladığı 

hizmetlerin daha kaliteli, olması adına yaptığı idari harcamalar olarak sıralamak 

mümkündür (Şahin, 1990: 51; Çeken, 2014: 154). 

2.1.4.2. Turizmin reel karakterli ekonomik etkileri 

Turizm sektörünün ülke ekonomisinde meydana getirdiği reel karakterli ekonomik 

etkileri; turizmin istihdam etkisi, turizmin diğer ekonomik sektörlere etkisi ve alt ve 

üst yapıya etkisi olarak sıralamak mümkündür. 

2.1.4.2.1. Turizmin istihdam etkisi 

Turizmin ekonomide meydana getirdiği reel etkilerin en önemlisi emek-yoğun üretim 

özelliğinden kaynaklanan istihdam etkisidir (Korzay, 1992; Riley, Ladkin ve Szivas, 

2002: 10-11). Turizmin istihdam etkisi, turizm sektörünün hem kendisinin doğrudan 

istihdama katkıda bulunması hem de bu sektöre girdi veren diğer sektörlere dolaylı 

istihdam imkânları sağlaması dolayısıyla, ülkedeki toplam istihdamı etkilemektedir 

(Lea, 1988: 46; Coltman, 1989: 226-227; Youell, 1998: 143; Weaver ve Lawton, 

2012: 220; Yıldız, 2011). Bu bağlamda turizm sektörü, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin işsizlik sorununun çözümü noktasında önemli sektörlerden birisi 

durumundadır. 

Hizmetler sektörünün önemli faaliyet alanlarından birisi olan turizm, diğer 

sektörlerde olamayacak kadar insanlarla iç içe olan ve insan odaklı bir sektördür 

(Tutar, Alpaslan, Tutar ve Erkan, 2013). Dolayısıyla sektörün emek-yoğun üretim 
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özelliği, kişisel hizmet sunumu odaklı olması ve turistik mal ve hizmet üretiminde 

makineleşme ve otomasyonun sınırlı kullanımı, turizm sektörünün istihdam etkisini 

arttırmaktadır. Turizmde iş gücü talebi, türetilmiş bir taleptir. Diğer bir ifadeyle, 

turizmde mal ve hizmet talep edildiği sürece iş gücü de talep edilecektir (Tribe, 2015: 

263). Turizm sektörü aracılığıyla sağlanan istihdam üç şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Bunlar (Goffe, 1975; Mathieson ve Wall, 1982: 77; Fletcher, 1989; Şahin, 1990: 53; 

Avcıkurt, 2000: 28; Sharpley ve Telfer, 2002: 167; Tutar ve Tutar, 2004: 85);  

Doğrudan istihdam; turizm sektörünün kendi faaliyet alanlarına ait işletmelerde 

gerçekleşen istihdamdır. Konaklama işletmeleri, yeme-içme işletmeleri, 

seyahat acentaları, eğlence hizmeti sunan işletmeler, hediyelik eşya satışı 

yapan işletmeler, ulaştırma hizmeti sağlayan işletmeler tarafından sağlanan 

istihdamdır. 

Dolaylı istihdam; turizm sektörünün gereksinim duyduğu ürünleri sağlayan 

sektörler ile turistik harcamalar sonucunda kazanım elde eden diğer sektörler 

tarafından sağlanan istihdamdır. Turizm sektöründe yaşanan talep artışı 

karşısında tarım, inşaat, temizlik, bakım, onarım, el sanatları, enerji, güvenlik, 

sağlık gibi alanlardan da mal ve hizmet talebi artacaktır. Dolayısıyla artan 

talebi karşılama durumunda olan bu faaliyet alanları da daha fazla iş gücüne 

ihtiyaç duyacaklar ve istihdam kapasitelerini arttıracaklardır. 

Uyarılmış istihdam; turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgenin yerel halkının 

doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları ile elde ettiği turizm gelirlerini 

harcaması ile diğer sektörlerde yaşanan talep artışı karşısında oluşan ek iş 

gücü ihtiyacının karşılanması için sağlanan istihdamdır.  

Turizm sektörünün istihdam etkisi sadece turist kabul eden ülke ya da bölge 

açısından değil, aynı zamanda turist gönderen ülke ya da bölge açısından da çeşitli 

alanlarda istihdam olanağı sağlayan bir sektördür. Turist gönderen ülke ya da bölge 

de faaliyet gösteren seyahat acentası, tur operatörü, ulaştırma hizmeti sağlayan 

işletmeler ve bu işletmelere ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri (kırtasiye, iletişim, 

kargo vb.) tedarik eden işletmelerin sağladıkları istihdam olanakları da söz 

konusudur (Kozak ve diğ., 2013: 79). 
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2.1.4.2.2. Turizmin diğer ekonomik sektörlere etkisi 

Hizmetler sektörünün en önemli alanlarından birisi olan turizm sektörü, kendine 

özgü özellikleri nedeniyle ekonominin diğer sektörleri ile yakın ilişkiler içerisinde 

bulunmak durumundadır. Turizm sektörü; turistik tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama 

noktasında ekonominin birçok sektöründen yararlanmakta, bazı iş alanlarını içine 

almakta, kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte ve turistik talebin 

yoğunluğu karşısında iş hacimlerini etkileyerek desteklemektedir (Olalı ve Timur, 

1988: 155; Mirbabayev ve Shagazatova, 2002). 

Bir ülke ya da bölgede turizm talebinin artışına bağlı olarak turizm sektörünün; tarım, 

sanayi ve hizmet sektörlerine sağladığı katkılar tüm ülke ekonomisine etki 

etmektedir. Turizm sektörü kendisinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü başta 

olmak üzere, tarım ve sanayi sektörlerinin ürettiği ürünlerden de faydalanmakta ve 

buna bağlı olarak söz konusu bu sektörlerin de gelişmesine katkı sağlamakta ve 

hatta yeni iş alanlarının oluşmasına da neden olmaktadır (Ünlüönen ve diğ., 2011: 

170). Aynı zamanda turizm sektörü, tarım ve sanayi sektörleri ile yaşadığı bu süreç 

içerisinde yakın bir girdi-çıktı ilişkisi içerisindedir. Bu bağlamda Türkiye turizm 

sektörü günümüz itibariyle, ekonomi içerisinde elli dört ana sektörden mal ve hizmet 

alımı yaparak bu sektörlere doğrudan uyaran etkisi yapmaktadır (Aktob, 2014). 

Turizm sektörünün gelişiminden, üretim hacmi ve gelir olarak etkilenen hizmet, tarım 

ve sanayi sektörlerini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Buna göre; 

Turizmin hizmet sektörüne etkisi: Hizmet sektörü, son yüzyılda hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkeler açısından tarım ve sanayi sektörlerinden daha 

fazla önem arz eden bir sektör konumuna ulaşmıştır. Bu nedenledir ki 

hizmetler sektörü, ekonominin gelişim süreci içerisinde artan bir önem 

kazanmıştır (Özsağır ve Akın, 2012). Turizm ise, hizmet sektörünün en önemli 

faaliyet alanlarından birisidir. Turizm; hizmet sektörü içerisinde işsizliğin 

azaltılması, kadın ve erkek istihdam oranlarının dengelenmesinin yanı sıra 

hizmet sektörünün diğer alanları olan ulaştırma, iletişim, sağlık, güvenlik gibi 

alanlarda da üretim hacminin artmasını sağlayarak gelir ve istihdam artışına 

katkıda bulunabilen bir sektördür. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 

Türkiye turizm sektörü; posta ve kargo hizmetlerinden yılda 500 milyon dolar 
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alım yapmakta, basım ve yayın sektöründe yılda 400 milyon dolarlık iş hacmi 

oluşturmakta, seyahat organizasyonları turizminden 4,8 milyar dolarlık katkı 

almakta ve eğitim hizmetlerinde de 16 milyon dolarlık hareket meydana 

getirmektedir (Aktob, 2014). 

 

Turizmin tarım sektörüne etkisi: Turizmin ekonomi içerisinde birçok sektör ile 

ilişkisi söz konusu olsa da, bunlar arasında tarım sektörünün önemi daha fazla 

ön plana çıkmaktadır. Çünkü tarım sektörü, hem turizm sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelere tarımsal ürünler sağlama noktasında hem de iklim, 

coğrafya ve arazi şartlarının uygunluğuna bağlı olarak alternatif turizm (kırsal, 

ekolojik, agro turizm vb.) olanakları noktasında turizm sektörünü tamamlayıcı 

rol oynamaktadır. Tarımsal ürünler sağlama noktasında; özellikle konaklama, 

yeme-içme, eğlence gibi hizmetleri sunan turizm işletmelerinin tarımsal 

üretime dayalı temel girdilerinin sağlanması turizm ile tarım sektörü ilişkisinin 

en belirgin göstergesidir (Çıkın, Çeken ve Uçar, 2009). Bu bağlamda tarım 

sektörü, turizmin artan talebi ile doğru orantılı olarak sektörün ihtiyaç duyduğu 

temel ürünleri sağlayarak hem gelirlerini arttırmakta hem de istihdam 

olanaklarını genişletme imkânı bulmaktadır. Özellikle istihdam açısından 

turizm, tarım alanında meydana gelen mevsimlik işsizliği azaltma ve atıl 

kapasiteyi harekete geçirme olanağı sağlamaktadır (Kozak ve diğ., 2013: 81; 

Unur, 2002: 34). Alternatif turizm olanakları noktasında tarım ve turizm ilişkisi 

ise; kırsal, ekolojik ya da agro turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin 

konaklama, yeme-içme, eğlence, rekreasyon gibi birçok faaliyetlerinin tarımsal 

alanlarda gerçekleşiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu bu 

alternatif turizm çeşitleri, faaliyetlerini sürdürmeleri esnasında tarımsal 

alanların hem fiziksel yapısından hem de üretim kapasitesinden 

faydalanmaktadırlar (Çeken, 2014: 163). Ancak tarım ile turizm arasındaki bu 

olumlu etkileşime rağmen, turizmin tarım sektörü üzerinde ekilebilen arazi 

kapasitesini azaltma ve arazi spekülasyonlarına neden olma gibi bir takım 

olumsuz etkileri de söz konusudur (Mathieson ve Wall, 1982: 85).  

Turizmin sanayi sektörüne etkisi: Turizm sektöründe yaşanan talep artışına 

bağlı olarak turistik yatırımların artması karşısında, bu yatırımlarda kullanılan 

sanayi mallarının üretiminde de artışların yaşanması turizmin sanayi sektörüne 
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etkisini göstermektedir. Sanayi sektörü; yatırım malı, ara malı ve tüketim malı 

olarak üç alt başlık altında değerlendirildiğinde, turizmin sanayi üzerine 

etkisinin tüketim ve ara mal sanayilerinde yüksek, yatırım sanayilerinde daha 

düşük oranda gerçekleştiği görülmektedir (Johnson ve Moore, 1993). Söz 

konusu bu etkiler şu şekillerde gerçekleşmektedir (İçöz, 2005: 300-301; Bahar 

ve Kozak, 2012: 169-170); 

1) Turizmin, sunduğu temel hizmetler ile doğru orantılı olarak özellikle 

gıda üretimi gerçekleştiren sanayiler üzerine etkisi oldukça yüksek 

düzeydedir. Turizme yönelik talebinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, 

tüketim odaklı sanayilerin bir kısmı doğrudan turistik tüketime yönelik 

üretim yapabilmektedirler. 

2) Seramik, deri, dokuma, cam, ormancılık, basım-yayım gibi ara mal 

üreten sanayilerde de turizmin etkisi yüksek düzeydedir. Turizm sektörü, 

bu sanayiler için önemli bir ek talep meydana getirmektedir. 

3) Yatırım malı üreten sanayiler üzerine turizmin etkisi, tüketim ve ara 

mal sanayileri ile kıyaslandığında daha sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

Turizm bu alana yönelik olarak, ulaştırma araçları ve inşaat malzemeleri 

üreten sanayileri etkilemektedir. 

2.1.4.2.3. Turizmin alt ve üst yapıya etkisi 

Turizmin hızla büyüdüğü ve geliştiği ülkelerde, artan turistik talebi karşılayabilmek 

için alt yapı, üst yapı ve diğer yerel hizmetler açısından hazır halde olmak bir 

gerekliliktir. Alt yapı yatırımları, devletlerin sosyal işlevlerinden olup, görünmeyen 

hizmetler olarak hem halkın yararlanması hem de ekonomik gelişme amacıyla 

gerçekleştirilmektedirler (Öztaş, 2002: 66; Tunçbilekli, 2006: 31). Alt yapı 

yatırımlarını turizm açısından genel alt yapı (fiziksel alt yapı) ve kurumsal alt yapı 

olarak iki şekilde incelemek mümkündür. Genel alt yapı yatırımları; genelde kamu 

kurumlarınca gerçekleştirilen ve öncelikli olarak bölge halkının ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak yapılan ancak aynı zamanda turizmin gelişiminde de 

önemli rol oynayan yatırımlardır. Söz konusu bu yatırımlar yol, su, enerji, 

haberleşme, temizlik, hijyen, liman, köprü, havalimanı, kanalizasyon, otopark, 

ağaçlandırma, plaj, spor ve rekreasyon alanları gibi hem temel hizmetlerin 
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giderilmesine hem de turistik talebe yönelik yatırımlardır (McIntosh ve Goeldner, 

1986: 201; Olalı ve Timur, 1988: 163; İçöz ve Kozak, 1998: 242; Brida, Lanzilotta, 

Pereyra ve Pizzolon, 2015). Kurumsal alt yapı ise; kamu kurum ve kuruşları 

tarafından turizm sektörünü desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bütün 

faaliyetleri, üretilen mal ve hizmetler ile üretime katkı sağlayan araç ve tesisleri 

kapsamaktadır. Bu bağlamda, turizm enformasyon ofisleri, tanıtım ofisleri, turizm 

polisi, çevreci kuruluşlar, sektörün ihtiyacına yönelik hizmetler sunan eğitim 

kurumları gibi turizm ile doğrudan ya da dolaylı bağlantı halinde olan tüm kurum ve 

kuruluşlar, turizmin kurumsal alt yapısını oluşturmaktadır (Olalı ve Timur, 1988: 

163). 

Alt yapının tamamlandığı turizm destinasyonunda, turistik ihtiyaçların 

karşılanabilmesi turizm faaliyetlerine yönelik üst yapının oluşturulmasına bağlıdır. 

Alt yapı sadece turizm için değil kamu yararı için de bir gereklilik olmasına rağmen, 

üst yapı yatırımları büyük oranda turizm sektörünün büyüme ve gelişmesine odaklı 

olan ve söz konusu destinasyonda turizm var olduğu sürece mevcut olacak olan 

yatırımlardır (Ünlüönen ve diğ., 2011: 174; Zengin, 2010). Turizm faaliyetlerine göre 

şekillenen üst yapı yatırımları; turistik tüketicilerin barınma, yeme-içme, eğlenme, 

ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan konaklama işletmeleri 

(otel, tatil köyü, pansiyon vb.), yiyecek içecek işletmeleri, eğlence ve alış veriş 

merkezleri, ulaşım sistemleri gibi birimlerdir. Söz konusu bu üst yapı yatırımlarının 

niteliği ve niceliği (özellikle konaklama birimlerinde); turistik ihtiyaçların farklılığına, 

turistik cazibe unsurlarının farklı yapılarına, turistik tüketicilerin sosyal ve ekonomik 

düzeylerine göre farklılıklar gösterebilmektedir (İçöz, 2005: 304). 

Diğer yerel hizmet birimleri ise; alt yapı ve üst yapı yatırımlarının dışında kalan ve 

turistik tüketicilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine, destinasyonda daha uzun 

süre kalmalarına ve daha fazla harcama yapmalarına olanak sağlayabilecek 

birimlerdir. Bunlar; spor tesisleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, dans ve oyun 

salonları, sağlık ve güvenlik ile ilgili tesisler ve turistik tüketiciler açısından harcama 

kalemi oluşturabilecek diğer tüm hizmet işletmeleri için yapılan yatırımlardır. Diğer 

hizmet birimleri, konaklama işletmeleri ile bütünleşik olabilecekleri gibi onlardan 

bağımsız olarak da kurulabilir ve işletilebilirler (Zengin, 2010; Çeken, 2014: 170).  
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2.1.5. Turizm ve Bölgesel Kalkınma 

Bölgesel kalkınma; bir ülke genelinde yer alan bölgelerin, çevre bölgeler ve dünya 

ile karşılıklı etkileşimi ile oluşan bölge vizyonunu dikkate alan, katılımcılığı ve 

sürdürülebilirliği temel ilke edinen ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla bölge 

refahının yükseltilmesini amaçlayan çalışmaların bütünüdür (Akpınar, Taşçı ve 

Özsan, 2011: 9). Bölgesel kalkınma, ekonomik kalkınmanın hem bir ürünü hem de 

bir süreci olarak değerlendirilmektedir. Bölgesel kalkınmanın ekonomik kalkınmanın 

bir ürünü olması noktası; bölgedeki iş olanaklarının, yatırım hacminin, yaşam 

standartlarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve dolayısıyla refah düzeyinin 

gelişmesini ifade etmektedir. Bölgesel kalkınmanın ekonomik kalkınmanın bir süreci 

olması noktası ise; endüstrinin desteklenmesi, emek piyasalarının geliştirilmesi ve 

alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesini ifade etmektedir (Sevinç, 2011). Bölgesel 

kalkınmaya yönelik plan ve politikalar çerçevesinde devletlerin üzerinde önemle 

durduğu konu bölgelerarası farklılıkların ve dengesizliklerin ortadan kaldırılması 

çerçevesinde şekillenmiştir. Çünkü ülke ekonomileri açısından çözülmesi gereken 

en önemli sorunlardan birisi bölgelerarası dengesizlikleri gidererek ülkenin her 

bölgesinin eşit refah düzeyine ulaşmasını sağlayabilmektir. Ancak; günümüzde 

bölgesel kalkınmanın sağlanması noktasında bölgelerarası dengesizliği giderme 

uğraşılarına ek olarak, bölgesel paydaşlarında (yerel yönetimler, STK’lar, araştırma 

geliştirme kuruluşları vb.) katılımıyla yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde 

bölgenin rekabetçiliğini arttırmaya yönelik çalışmalar da ön plana çıkmış durumdadır 

(Yıldız, 2011: 12). 

Bölgesel kalkınma kapsamında bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde turizm 

önemli bir sektör konumundadır. Bir ülkede turizmin büyümesi ve gelişmesi, 

ülkedeki gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasındaki makası daraltabilmekte ve 

böylece turizm, daha dengeli bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi için bir araç 

olarak kullanılabilmektedir (Tosun ve diğ., 2003). Turizm sektörünün ana 

hammaddesi, faaliyet gösterdiği bölgenin coğrafi, tarihi, yerel ve kültürel 

unsurlarıdır. Dolayısıyla; endüstriyel faaliyetler açısından yeterli kaynak ve gelişim 

imkânına sahip olamayan bölgelerin kendi öz kaynakları, planlı ve etkili bir şekilde 

turizm faaliyetlerine yönelik olarak kullanılabildiğinde bölgenin kalkınmasına 

yardımcı olabilmektedir (Kabasakal, 1993: 41). Başka bir ifadeyle; bir ülkenin kırsal 
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ya da az gelişmiş bir bölgesinde turizmin gelişmesi, söz konusu ülkenin gelişmiş ve 

az gelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik dengesizliklerin azalmasına etki 

edebilmektedir. Bu bağlamda, az gelişmiş bölge ekonomisine yeni kaynaklar 

akabilecek, yeni iş sahaları ve istihdam alanları oluşabilecek ve bölge ekonomisinin 

her alanda sağlamış olduğu gelirler de buna paralel olarak artabilecektir (Bahar, 

2007). Bölgesel bir gelişme stratejisi olarak değerlendirilebilecek bir sektör olan 

turizm; özellikle az gelişmiş ve geri kalmış bölgelerin gelişmesine katkı sağlayarak 

bölgesel ekonominin yeniden yapılandırılmasına ve sonuç itibariyle bir bütün olarak 

da ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayabilecektir (Tosun ve Timothy, 

2001; Baidal, 2004). 

Turizm sektörünün bölgesel kalkınmaya etkilerini aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 Turizm, ihracı mümkün olmayan sosyo-kültürel varlıklar ile jeo-ekonomik 

varlıkları ve aynı zamanda spesifik bazı hizmetleri bölge ekonomisi adına döviz 

kaynağı haline getirebilmektedir (Olalı ve Timur, 1998: 97). 

 Turizm istihdam oluşturma ve gelir arttırıcı etkisiyle, ekonomik kalkınmanın 

gelişmesine yardımcı olan ve marjinal ekonomileri canlandıran bir araç 

olabilmektedir. Bu doğrultuda turizm gelişmiş ülkelerde ekonomik bir çabayı 

simgelerken, gelişmekte olan ülkelerde ise boş zamanın tüketimine yönelik 

olarak kalkınmaya katı sağlayan bir yol olarak görülmektedir. Dolayısıyla boş 

zaman tüketimi, destinasyondaki istihdamın gelişimini ve çeşitliliğini 

uyarmakta ve bu durum yoksul/geri kalmış bölgenin ekonomik yapısı üzerinde 

işgücü potansiyeli anlamında olumlu etkiler meydana getirebilmektedir (Liu ve 

Wall, 2006). 

 Turizm sayesinde destinasyon bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin 

yaptıkları turistik tüketim sonucu artan talebi karşılamak üzere yapılan 

yatırımlar hem turizm sektöründe hem de diğer sektörlerdeki üretim 

faktörlerinin gelirlerini arttırabilmektedir (Çeken, 2014: 135). 

 Turizm sektörünün gelişmeye başladığı bölgelerde yerel el sanatları, hediyelik 

eşya, yöresel gıdalar, ev pansiyonculuğu gibi yerel halk tarafından 

sağlanabilecek hizmetlerin gelişimi söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla yerel 

halk söz konusu bu hizmetleri bölgedeki konaklama, yiyecek-içecek ve diğer 
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işletmelere sunarak ya da doğrudan kendisi turistik tüketiciye ulaştırarak 

parasal olarak gelir kazanımı elde edebilecektir. Bu durum bölge halkının 

sosyo-ekonomik kalkınması ve özellikle kadın girişimciliği noktasında önemli 

gelişmeler yaşamasına da katı sağlayabilecektir. 

 Doğaya dayalı turizm faaliyetlerinin etkinlik kazanması ile birlikte, büyük 

şehirlerde ya da sanayi bölgelerinde yaşayan bireyler kazandıkları gelirlerini 

turizm odaklı olarak kırsal bölgelerde harcamaya yönelebilmektedirler. Bu 

yönelim hem ülkesel düzeyde hem de uluslararası düzeyde olabilmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu bu durum bölgeye gelir sağlamakla birlikte, bölge halkı 

ile turistik tüketici konumunda olan ziyaretçiler arasında sosyo-kültürel 

etkileşime de zemin oluşturabilecektir (Çetiner, 1998: 128). 

 Bir bölgede turizm sektörünün gelişimi, bölgenin fiziksel alt yapı sorununa da 

çözüm olabilecektir. Çünkü herhangi bir bölgede turizmin gelişimi; yol, su, 

elektrik, kanalizasyon gibi fiziksel alt yapının hazır halde olması ile doğru 

orantılıdır (Çeken, 2014: 137). 

Turizm, faaliyet gösterdiği bölgelerde etkin ve verimli bir şekilde kullanılabildiği 

oranda bölgesel kalkınma ile yakın ilişki içerisinde olabilecek bir hizmet sektörüdür. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, turizm özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

bölgelerde hem birçok mal ve hizmet üreticisi için hem de yerel halk için ekonomik 

kalkınma ve istihdamın en önemli araçlarından birisidir. Aynı zamanda turizm, söz 

konusu destinasyon bölgesinin ülkenin diğer bölgeleri ile eşit olanaklarda büyümesi 

ve gelişmesi için zemin hazırlayabilecek bir sektör konumundadır. 

2.1.6. Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma  

Sürdürülebilirlik kavramına ilişkin literatür incelendiğinde, kavrama ilişkin birçok 

tanımlama bulunmakla birlikte en yalın haliyle sürdürülebilirliği; doğal çevrenin ve 

kültürel değerlerin, gelecek nesiller için korunması ve toplumun daha eşitlikçi ve 

sağlıklı bir dünyaya sahip olmasının sağlanması olarak tanımlamak mümkündür 

(Dyllick ve Hockerts, 2002). Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçları 

karşılanırken, kullanılan kaynakların korunması ve gelecek nesillere 

aktarılabilmesine olanak sağlayan faaliyetlerdir (Garrod ve Fyall, 1998: 200; 

Mowforth ve Munt, 1998; Yavuz ve Zığındere, 2000; Ceylan, 2001; Sinclair ve 
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Jayawardena, 2003; Collin, 2004; Özbey, 2008: 136; Dunham, 2009). 

Sürdürülebilirlik kavramından hareketle 1970’li yıllar ile birlikte literatürde kimi 

zaman “sürdürülebilir büyüme” kimi zaman da “sürdürülebilir kalkınma”  olarak ifade 

edilen kavram öne çıkmaya başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramının önem 

kazanmasında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan yoksulluğa karşı dünya 

ülkelerinin gelir dağılımını dikkate alan politika arayışlarına girmelerinin etkili 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Ayrıca, söz konusu süreçte artış gösteren 

çevresel odaklı felaketler de çevreyi korumanın ve sürdürülebilirliğini sağlamanın 

önemli bir kalkınma aracı olduğu görüşüne işlerlik kazandırmıştır (Evin, 2005).  Bu 

bağlamda; ilk defa ne zaman kullanıldığına ilişkin farklı görüşler söz konusu olmakla 

birlikte, literatürde sürdürülebilir kalkınma kavramına ilişkin en net tanımlamanın 

1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Bruntland başkanlığında kurulan Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun (WCED) Oslo toplantısında sunulan raporda yer 

verildiğini ifade etmek mümkündür (Yavuz ve Zığındere, 2000; Toprak, 2006; Sezgin 

ve Karaman, 2008; Holden, Linnerud ve Banister, 2014; Bebbington ve Larrinaga, 

2014). Bruntland Raporu olarak anılan raporda sürdürülebilir kalkınma; “bugünün 

ihtiyaçları karşılanırken, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama konusunda 

herhangi bir problem yaşamalarını önleyecek ve kendi ihtiyaçlarını karşılama 

yeteneklerini kısıtlamayacak bir kalkınma şeklinin ve sürecinin benimsenmesi” 

olarak ifade edilmiştir (www.un-documents.net). Bruntland Raporu’ndan hareketle 

sürdürülebilir kalkınma; herhangi bir toplumun en küçük birimi olan aileden 

başlayarak, geniş topluluklara kadar tüm insanlığın gelişmesine ve refahının 

arttırılmasına yönelik olarak yapılacak her türlü faaliyetin ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyutlarının dikkate alınması gerekliliğine vurgu yapmaktadır 

(Munasinghe, 2001; Gürlük, 2010: 88). Ekonomik boyut; kıt olan kaynakların 

optimum düzeyli kullanımına vurgu yapmaktadır. Ekonomik düzende sermaye stoku 

ile kaynaklar ve ihtiyaçlar birbirleriyle bağlantılıdır ve dolayısıyla ekonomik 

kaynakların verimli kullanılması sürdürülebilir kalkınmanın önemli amaçlarındandır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın ikinci boyutu olan sosyal boyutun odak noktası insandır. 

Sosyal boyut; tüm dünyada sosyal ve kültürel unsurların devamlılığının ve 

toplumlararası eşitliğin sağlanması ile yoksulluğun azaltılması noktalarında önemli 

bir boyuttur. Sürdürülebilir kalkınmanın üçüncü boyutu olan çevresel boyut ise, 

biyolojik ve fiziksel sistemlerin (ekosistemler) dengeli olması esasına 

dayanmaktadır. Bu noktada asıl amaç, gelecek nesillerin biyolojik çeşitliliğe sahip 



52 

 

olabilmeleri adına ekosistemlerin değişen çevresel koşullara adapte olmasının 

sağlanabilmesidir (Moffat, 1996; Goodland, 1999; Esty ve diğ., 2008; Özmete, 2010: 

81). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının 1980’li yıllardan itibaren çok daha fazla ilgi gören 

bir yaklaşım olması ile birlikte, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları açısından söz 

konusu sürecin öne çıkan sektörlerinden olan turizm açısından da “sürdürülebilir 

turizm” kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilir turizm kavramının 

önem kazanmasında, hızlı bir şekilde büyüyen turizm sektörünün özellikle çevresel 

odaklı etkilerinin meydana getirdiği kaygılar etkili olmuştur (Sezgin ve Karaman, 

2008; Gössling, Hansson, Horstmeier ve Saggel, 2009). Bu bağlamda sürdürülebilir 

turizmi; günümüz turistlerinin ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan 

destinasyonların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, turizm ile ilgili gelecekteki 

fırsatların korunmasını ve geliştirilmesini ilke edinen gelişme prensipleri olarak 

tanımlamak mümkündür (Leung, Marion ve Farrell, 2008). Başka bir ifade ile 

sürdürülebilir turizm; çoğunlukla küçük ölçekli, politika kararlarında yerel halkın 

katılımına saygı duyan ve kültürel ve çevresel etkilere duyarlı bir turizm çeşididir 

(Mccoll ve Moisey, 2008). Dünya Turizm Örgütü (WTO) ise sürdürülebilir turizmi; 

“turistlerin ve ev sahibi topluluklarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, 

mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak dikkate alan 

bir turizm olarak” tanımlamıştır. Dünya Turizm Örgütü belirlediği sürdürülebilirlik 

ilkeleri doğrultusunda turizm gelişiminin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel 

boyutlarına dikkat çekerek, uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasının bu üç 

boyut arasında kurulacak uygun denge ile mümkün olabileceğine vurgu 

yapmaktadır. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir turizm (www.sdt.unwto.org); 

 Çevresel kaynakları en uygun şekilde kullanarak turizm gelişiminin kilit unsuru 

olan temel ekolojik süreçlerin sürdürülmesine, biyolojik çeşitliliğin ve doğal 

mirasın korunmasına yardımcı olur, 

 Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel gerçekliğine saygı duyar, yerleşik ve 

yaşayan kültürel mirası ve geleneksel değerleri korur ve kültürlerarası anlayışa 

ve hoşgörüye katkıda bulunur, 

 Uygulanabilir ve uzun vadeli ekonomik girişimler sağlamaya, tüm paydaşlara 

adil şekilde dağıtılmış sosyo-ekonomik faydalar oluşturmaya, istikrarlı istihdam 
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ve gelir sağlama olanakları ile ev sahibi topluluklara yönelik sosyal hizmetler 

geliştirmeye ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunur. 

Turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak kesintisiz bir süreçtir ve dolayısıyla etkilerinin 

sürekli izlenmesini ve gerektiğinde önleyici ya da düzeltici önlemlerin alınmasını 

gerektirir. Sürdürülebilir turizm gelişiminde önemli olan noktalardan bir diğeri de 

geniş katılım ve fikir birliği sağlamak adına tüm ilgili paydaşların özellikle de 

destinasyonun ev sahibi olan yerel halkın bilinçli katılımı ve güçlü siyasi liderliğin 

gerekliliğidir. Ayrıca sürdürülebilir turizm; yüksek düzeyde turist memnuniyetini 

sürdürmeli, turistlere anlamlı bir deneyim sağlamalı ve sürdürülebilirlik konularında 

farkındalıklarını artırmalarına yönelik uygulamaları desteklemelidir. 

2.1.7. Turizm ve Yoksulluk  

Yoksulluk, son yıllarda tüm dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi iken; 

turizm de günümüzün sosyo-ekonomik boyutu öne çıkan en önemli dinamiklerinden 

birisi durumunda olan bir hizmet sektörüdür. Turizm sektörünün iktisadi gücü dikkate 

alındığında, turizm faaliyetleri özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler adına 

yoksullukla mücadelede önemli bir unsur konumundadır. Bu bağlamda öncelikle 

“yoksulluk” kavramını tüm boyutları ile ele alıp, turizmin yoksulluk ile mücadele 

noktasındaki etkilerini değerlendirmek gerekmektedir. 

Yoksulluk kavramı; sosyal, kültürel, çevresel ve iktisadi başta olmak üzere birçok 

boyuta sahip olan karmaşık bir olgudur. Dolayısıyla bu karmaşık yapı “yoksulluk” 

kavramına ilişkin net bir tanımın ortaya konulmasını da güçleştirmektedir 

(Gündoğan, 2008). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, işgücü yapılarındaki farklılıklar, 

geleneksel dayanışma kurumlarının varlığını sürdürüp sürdürememesi ve daha 

birçok etken, yoksulluk konusunda tek ve kalıplaşmış bir tanımın yapılmasını 

engellemektedir (Öztürk ve Çetin, 2009). Yoksulluk, sağlık da dahil olmak üzere 

temel insani niteliklerin zayıflamasıyla ilişkili bir konudur. Yoksul olarak ifade edilen 

bireyler; kişisel ve çevresel sağlık risklerine maruz kalırlar, daha az beslenirler, daha 

az bilgiye sahip olurlar ve sağlık hizmetlerine daha az erişebilirler. En genel 

tanımıyla yoksulluk; bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam düzeyini 

sürdürebilmek için sadece gıda, giyim ve barınak gibi en basit ihtiyaç maddelerini 



54 

 

karşılayabilmesi durumu olarak ifade edilmektedir (Drewnowski, 1977; Ravallion, 

Datt ve Walle, 1991; Dumanlı, 1996: 211; Duclos, 2002; Uzun, 2003; Fortuijn ve 

Ostendorf, 2004; Şenkal, 2005: 392). Adam Smith yoksulluğu; ‘‘hayatın gerektirdiği 

temel ve kültürel ihtiyaçları satın alma yetersizliği’’ olarak tanımlayarak yoksulluğun 

sadece parasal bir olgu olmadığını vurgulamıştır (Davis ve SanchezMartinez, 2014: 

7). Kalkınma iktisatçısı Amartya Sen, yoksulluğu belli bir asgari kabiliyeti elde 

edememe durumu olarak ifade etmektedir. Amartya Sen’e göre yoksulluk; bireylerin 

sahip oldukları eğitim, beceri, sosyo-kültürel yaşantı, sermaye gibi maddi ve manevi 

varlıklara, toplumda var olan ya da ortaya çıkan fırsatlara ve bireylerin yaşam 

kalitelerinden duydukları tatmine bağlı bir olgudur. Bu duruma göre yoksulluk 

kavramının temel belirleyicileri bireylerin varlıklara ve fırsatlara karşı öznel 

değerlendirmeleridir (Gafar, 1998). Dünya Bankası ise yoksulluğu daha çok parasal 

gelir açısından ele almakta ve asgari yaşam standardına erişilememiş olma durumu 

olarak değerlendirmektedir. Dünya Bankası’nın tanımına göre yoksulluk; maddi 

nitelikteki yoksunluklardan dolayı kaynaklara ve üretim faktörlerine erişememe ve 

asgari bir yaşam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma durumudur 

(www.worldbank.org). Ancak, yoksulluk kavramının sürdürülebilir bir geçim 

sağlamak için gelir ve kaynak yetersizliğinden daha fazlasını gerektirdiği de bir 

gerçektir. Yoksulluğun; açlık ve yetersiz beslenme, eğitim ve diğer temel hizmetlere 

sınırlı erişim, toplumsal ayrımcılık ve dışlanmanın yanı sıra karar verme sürecine 

katılım eksikliği gibi belirtileri de söz konusudur. Bu bağlamda tüm bu belirtiler ve 

farklı kriterler dikkate alındığında yoksulluk kavramını üç başlık altında ele almak 

mümkündür. Bunlar (Taşçı, 2009; Karluk ve Ünal, 2017); 

Mutlak yoksulluk: Mutlak yoksulluk, hane halkının ya da bireylerin asgari 

yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli ihtiyaçlarını karşılayamaması 

durumudur (Gordon, 2005; Aydın ve Türgay, 2011). Yoksunluk olarak da ifade 

edilebilen mutlak yoksulluk, daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

görülmektedir (Gündoğan, 2008; Taş ve Özcan, 2012). Dünya Bankası, bir 

insanın tıbben hayatta kalabilmesi için gerekli olan günlük kalori miktarını 

(2400 k/cal) dikkate alarak, günlük geliri söz konusu bu kalori miktarını 

karşılamaya yetmeyen bireyleri “mutlak yoksul” olarak tanımlamıştır. Bu 

noktadan hareket eden Dünya Bankası tarafından, ortalama bir hesaplama 

yöntemi ile mutlak yoksulluk sınırını az gelişmiş ülkelerde kişi başı 1 dolar, 
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Latin Amerika ve Karaibler’de 2 dolar, Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa 

ülkelerinde 4 dolar olarak belirlerken; gelişmiş sanayi ülkelerinde ise bu rakamı 

14,40 dolar olarak belirlenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2001: 104). 

Mutlak yoksulluk seviyesinin belirlenmesinde iki önemli unsur söz konusudur. 

Bu unsurlardan birincisi hane halkının büyüklüğü ile en düşük seviyede 

tüketecekleri mal ve hizmet gereksinimlerinin miktarı; ikincisi ise bu 

gereksinimleri giderecekleri mal ve hizmetlerin fiyatlarıdır (Öztürk ve Çetin, 

2009). Bireylerin standart insan yaşamının vazgeçilmez gereksinimleri olan 

gıda, giyinme, barınma gibi olanakları karşılayabilecek bir gelire sahip olmaları 

bir gerekliliktir. Dolayısıyla bu gelire sahip olamama durumu bireyin ya da hane 

halkının mutlak yoksulluk düzeyinde olduğunun bir göstergesidir (Dağdemir, 

2002; Erdem, 2006: 327; Kunduracı, 2009: 19; Okumuş, 2010: 72). 

 

Göreli yoksulluk: Göreli yoksulluk, toplum odaklı değerlendirilen bir kavramdır 

ve göreli yoksulluk kavramının çıkış noktası insanın toplumsal bir varlık olduğu 

gerçeğidir. Dolayısıyla göreli yoksulluk kavramı ile bir toplumda yalnızca aç 

olanlar veya evsizler değil, aynı zamanda toplumun genel tüketim düzeyinin 

altında kalanlar da dikkate alınmaktadır (Açıkgöz ve Yusufoğlu, 2012). Bu 

bağlamda yoksulluk; sadece bireyin ya da hane halkının temel ihtiyaçlarını 

karşılayamaması durumu değil, aynı zamanda yaşadığı toplum içerisinde 

asgari yaşam düzeyine ulaşamaması ile ilgili bir durumdur. Başka bir ifade ile 

temel ihtiyaçlarını mutlak düzeyde karşılayabilen ancak, kişisel kaynaklarının 

yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma 

sosyal açıdan katılımları engellenmiş bireyler göreli yoksullar olarak 

tanımlanmaktadır (İncedal, 2013: 21). Göreli yoksul olarak ifade edilen birey 

ya da hane halkı, birinci dereceden yoksul olmaktan ziyade daha çok ikinci 

derecede dar gelire sahiptir. Söz konusu bu bireyler, asgari yaşam seviyesini 

yakalamış olsalar bile ortalama refah seviyesinin altındadırlar. Göreli yoksulluk 

seviyesinde olan birey ya da hane halkı temel gereksinimlerini kısmen 

karşılamakla beraber, eğitim, sağlık, sosyal katılım gibi yönlerden yetersizdirler 

(Sallan Gül, 2002: 108-109; Taş ve Özcan, 2012). Göreli yoksulluk 

yaklaşımının mutlak yoksulluktan ayrıldığı nokta, birey ya da hane halkını 

toplumdaki diğer birey ya da hane halkı ile kıyaslaması ve ortaya çıkan 

yoksullukla ilgileniyor olmasıdır. Bu yaklaşıma göre dahil olduğu toplumun 
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yaşam seviyesine ulaşamayanlar ve katılamayanlar yoksul olarak kabul 

edilmektedir (Öztürk ve Çetin, 2009). 

 

İnsani yoksulluk: İnsani yoksulluk kavramından ilk olarak, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1997 yılında yayınladığı “İnsani Gelişme 

Raporu” nda bahsedilmiştir. UNDP söz konusu raporda hem yoksulluk ile ilgili 

tanımlamalara hem de yoksulluğun ölçülmesine ilişkin yaklaşımlara katkı 

sağlamayı amaçlamıştır. Bu bağlamda insani yoksulluk; mutlak ve göreli 

yoksulluğun odak noktasını oluşturan gelir yoksulluğunu da dikkate almakla 

birlikte üzerinde odaklandığı konular farklıdır. İnsani yoksulluk kavramının 

odak noktası; eğitim düzeyi, sağlık, yetersiz beslenme, anne ve çocuk 

sağlığının yetersizliği, kısa yaşam süresi, gelecekten korkma, önlenebilir 

hastalıklara yakalanma, özgürlüğün yetersizliği, güçsüzlük gibi konulardan 

oluşmaktadır. UNDP’ye göre, söz konusu bu temel insani gerekliliklerden ve 

yeteneklerden yoksun olma durumu “insani yoksulluk” olarak ifade 

edilmektedir (Gündoğan, 2008; Kaya, 2011: 37; Taş ve Özcan, 2012; Açıkgöz 

ve Yusufoğlu, 2012). UNDP tarafından yayınlanan “İnsani Gelişme 

Raporu”nda insani yoksulluğun ölçülmesi amacıyla “İnsani Yoksulluk İndeksi” 

geliştirilmiştir. “İnsani Yoksulluk İndeksi”, insani yoksulluk düzeyinin 

belirlenmesine yönelik kriterleri gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde 

olmak üzere iki farklı şekilde kategorize etmiştir. Buna göre gelişmekte olan 

ülkelerde insani yoksulluk düzeyinin belirlenmesinde; 

  1) Yaşam süresi: 40 yaşın altında yaşam beklentisi olanların oranı, 

  2) Eğitim: Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı, 

 3) Makul bir yaşam standardı: Sağlıklı içme suyuna sahip olmayan 

nüfusun oranı, temel sağlık imkânlarından yoksun olan nüfusun oranı, 5 

yaşın altında olan ve yeterli beslenemeyen nüfusun oranı, 

dikkate alınırken, gelişmiş ülkelerde ise; 

  1) Yaşam süresi: 60 yaşın altında yaşam beklentisi olanların oranı, 

  2) Eğitim: OECD tarafından tanımlanan fonksiyonel cahillik oranı, 
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 3) Makul bir yaşam standardı: Yoksulluk sınırının altında yaşayanların 

oranı, 

  4) Sosyal dışlanma: Uzun dönem işsizlik oranı, 

dikkate alınmaktadır (Gündoğan, 2008). 

2.1.7.1.  Yoksulluğu belirleyen özellikler 

Yoksulluk, çok boyutlu bir kavram olarak zamana ve mekâna göre değişebilen bir 

olgudur. Dolayısıyla yoksulluk kavramı sadece gelire ya da başka herhangi bir 

değişkene göre tanımlanır ya da değerlendirilir ise varılacak yargının eksik kalması 

mümkündür. Bu nedenle yoksulluk ekonomik boyutu ön plana çıkan bir kavram 

olmanın ötesinde, bireylerin içinde yaşadığı, anlamlandırdığı ve başa çıkmak için 

çeşitli yollar denediği toplumsal bir durum olarak değerlendirilmelidir (Erdoğan, 

2002: 9-10). Yoksulluk kavramın karmaşık ve çok yönlü yapısı, bu olgunun 

nedenlerinin belirlenmesinde de birçok faktörün dikkate alınmasını gerekli 

kılmaktadır. Yoksulluk; fazla üretememekten, üretilenlerin eşit dağıtılamamasından 

ya da bireyler, bölgeler ve sektörler arasında uygun paylaşılamamasından 

kaynaklanabilmektedir. Yoksulluğun birçok nedeni söz konusudur ve bu nedenlerin 

kökeni hemen hemen her ülkede aynı olmakla beraber her ülkenin kendine özgü 

şartları dâhilinde analiz edilmesi de bir gerekliliktir. Bu bağlamda yoksulluğu 

belirleyen temel özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür (World Bank Institute, 

2005: 125): 

Bölgesel özellikler; yoksulluğa neden olan birçok bölgesel özellik 

bulunmaktadır. Bölgesel özelliklerin yoksullukla olan ilişkisi, her ülke açısından 

kendine özgü şekillenmektedir. Yoksulluğa neden olan karakteristik bölgesel 

özellikleri coğrafi izolasyon, temel kaynakların azlığı, yağış oranının düşüklüğü 

ve diğer zorlu iklim koşullarıdır. Yoksulluğa etki eden diğer önemli bölgesel 

özellikler ise iyi bir yönetim, ekonomik ve siyasi istikrar, kitlesel katılım, küresel 

ve bölgesel düzeyde güvenlik şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Toplumsal özellikler; yoksulluğu etkileyebilen bölgesel özellikler olduğu gibi, 

yoksulluk ile bağlantılı bir takım toplumsal özellikler de söz konusudur. Bu 
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bağlamda alt yapı eksikliği, yoksulluğun toplumsal düzeydeki ana 

belirleyicisidir. Genel anlamda bir toplumun alt yapı göstergeleri; yollarının, 

elektriğinin, okullarının ve sağlık kurumlarının olup olmadığı, büyük pazarlara 

yakınlığı ve yerel yönetim merkezlerine olan uzaklığıdır. Toplumsal düzeydeki 

diğer özellikler ise ortalama insan kaynağı gelişimi, istihdam olanaklarına 

erişim, sosyal hareketlilik ve arazi dağılımı gibi göstergelerdir. 

 

Hane halkı ve bireysel özellikler; hane halkı üyelerinin yaşları, eğitim, hane 

halkı reisinin cinsiyeti ve iş gücüne katılım düzeyleri bu kategorideki önemli 

özelliklerdir. Ayrıca son yıllarda aile içi şiddetin önlenmesi ve cinsiyete dayalı 

ayrımcılık politikalarına ilişkin bileşenlerde yoksulluğa etki eden özellikler 

olarak bu kategoriye dahil olmuşlardır. Ancak, hane halkı ve bireysel 

özelliklerin yoksulluğa olan etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu 

özelliklerin demografik, ekonomik ve sosyal özellikler olarak sınıflandırılması 

da bir gerekliliktir. Buna göre; 

 1) Demografik özellikler: Hane halkının yapısı ve büyüklüğüne ilişkin 

göstergeler, yoksulluk düzeyi ile hane halkının niteliği arasındaki olası bir 

ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. Hane içinde iş gücüne dahil 

olamayan aile üyelerinin (genç ya da yaşlı) oranı diğer bir ifade ile 

bağımlılık oranının yüksek olması yoksulluk ile ilişkilendirilebilecek bir 

durumdur. Hane halkı reisinin cinsiyeti de hanenin yoksulluğunun 

belirlenmesinde önemli unsurlardan birisidir. Bu noktada kadın tarafından 

yönetilen bir hanenin, erkek tarafından yönetilen bir haneye göre daha 

yoksul olduğu görüşü daha belirgindir. 

 2) Ekonomik özellikler: Genellikle bir hane halkının yoksul olup 

olmadığını tanımlamada kullanılan gelir ve tüketim unsurlarının yanı sıra 

özellikle hane halkının istihdamı, mülkleri ve diğer varlıklarını kapsayan 

ekonomik özellikleri de yoksullukla ilişkilendirilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Hane halkının istihdamı yoksulluğun ilişkilendirildiği ekonomik 

özellikler yönünden önemli bir konudur. Bu noktada ekonomistler; 

bireylerin istihdam edilip edilmediklerine, kaç saat çalıştıklarına, birden 

fazla işte çalışıp çalışmadıklarına ve ne sıklıkla iş değiştirdiklerine 

odaklanırlar. Ekonomik özellikler açısından diğer önemli bir konu da hane 
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halkının maddi (bina, arazi, ekili alan, tarım ekipmanı, hayvan mevcudu 

vb.) ve finansal (likit varlıklar, tasarruflar vb.) varlıklarıdır. Maddi ve 

finansal varlıklar, hane halkının gelir düzeyini ve akışını temsil ettiği için 

yoksulluk konusunda ekonomistler açısından büyük önem arz eden 

konuların başında gelmektedir. 

 3) Sosyal özellikler: Demografik ve ekonomik göstergelerin yanı sıra bir 

takım sosyal göstergeler de yoksulluk ve hane halkının yaşam standartları 

ile ilişkilendirilmektedir. Yoksulluk ile ilişkilendirilen başlıca sosyal 

özellikler bireylerin sağlık, eğitim ve konutlarına ilişkin göstergelerdir. 

Sağlık, bir hane halkının yaşam standartlarına ilişkin en önemli 

göstergelerden birisidir. Beslenme, hastalanma oranı, sağlık 

merkezlerine ulaşım ve erişim kolaylığı gibi sağlık odaklı konular 

yoksulluk ile ilgili özelliklerdir. Hane halkının yaşam standartlarının 

düzeyinin belirlenmesinde önemli göstergelerden bir diğeri de eğitimdir. 

Temel okuryazarlık düzeyi, eğitim kurumlarına erişim kolaylığı, eğitim 

harcamaları gibi konular yoksulluk ile bağlantılı eğitimsel özelliklerdir. 

Konut yaşantısı, hane halkının kişisel yaşamının genel çerçevesini çizen 

bir başka göstergedir. Hane halkının konutun sahibi olup olmadığı, 

binanın fiziksel yapısı, konutta kullanılan eşyaların durumu ve konutta 

elektrik, su, iletişim, ısınma gibi kaynakların bulunabilirliği hane halkının 

konut yaşantısının temel göstergeleridir.  

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve diğer birçok konuda sahip oldukları farklılıklar, 

yoksulluğu belirleyen özelliklerin de ülkelere göre değişim göstermesine neden 

olmaktadır. Öyle ki söz konusu özellikler aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye ya 

da kırsal ile şehir arasında da farklılaşabilmektedir. 

2.1.7.2.  Yoksullukla mücadele 

Yoksulluğun; ekonomik üretkenlik başta olmak üzere, adaletsiz vergi sistemleri, 

faize dayalı sistemlerde faiz oranlarının yüksekliği, tekelleşme, işsizlik, sosyal 

dışlanma, doğal afetlerin engellenemez etkisi, bireyler arasındaki yetenek 

farklılıkları ve belirli bir nüfusun felaketlere, hastalıklara ve üretken olmalarına engel 

olan diğer olaylara karşı yüksek hassasiyetlerinin bulunması gibi birçok sebebi söz 
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konusudur. Bütün bu sebepler dikkate alındığında başta Dünya Bankası olmak 

üzere; Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı gibi birçok kurum ve kuruluş dünyadaki yoksulluk 

sorunu ile yakından ilgilenmekte ve mücadele konusunda önemli çalışmalar 

yapmaktadırlar. Bu kuruluşlar içerisinde özellikle Birleşmiş Milletler yoksulluk ile ilgili 

önemli raporlar ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda öncelikli olarak 2000 

yılının Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na üye 189 ülkenin 

başkanları “küresel düzeyde insan onuru, eşitlik ve esenlik ilkelerinin güçlendirilmesi 

için topluca taşıdıkları sorumluluğu” kabul ederek Binyıl Bildirgesi’ni ilan etmişlerdir. 

Söz konusu ilkelerin hayata geçirilmesi için sekiz maddelik “Binyıl Kalkınma Hedefi” 

belirlenmiştir. Bu hedefler (www.un.org.tr);  

 Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi, 

 Evrensel bir temel eğitimin sağlanması, 

 Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, 

 Çocuk ölümlerinin azaltılması, 

 Anne sağlığının geliştirilmesi,  

 Aids, sıtma ve benzeri hastalıklarla mücadele edilmesi, 

 Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması, 

 Kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesidir. 

Üye ülkeler tarafından bu sekiz maddenin 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi 

taahhüt edilmiştir. 25 Eylül 2015’de Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 

gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi” toplantısında 

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler” temalı ve Binyıl Kalkınma 

Hedefleri’nin devamı niteliğinde olmakla birlikte dünyanın değişimi amacını taşıyan 

“17 Küresel Hedef” belirlenmiştir. Gerek “Binyıl Kalkınma Hedefleri”’nde gerekse de 

“17 Küresel Hedef” içerisinde ilk sırada yer alan konu başlığı her yerdeki ve her 

şekildeki yoksulluğu sonlandırmaktır. Birleşmiş Milletler, yoksulluk ile ilgili hedeflerini 

belirleme noktasında yoksulluğun bugün ulaştığı boyutları şu şekilde sıralamıştır. 

Bugün dünyada (www.worldbank.org);  

 767 milyon insan uluslararası yoksulluk sınırı kabul edilen 1,90 doların altında 

bir gelir ile yaşamaktadır, 
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 Yüksek yoksulluk oranı genellikle küçük, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen 

ülkelerde görülmektedir, 

 Yoksul ülkelerde beş yaşındaki her dört çocuktan birisinde fiziki olarak gelişme 

geriliği görülmektedir, 

 2016 yılı verilerine göre dünyada çalışan nüfusun yaklaşık %10’unun aile 

üyeleri günlük kişi başı 1,90 doların altında bir gelir ile yaşamak durumundadır, 

 2014 yılında her gün 42 bin kişi bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 

evlerini terk etmek zorunda kalmış durumdadır, 

 Günümüz itibariyle dünyanın en zengin ülkelerinde fakir olarak yetişen 

yaklaşık 30 milyon çocuk bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler, dünyada yoksulluğun boyutları ile ilgili yaptığı bu tespitler 

doğrultusunda yayınladığı “evrensel, kapsayıcı ve bölünemez” temalı 2030 Gündem 

Raporu ile dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan insanların yaşam şartlarını 

iyileştirmek için eylem çağrısı yapmaktadır (www.un.org). Benzer şekilde “Dünya 

Bankası” da 145’den fazla üye ülke ile gerçekleştirdiği analitik ve operasyonel 

çalışmalarda, dünya üzerinde aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi ve refah düzeyinin 

tüm dünyada eşit şekilde paylaştırılarak sürdürülebilirliğin sağlanması hedefini 

benimsemiştir (www.worldbank.org). 

Yoksulluk kavramının, yoksulluk düzeyinin, yoksulluk profilinin ve bunların zaman 

içindeki değişiminin doğru olarak belirlenebilmesi, yoksullukla mücadele 

politikalarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması açısından önemli bir ön koşuldur (Şenses, 2003: 61). Yoksullukla 

mücadele konusu, yoksulluğun kaynağındaki nedenlere, yoksulluğun yaşandığı 

bölge ya da ülkenin sosyo-ekonomik koşullarına, yoksulluğun kısa süreli geçici bir 

sorun ya da uzun süreli yapısal bir sorun olmasına bağlı olarak farklı zaman 

dilimlerine göre ve farklı düzeylerde ele alınması gereken çok boyutlu bir konudur. 

Bu doğrultuda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, siyasi yaklaşımları, refah sistemleri, 

uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalar yoksulluk ile mücadelede noktasında 

etkili olmaktadır (Metin, 2014). Yoksulluğun kaynağındaki nedenler, hem makro 

düzeyde ülkelerin yaşadığı sorunlar hem de mikro düzeyde bireylerin yaşam 

koşulları ile yakından ilişkilidir (Türk ve Ünlü, 2016). Dolayısıyla bu nokta da 

yoksulluk ile mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluşun bir araya gelerek 
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çözüm önerileri ve projeler ortaya koymaları kaçınılmazdır. Çünkü günümüzde 

yoksulluk sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin değil, aynı zamanda 

gelişmiş ülkelerin de baş etmek zorunda olduğu küresel bir sorundur. 

Yoksullukla mücadele kapsamında özellikle uluslararası kurum ve kuruluşlar 

konuya hem insani yaşam koşulları açısından hem de parasal gelir açısından 

yaklaşmaktadırlar. Bu bağlamda yoksul kesime yönelik insani yardım, eğitim ve 

sağlık desteği, parasal fonlar oluşturma gibi konulara öncelik veren bu kurum ve 

kuruluşlar, yoksullukla mücadele noktasında bir takım sektörlerin de itici görev 

üstlenebileceğini özellikle vurgulamaktadırlar. Bu doğrultuda turizm sektörü de 

uluslararası kurum ve kuruluşların yoksulluğun azaltılması ve yoksullukla mücadele 

noktasında üzerinde durduğu en önemli dinamiklerden birisidir. 

2.1.7.3.  Turizmin yoksulluk üzerindeki etkileri 

Turizm; seyahat acentaları, uluslararası havayolları, konaklama işletmeleri ve hatta 

destinasyonda turizm faaliyetlerine dahil olan yerel halkın da içinde bulunduğu bir 

dizi hizmeti içeren bir hizmet sektörüdür (Spenceley ve diğ., 2009: 15). Aynı 

zamanda turizm doğrudan ve dolaylı olarak tarım, imalat, ulaşım, ticaret, inşaat, 

konaklama, yeme-içme, iletişim, bankacılık, sağlık hizmetleri gibi birçok sektörü 

yayılma etkisi sonucu etkileyen bir sektördür (Proença ve Soukiazi, 2008: 792). 

Dolayısıyla geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan turizm sektörünün, özellikle 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından istihdam olanağı ve döviz girdisi 

sağlamada en önemli kaynaklardan birisi olduğu kaçınılmazdır. Tüm bu etkiler 

dikkate alındığında turizmin söz konusu ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunan ve birçok yönüyle farklı paydaşlar açısından da bir dizi avantaja sahip olan 

bir ihracat sektörü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda destinasyonun ev sahibi 

konumunda olan yerel halk ya da başka bir ifade ile yoksullar da söz konusu bu 

etkilerden ve avantajlardan, özellikle de yoksulluğun azaltılması noktasında 

fazlasıyla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar (Roe ve Urquhart, 2001; Harrison, 

2008). Turizm faaliyetleri sonucu meydana gelen getirilerin yoksullara iletilebileceği 

ve yoksulluğun azaltılmasına etkide bulunabileceği üç temel yol (Şekil 2.4) vardır. 

Bunlar (Ashley ve diğ., 2001; Mitchell ve Ashley, 2010: 21; Mitchell, 2012); 
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Şekil 2.4. Turizm sektörünün yoksulluk üzerindeki etkileri  

Kaynak: Mitchell ve Ashley, 2010: 25 

 Turizmin yoksullara yönelik doğrudan etkileri: Turizm sektörünün yerel 

ekonomideki düşük gelirli gruplara sağladığı doğrudan gelir akışını içeren 

etkidir. Yoksullar için doğrudan kazanımlar, yoksul insanlar turizm sektörüne 

dahil olup bir takım maddi faydalar elde ettikleri zaman ortaya çıkar. Turizmin 

yoksullar açısından sağladığı doğrudan etkilere hem iş gücü (emek) gelirleri 

hem de iş gücü harcanmadan sektörün sağladığı diğer kazanç birimleri 

dahildir. İş gücü gelirleri, bireylerin resmi ya da özel turizm işletmelerinde 

(otellerde ve restoranlarda çalışma gibi) çalışarak elde ettikleri kazanımları 

kapsar. Sektörün sağladığı ve iş gücü harcanmadan elde edilen diğer 

doğrudan kazanç birimleri ise; kiralama, öz kaynaklar ya da telif hakları gibi 

varlıklardan sağlanan kazanımları kapsar. Destinasyonlarda yer alan 

yoksullar, turistler ile yüz yüze ilişki içerisinde olsun ya da olmasın turizm 
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faaliyetlerine bir şekilde katılıyorlar ve bu katılımlardan kazanç elde ediyorlar 

ise, bu durum turizmin yoksullar üzerine doğrudan (direkt) etkisi olarak kabul 

edilir. Dolayısıyla; otel ya da restoranlarda çalışarak turizmden gelir elde 

edenlerin yanı sıra, taksi şoförleri, yerel rehberler, hediyelik eşya satanlar da 

yerel ekonomiye dahil olmakta ve turizmin yoksulluğu azaltıcı etkisinden 

doğrudan etkilenmektedirler. 

 Turizmin yoksullara yönelik ikincil etkileri: Turizm sektörünün yoksullar 

üzerindeki ikincil etkileri, dolaylı ve uyarılmış etkiler olmak üzere iki şekilde 

gerçekleşir. Dolaylı etkiler; turizm harcamalarındaki bir değişikliğin, turizm dışı 

ekonomi üzerinde etkili olduğu durumlarda ortaya çıkan etkilerdir. Dolaylı 

etkiler, örneğin restoranlara ya da otel mutfaklarına gıda satışında olduğu gibi 

genellikle tedarik zincirlerinin bağlantılarında meydana gelir. Başka bir 

ifadeyle; doğrudan turizm ile bağlantılı olmayan, ancak turizm faaliyetlerinin 

artması ile kazanç sağlayan kesimlerin (çiftçiler, zanaatkârlar, inşaat sektörü 

vb.) gelirlerindeki artışlar ile meydana gelen etkilerdir. Turizmin yoksullara 

ikincil etkilerinin bir diğeri ise uyarılmış etkilerdir. Uyarılmış etkiler, turizm 

çalışanlarının elde ettikleri gelirleri söz konusu turistik bölgede harcamaları ile 

yerel ekonomiye katkı sağlamaları ile oluşan etkilerdir.  

 Turizmin yoksullara yönelik dinamik etkileri: Turizm sektörünün yoksulluğun 

azaltılmasına yönelik etkilerden üçüncüsü, turistik faaliyetlerin yerel ekonomi 

üzerindeki dinamik etkileridir. Destinasyonda bir otelin açılması, istihdam 

sağlanması, gıda satın alınması ve sektörden kazanılan gelirin harcanması 

şeklinde bir döngü ile özetlenebilecek doğrudan ve ikincil etkiler, kısa vadeli 

etkilerdir. Dinamik etkiler ise, doğrudan ve ikincil etkilere göre daha soyuttur 

ve kazanımları uzun vadede kendini gösteren ve ayrıca kamu kaynaklarının 

kullanımı açısından önem arz eden etkilerdir. Dinamik etkiler; doğrudan ve 

ikincil etkilerden daha az elle tutulur olmasına rağmen, yoksul insanlar 

üzerindeki olumlu etkilerini destinasyon sınırlarının çok ötesinde 

güçlendirebilme ya da zayıflatabilme özellikleriyle büyük önem taşırlar. Ayrıca 

turizm sektörünün; kadın iş gücünü ekonomik faaliyetlere dahil etmesi, alt yapı 

yatırımlarını geliştirmesi, teknolojik değişim ve gelişime entegre olabilmesi ve 

ekonomik yapıda çeşitlilik sağlayabilmesi gibi olanakları yoksullar açısından 
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olumlu çıktılar sağlayan dinamik etkiler olarak sıralanabilir. Aynı zamanda, 

devletlerin turizm faaliyetlerinden edindiği vergi gelirlerinin belli kısımlarını 

yoksullara aktarması da yoksulluğun azaltılmasında turizmin dinamik 

etkilerindendir. 

Turizm sektörünün, özellikle destinasyondaki yerel halk, başka bir ifade ile yoksullar 

için gerek ekonomik açıdan gerekse de sosyal açıdan kazanım sağlamalarına 

fırsatlar sunacak farklı etkileri de söz konusudur. Söz konusu kazanımlar, yoksullar 

için hem kısa ve uzun vadeli değişimlere hem de finansal ya da finansal olmayan 

durumlara yol açabilmektedir. Özetle; 1) yoksullar turizm ve ilgili sektörlere ilişkin 

faaliyetlere (otel, restoran, ulaştırma, el sanatları, güvenlik gibi) katılırlar ve hane 

halkını geçindirecek gelirlerini buradan elde ederler, 2) turizm, yoksulların 

geçimlerini sağlama ve yerel ekonomik kalkınmada uzun vadeli dinamik etkilere 

sahiptir, 3) turizm faaliyetlerinin yerel halkın yaşadığı doğal, sosyal ve kültürel 

çevreyi etkilemesi, yoksullar ile doğrudan bağlantılı olsun ya da olmasın onların 

yaşam kaliteleri üzerinde etkiye sahiptir. Turizmin söz konusu bu etkileri dikkate 

alındığında hemen hemen bürün ülkeler açısından uzun yıllar boyunca sadece döviz 

getirisi yüksek bir araç olarak kabul edilen turizm sektörü bugün özellikle yerel 

ekonomik kalkınmayı hızlandıracak özelliklere sahip bir hizmet sektörü 

konumundadır.  

2.1.8.  Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımı 

1990’lı yıllar ile birlikte, yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün diğer 

sektörlere göre daha avantajlı bir konumda olduğu görüşü ön plana çıkmaya 

başlamıştır (Rogerson, 2012; Samırkaş ve Bahar, 2013: 50; Gascon, 2015). Bu 

bağlamda; 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir 

Kalkınma” konulu toplantıda İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı, 

yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün potansiyeline dikkat çekerek “yoksul 

yanlı turizm” (YYT) yaklaşımı üzerinde durmuştur (Harrison, 2008; Mitchell, 2012; 

Önez Çetin, 2012). YYT yaklaşımı, yoksullar için net faydalar sağlayan turizm olarak 

tanımlanmıştır (Ashley ve diğ., 2001). YYT yaklaşımının temel ilkesi, turizm 

sektörünün toplam boyutunu genişletmek değil, turizmden faydalanabilecek 

durumda olan yoksul insanlara fırsatlar sunmak üzerinedir (Ashley ve diğ., 2001; 
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Rogerson, 2006; Chok, Macbeth ve Warren, 2007; Trau, 2012). Ayrıca YYT 

yaklaşımı çerçevesinde ekonomik faydalar ile birlikte sosyal, kültürel ve çevresel 

faydalar da dikkate alınmalıdır (Truong, 2014). Yoksullar için net faydalara 

odaklanmak iki nedenden dolayı önemlidir.  

Bunlardan ilki; yoksul yanlı turizm yaklaşımı ile uzun yıllar boyunca turizm 

sektörünün yoksullara olan faydasının “aşağıya damlama etkisi” teorisi* üzerinden 

değerlendirilmesinin yeterli olmadığı savunulmuştur. YYT yaklaşımı, turizm 

sektörünü oluşturan tüm paydaşların sağladığı imkânlardan yoksulların 

faydalanması için gerekli müdahalelerin yapılması üzerine odaklanır. İkincisi ise, 

yoksul yanlı turizm yaklaşımın turizmin olumsuz sosyal etkilerine dikkat çekmesi ve 

yoksullar için bu olumsuzlukların nasıl net faydalara dönüştürülebileceği üzerine 

odaklanmasıdır (Goodwin, 2008: 870). Bu bağlamda; yoksul yanlı turizm ile 

yoksullar açısından sağlanan faydaların ekonomik boyutlu olabileceği gibi sosyal, 

kültürel ve çevresel boyutlardan da olabileceğini söylemek mümkündür. 

YYT yaklaşımı turizm işletmeleri ve yoksullar arasındaki bağları güçlendirmektedir. 

Böylelikle, turizmin yoksulluğun azaltılmasına katkısı artmakta ve yoksullar ürün 

geliştirmede daha etkin bir şekilde yer alabilmektedirler. Ayrıca; turizmde çalışan 

personel, komşu topluluklar, arazi sahipleri, gıda üreticileri, zanaatkârlar, mikro 

turizm işletmeleri, turizm alt yapı (yol, su, enerji vb.) olanakları ve diğer tedarikçiler 

gibi birçok farklı bağlantının da “yoksulluk” ile ilişkisi dikkate alınmalıdır. Bu noktada, 

küçük bir pansiyondan büyük bir otele ya da bir tur operatöründen bir alt yapı 

geliştiricisine kadar her türlü işletme yoksul yanlısı turizme katılabilmektedir. Burada 

önemli olan nokta; işletmenin ya da turizmin çeşidi değil, yoksul insanlara sağlanan 

net faydalardaki artış oranıdır (www.propoortourism.org.uk). 

YYT yaklaşımına ilişkin literatürde yapılan birtakım çalışmalar ve tanımlamalar ile 

bazı uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırma çalışmalarının sonuçları 

                                                           
* Hızlı ekonomik büyümenin toplumun tüm katmanlarına yansıyacağını iddia eden teoridir. Bu durum 
yoksulluk yazınında “Aşağıya Damlama Etkisi” (trickle-down) ifadesiyle yer almaktadır. Aşağıya 
Damlama Etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Barry T. HIRSCH’in (1980) “Poverty and Economic Growth: 
Has Trickle Down Petered Out?” Economic Inquiry, Vol: 18, Issue 1, pp: 151-158 başlıklı yayınına 
bakılabilir. 
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dikkate alındığında yoksul yanlı turizmin özellikleri şu şekilde sırlanabilir (Harrison, 

2008: 855); 

 YYT, antikapitalist değildir. YYT; istihdam ve girişimcilik fırsatlarını arttırarak 

yoksulları kapitalist piyasalara dahil etmeye çalışır. Bu aynı zamanda özel 

sektör temelli ekonomik bir müdahaledir. 

 YYT, yaygın turizm sistemlerinden ayrı düşünülemez. YYT; mevcut turizm 

yapılarına ve pazarlarına entegre çalışmalıdır. 

 YYT, bir teori ya da model değildir. YYT; destinasyonlardaki yoksul insanlara 

tahsis edilebilecek net kazanımlara odaklanan bir yaklaşım ya da başka bir 

ifade ile bir oryantasyon biçimidir. 

 YYT, niş bir turizm çeşidi değildir. YYT; büyük ve küçük ölçekli turizm çeşitlerini 

de içeren ve sadece yoksulların değil bölgesel ya da ulusal düzeyde politikaları 

ve özel sektör katılımını öngören bir yaklaşımdır. 

 YYT, spesifik bir yöntem değildir. Yoksulluğun ölçülmesine ilişkin pek çok veri 

toplama ve analiz yöntemi (turist gelirleri ve harcama istatistikleri, turizm uydu 

hesapları, hane halkı geliri hesaplamaları vb.) bulunmasına rağmen, bunların 

hiçbirisi YYT yaklaşımına özgü değildir. Söz konusu yöntemler, turizmin diğer 

işletmeler ile ilişkilerini karşılaştırmaktan ya da destinasyon bölgelerindeki 

sızıntıları incelemekten daha fazlası değildir. YYT’nin araştırma 

yöntemlerinden beklentisi ise; turizmin meydana getirdiği yeni istihdam 

olanakları, kapasite geliştirme, refah düzeyinin iyileştirilmesi gibi ekonomik ve 

sosyal değişikliklerin ana hatlarına odaklanılmasıdır. Bu bağlamda; ürün ya da 

hizmetlerin üretiminden sunumuna kadar gerçekleşen faaliyetlere dahil olan 

tüm katılımcıların ve paydaşların sürece dahil edilmesi ve etkinliklerinin analiz 

edilmesi esasına dayanan “değer zinciri analizi” YYT yaklaşımına ilişkin 

çalışmalarda kullanılabilecek bir yöntemdir. 

 YYT, sadece yoksullara yönelik bir yaklaşım değildir. YYT, yoksul 

olmayanların da turizmden faydalanabileceğini kabul etmekle birlikte, bunun 

orantısız ölçüde olmaması gerektiğini benimseyen bir yaklaşımdır. 

 YYT, sadece açlıkla mücadele ve yetersiz gelire odaklanan bir yaklaşım 

değildir. YYT; özgürlük, fırsat, güç, beceri, eğitim eksikliği gibi konuların da 

dahil edildiği bir “yoksulluk” tanımı benimser. 
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 YYT, sadece bireysel kazanımlara odaklanan bir yaklaşım değildir. YYT; su, 

temizlik, sağlık, eğitim, altyapı gibi destinasyondaki toplumun tamamını 

ilgilendiren tüm konulara odaklanmaktadır. 

Bütün bu özellikler incelendiğinde; YYT yaklaşımının ana hedefinin turizm 

sektörünün toplam boyutunu genişletmek üzerine değil, sektör içerisindeki 

yoksullara yönelik nasıl ve ne çeşit fırsatlar geliştirilebileceği üzerine odaklandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda yoksul yanlı turizm yaklaşımının uygulanabilmesi 

noktasında dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar da söz konusudur. Bunlar 

(Roe ve Urquhart, 2001 );  

 YYT, ürün geliştirme, pazarlama, planlama, politika ve yatırım gibi mikro 

düzeyden makro düzeye kadar birçok eyleme ihtiyaç duyar. YYT, toplum 

turizminin de ötesine geçerek turizm sisteminin tamamına entegre ve bütüncül 

bir yaklaşım gerektirir. 

 YYT için tüm paydaşlar kritik önem taşımaktadır. Hükümet ve özel sektör 

turizm geliştirme stratejilerine dahil edilmelidir. 

 YYT için konum önemlidir. YYT, gelişime açık destinasyonlarda ve topluluk ile 

ana turizm unsurları arasındaki etkili ağların geliştirilebileceği yerlerde daha 

etkilidir. 

 Turizm kendi ölçeği içinde sınırlanabilmesine rağmen yoksulluğun etkisi daha 

büyük alanları etkiler. 

 YYT stratejileri özellikle yerel kültüre dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesini içerir. 

Fakat pazara sunulma aşamasında ana ürünler ile birleştirilmeleri gerekir. 

 YYT’de ticari geçerliliğin sağlanması bir önceliktir. Bu durum; talep, ürün 

kalitesi, pazarlama, ticari yatırım ve özel sektöre ilgili olmayı gerektirir. 

 Ekonomik önlemler noktasında arz (yoksulların ürünleri) ve talep (pazarlar) ile 

mücadele ederken, hem düzenli iş hem de günlük kazanç fırsatları 

genişletilmelidir. 

 Mali olmayan yardımlar (katılım artışı, varlıklara erişim vb.) savunmasızlığı 

azaltabilir, bu durumun çözülmesi gerekir. 

 YYT, uzun vadeli bir yatırımdır. Dolayısıyla, bu süreç içerisinde aradaki zaman 

iyi yönetilmeli ve kısa vadeli faydalar genişletilmelidir. 
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 Ortaklıklar kurmak, beceri geliştirmek ve politikaları gözden geçirmek için 

gerekli olabilecek yüksek maliyetler için harici finansmana ihtiyaç 

duyulabilecektir.  

 YYT’nin temel noktası yoksulluğu azaltmak olmakla birlikte, uzun vadeli bir 

başarı için çevresel sürdürülebilirlik konusu da plan ve politikalara dahil 

edilmelidir. 

Yoksul yanlı turizme ilişkin tanımlamalar, özellikler ve uygulanmasına ilişkin kriterler 

dikkate alındığında yaklaşımın üç temel amacının olduğu görülmektedir. Bu 

amaçlardan ilki, destinasyona ilginin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak daha 

fazla turist gelmesinin sağlanmasıdır. Destinasyonda turist sayısının artması, 

yoksullara yönelik nakit akışının da artması demektir. İkincisi, turistlerin kişi başı 

harcamalarını ve kalış sürelerini arttıracak çalışmaların yapılmasıdır. Turistin 

destinasyonda kalış süresinin uzaması, daha fazla gezmesi ve bu sayede özellikle 

yerel ürünlere daha fazla harcama yapması demektir. Üçüncüsü ise, turizm 

kazanımlarından yerel halka ulaşan payın arttırılmasına yönelik çalışmaların 

yapılmasıdır ki bu amaç yoksul yanlı yaklaşımın esasını teşkil etmektedir. Bu 

amacın gerçekleşmesi doğrultusunda yerel halkın turizm tedarik zincirinin bir 

parçası olması kaçınılmaz bir gerekliliktir (Hussmann, 2010: 10). 

YYT yaklaşımına ilişkin yapılan çalışmaların bir çoğunun ortak noktası, yoksulluğun 

azaltılması noktasında turizmin özel niteliklerinin, diğer sektörlere göre daha fazla 

potansiyele sahip olduğu yönündedir (Rogerson, 2012). Söz konusu niteliklerden 

birincisi; turizmin yoksul insanlar için geniş fırsatlar sunma olanağının olmasıdır. 

İkincisi; yoksullar tarafından hazırlanan ürün ve hizmetler için talepleri arttıran bir 

sektördür. Üçüncüsü; özellikle kırsal bölgelerde geçim kaynaklarının çeşitlenmesine 

olanak sağlamaktadır. Dördüncüsü; yoksul yanlı politika ve süreç değişikliklerine 

katkı sağlamaktadır. Son olarak ise turizm, yoksulluğun azaltılması noktasında 

sürdürülebilir turizmden faydalanarak yoksul yanlı turizme katkı sağlamaktadır 

(Ashley ve diğ., 2001). 
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2.1.8.1. Yoksul yanlı turizm stratejileri 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımı sağlayabileceği yerel faydalar açısından üç farklı 

bölüme (Çizelge 2.1) ayrılabilmektedir (Roe ve Urquhart, 2001; Goodwin, Roe ve 

Ashley, 2004). Bunlar; ekonomik faydalar, mali olmayan geçim kaynaklarını 

arttırmaya yönelik faydalar ve yoksulların turizme katılımı ya da ortaklığını 

geliştirmeye yönelik somut faydalardır. Söz konusu faydalardan yoksulların 

yararlanabilmesi, bu faydaların her birinin kendi içinde bölümlere ayrılması ve belirli 

stratejiler çerçevesinde incelenmesi ile mümkündür. 

Çizelge 2.1. Yoksul yanlı turizm yaklaşımının stratejileri 

Ekonomik faydaya yönelik 
stratejiler 

 Yerel istihdamı arttırmak ve yerel ücretleri 
iyileştirmek, 

 Yerel iş fırsatlarının arttırılması, 

 Ortak gelir kaynaklarının arttırılması, 

Mali olmayan geçim 
kaynaklarını arttırmaya 
yönelik stratejiler 

 Kapasite geliştirme, eğitim ve yetkilendirme 
sağlanması, 

 Çevresel etkilerin azaltılması, 

 Rekabetçi doğal kaynakların kullanımının 
sağlanması, 

 Sosyal ve kültürel etkilerin geliştirilmesi, 

 Hizmetlere ve iyileştirilmiş alt yapı olanaklarına 
yoksulların erişiminin sağlanması, 

Katılımı ve ortaklığı 
geliştirmeye yönelik 
stratejiler 

 Yoksulların katılımına yönelik daha destekleyici 
plan ve politikaların oluşturulması, 

 Yoksulların karar alma süreçlerine katılımlarının 
arttırılması, 

 Özel sektör ile yoksullar arasında ortaklıklar 
(bağlantılar) kurulmasının sağlanması, 

 Yoksullar ile bilgi akışının ve iletişinin arttırılması, 

Kaynak: Roe ve Urquhart, 2001; Goodwin, Roe ve Ashley, 2004 

Ekonomik fayda oluşturma stratejileri oluşturulurken; düşük ürün kalitesi, sınırlı 

pazar erişimi, beceri eksikliği ve turizmin anlaşılamaması gibi bir takım engeller ile 

mücadele edilmesi gerekliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Mali olmayan geçim 

kaynaklarını arttırmaya yönelik stratejiler oluşturulurken genellikle olumsuz kültürel, 

sosyal ve çevresel etkiler en aza indirilmeye çalışılmalıdır. Katılımı ve ortaklığı 

geliştirmeye yönelik stratejiler oluşturulurken ise, yoksulların yerel planlamalara 

dahil edilmesi, lobicilik ve yoksullar ile özel işletmeler arasındaki bağların 

güçlendirilmesine önem verilmelidir (www.propoortourism.org.uk). Bu bağlamda 
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özetle; yoksul yanlı turizm faaliyetleri gerçekleştirebilmek adına oluşturulacak 

stratejilerde dikkate alınması gereken üç temel nokta söz konusudur. Bunlar (Roe 

ve Urquhart, 2001); 

 Yoksullara iş ve istihdam olanağının tanınması ve gelirin daha geniş bir kitleye 

yayılması yoluyla yoksulların ekonomik faydalardan yararlanmalarının 

arttırılması, 

 Turizmle ilişkili negatif sosyal ve çevresel etkilerin dikkate alınması (bölgeler, 

kıyı bölgeleri ve diğer doğal kaynaklarda tahribat, sosyal bozulma ya da 

patlama vb.), 

 Politika-süreç reformu dikkate alınarak, yoksulların önündeki engellerden 

bazılarını ortadan kaldıracak politika ve planlama çerçevesi oluşturarak, 

turizmle ilgili karar verme süreçlerinin planlamasına yoksulların da katılımının 

teşvik edilmesi ve yeni turizm ürünleri geliştirme sürecinde özel sektör ve 

yoksul kesim arasında iş birliği sağlanması ve güçlendirilmesidir. 

Yoksul yanlı turizm, turizm faaliyetlerinin destinasyonunun ev sahibi olan yerel 

halkın yaşantısında nasıl farklılıklar meydana getirebileceğine ve bu farklılıklardan 

yerel halkın en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu 

bağlamda faydaların en önemlisi ekonomik faydalar olarak görülmesine rağmen, 

destinasyonda meydana gelen farklılaşmanın yerel halkı karşı karşıya 

bırakabileceği sosyal ve çevresel etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu etkiler yerel halk 

açısından; farklı kültürler ile etkileşim, yabancı dil öğrenme eğilimin artması, iyileşen 

alt yapı olanaklarından faydalanma gibi olumlu olabileceği gibi olumsuz bir takım 

etkiler de söz konusudur. Destinasyona gelen ziyaretçiler ile destinasyonun ev 

sahibi olan yerel halk arasında yaşanabilecek sosyal ve kültürel uyumsuzluk, 

çevresel tahribat, bölgede turizme bağlı olarak yaşanabilecek fiyat artışlarına bağlı 

olarak geçim sıkıntısının yaşanması, özellikle gençlerin eğitimlerini devam 

ettirmeyerek turizmde çalışma eğilimde olmaları gibi bir takım olumsuzlukların da 

dikkate alınması gerekmektedir. Bu noktada yoksul yanlı turizm yaklaşımı, yerel 

halkın turizmin olumlu etkilerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için politika-

süreç reformun dikkate alınmasına odaklanmaktadır. Başka bir ifade ile turizmle ilgili 

plan ve politikaların oluşturulmasına ve karar verme süreçlerinin planlamasına ev 

sahibi olan yerel halkın da katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca yerel halk ile özel sektörün; 
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destinasyona gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanması, bölgenin tüm yönleri ile 

tanıtılması, turistik ürünlerin pazarlanması ve yeni turizm ürünleri geliştirme 

noktasında da birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

2.1.8.2. Yoksul yanlı turizm yaklaşımının ilkeleri 

Yoksul yanlı turizm, özel bir ürün ya da niş bir turizm çeşidi değil, bir yaklaşımdır. 

Bir yaklaşım olarak, yoksul yanlı turizm bazı ilkeler doğrultusunda yönlenmektedir. 

Bunlar Çizege 2.2’de görüldüğü şekildedir. 

Çizelge 2.2. Yoksul yanlı turizm yaklaşımının ilkeleri 

Katılım 

Yoksul insanlar turizme ilişkin alınan kararlara katılmalıdırlar. 

Bütünsel Geçim Yaklaşımı 

Yoksulların kısa ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel 
geçim kaynakları tespit edilmelidir. Bu noktada yoksulların 
sadece mesleklerine ve nakit kazanımlarına odaklanmak 
yetersizdir.  

Denge Yaklaşımı 

Yoksulluğun azaltılması için gerek duyulan bağlantılar, makro 
düzeyden mikro düzeye kadar çeşitlilik göstermelidir. Çünkü söz 
konusu bağlantılar daha geniş bir turizm sitemi için büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda turizmi tamamlayıcı ürünler ve 
sektörler (ulaştırma, pazarlama vb.) yoksul yanlı turizme destek 
vermelidirler. 

Geniş Uygulama 
Yoksul yanlı ilkeler turizmin herhangi bir çeşidi için 
kullanılabilmekle birlikte, her bir turizm çeşidi (kitle turizmi, kırsal 
turizm vb.) için uygulanacak stratejiler değişiklik gösterecektir. 

Dağılım 
Yoksul yanlı turizm yaklaşımının teşvik edilmesi, hem fayda 
hem de maliyet analizlerinin dağılımını ve bunların yoksulları 
nasıl etkileyeceğinin belirlenmesini gerektirir. 

Esneklik 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımının gelişim hızı ve ölçeği zaman 
gerektiren bazı uyarlamalara ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bu 
durum karşısında esnek bir takım stratejilerin uygulanması bir 
gerekliliktir.  

Ticari Gerçekçilik 
Yoksul yanlı turizm yaklaşımı stratejileri, ticari geçerliliğin 
sınırları çerçevesinde çalışmalıdır.  

Disiplinler Arası Öğrenme 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımına ilişkin stratejilerde deneyim 
odaklı öğrenme esastır. Ancak bunun yanı sıra yoksulluk analizi, 
çevresel yönetim, iyi yönetişim ve küçük işletmelerin 
geliştirilmesi gibi konular da stratejilere dahil edilmelidir. 

Kaynak: Chok, Macbeth ve Warren, 2007 
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Söz konusu bu ilkeler, yoksulluğun çok boyutlu olduğunu kabul etmektedir. Yoksul 

yanlı turizm yaklaşımında turizm, yoksullara gelir sağlayan bir alan olmanın ötesinde 

faaliyetlere ilişkin tüm sürece yoksulların da dahil edildiği ve onlara fırsatların 

sunulduğu geniş bir alandır. Yoksul yanlı turizm yaklaşımı turizm sektörünü 

genişleterek pastayı büyütmek yerine dağıtmak esasına dayanmaktadır. Bu 

bağlamda yoksulların kapasite geliştirme ve yetenek transferi yolu ile turizm 

faaliyetlerine ilişkin sürece katılımlarını sağlamak ve onların ihtiyaçlarına öncelik 

vermek yoksul yanlı turizm yaklaşımının kilit noktasıdır. Ayrıca yoksul yanlı turizm 

yaklaşımına yönelik ilkelerin ve stratejilerin planlanmasında hükümetin, yerel 

yönetimin, özel sektörün, STK’ların ve yerel halkın her birinin önemli rolleri de söz 

konusudur (Chok, Macbeth ve Warren, 2007). 

2.1.8.3. Yoksul yanlı turizm yaklaşımının paydaşları 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması aşamasında 

hükümet, özel sektör, STK’lar ve işverenler yoksullar ile birlikte önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenerek, turizm faaliyetleri yoluyla yoksulluğun azaltılması 

noktasında paydaşlık rolü taşımaktadırlar (Ashley ve diğ., 2001). Bu bağlamda her 

bir paydaşın yoksul yanlı turizm yaklaşımının uygulanmasında üstlendiği görev ve 

sorumluluklar (Çizelge 2.3) şu şekildedir: 

Çizelge 2.3. Yoksul yanlı turizm yaklaşımının paydaşlarının görev ve sorumlulukları 

Paydaş Paydaşın Görev ve Sorumluluğu 

Hükümet ve Yerel 
Yönetim 

 Turizm ile ilgili alınan kararlara yerel halkı da dahil etmelidir. 

 Turizm arazileri ve varlıkları üzerinde yoksullar için kullanım 
hakkı sağlamalıdır. 

 Özel sektör yatırımcılarını, geniş kapsamlı bir 
sürdürülebilirlik çerçevesinde yoksullara yönelik planlarını ve 
projelerini yerine getirme noktasında teşvik etmeli ve 
sonuçlarını da kontrol altında tutmalıdır. 

 Kırsal-kentsel kalkınma entegrasyonu ve sürdürülebilir bir 
yaklaşım çerçevesinde alt yapı yatırımları ve pazarlama 
çalışmaları yoluyla turizmin yoksul bölgelere dağılımını 
teşvik etmelidir. 

 Yerel halkın işletmelerini ve yerel ürünlerini tanıtma ve 
pazarlamalarına yardımcı olmalıdır. 

 Yoksulların istihdamına ve küçük işletme sahibi olmalarına 
engel teşkil edebilecek sorunları gözden geçirmelidir. 

 Yoksulluğun azaltılmasına yönelik plan ve stratejilerine 
yoksul yanlı turizm yaklaşımının farkındalıklarını da entegre 
etmelidir. 
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Çizelge 2.3. (devam) Yoksul yanlı turizm yaklaşımının paydaşlarının görev ve 
sorumlulukları 

Özel Sektör 

 Özel sektör temsilcileri, yatırım planlarında seçenekleri 
keşfedebilmek adına yerel halk ile diyalog içerisinde 
olmalıdır. Bu durum ilerleyen süreçte sistematik bir tedarik 
zincirinin bir parçasını oluşturabilir. 

 Yerel tedarikçiler ve yerel personel ile çalışma oranını en üst 
düzeye çıkarmalıdır. 

 Yerel turizm işletmelerine turist çekme, pazarlama, ger 
bildirim sağlama gibi konularda teknik tavsiyelerde 
bulunmalıdır. 

 Destinasyondaki konut sakinleri ile hisse payı vererek ya da 
imtiyaz anlaşmaları yaparak iş ortaklığı kurmalıdır. 

 Destinasyonda alt yapı, iletişim, eğitim, sağlık gibi 
hizmetlerin sağlanmasına katkı vermelidir. 

 Yerel ilkelere ve değerlere saygı göstermelidir. 

 Yoksullar ve diğer paydaşlar arasında turizm sektörünün 
anlaşılmasına yardımcı olmalıdır. 

 Müşterilerine ve tedarikçilerine (turistler ve tur operatörleri 
gibi) yoksul yanlı yaklaşımın önemini açıklamalıdır. 

STK’lar 

 Paydaşlar arasında birleştirici ve bağlantı sağlayıcı olarak 
hareket etmelidir. 

 Yoksullara, turizm sektörü konusunda bakış açılarını 
geliştirecek eğitimler ile istihdam ve küçük ölçekli işletmecilik 
konularında kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olacak 
teknik yardımlar sağlamalıdır. 

 Yerel tedarikçiler ile özel işletmeler arasındaki bağlantı 
seçeneklerini arttırmaya yardımcı olmalıdır. Aynı zamanda 
bu süreçte oluşabilecek yoksullara yönelik risklerin en aza 
inmesi için çalışmalıdır. 

 Plan ve politikalarda yoksulların da söz sahibi olabilmesine 
yönelik süreçler geliştirilmesini sağlamalıdır. 

 Yoksulları, turizmden beklentileri noktasında gerçekçi 
olmaya yönlendirmelidir. 

 Yoksul yanlı turizm hedeflerini arttırmaya yönelik 
kampanyaları desteklemeli ve düzenlemelidir. 

 Çok taraflı ticari ilişkilere yoksul yanlı hedeflerin de dahil 
edilmesi için ısrarcı olmalıdır. 

İşverenler (Patronlar) 

 Turizm gelişimini desteklerken, yoksul yanlı turizm 
yaklaşımının da değerlendirilmesini sağlamalıdır. 

 Turizm uzmanlarının yoksul yanlı turizm konusu ile ilgili bilgi 
sahibi olmalarını ve sorunlar noktasında çözüm üretmelerini 
sağlamalıdır. 

 Turizme ilişkin büyüme ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik 
stratejileri desteklerken, yoksul yanlı yaklaşımın da bu 
stratejilerde değerlendirilmesini sağlamalıdır. 

 Yoksul yanlı turizm yaklaşımının uluslararası gündemde 
vurgulanmasını ve diğer hükümetler ve sektörlerin de 
odaklanmasını sağlamalıdır. 

Kaynak: Roe ve Urquhart, 2001 

Bir ihracat sektörü olan turizm özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

yoksulluğun azaltılması ve bu yolla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı 
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sıra gerek Çizelge 2.3’de görülen paydaşlar gerekse de diğer bazı paydaşlar 

açısından bir dizi avantajlara sahip bir sektördür. Bu bağlamda söz konusu 

paydaşlara yönelik avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür (Spenceley ve diğ., 

2009:18):  

Hükümet ve yerel yönetim turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Turizm döviz getiren ve aynı zamanda hızla büyüyen bir hizmet sektörüdür. 

 Diğer sektörler ile kıyaslandığında turizm için alt yapı gerekliliği daha azdır. 

Aynı zamanda turizm için gerekli olan yol, kanalizasyon, elektrik gibi alt yapı 

olanaklarından yerel halk da yaralanabilmektedir. 

 Turizm; konaklama, yeme-içme, iletişim, rehberlik gibi farklı birçok faaliyet 

alanı ile işbirliği içerisinde olan bir sektördür. Dolayısıyla bu durum, 

destinasyonun geliştirilmesi ve yerel ekonomik kalkınma için kullanılabilecek 

önemli bir unsurdur. 

Özel sektör turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Diğer ihracat ürünlerinin aksine turizm ürünlerinin tüketicisi ürüne 

(destinasyona) gitmektedir. Dolayısıyla bu durum istihdam ve özellikle küçük 

işletmelerde yerel halkın yer alabilmesi için fırsat sağlamaktadır. 

 Turizm, destinasyonda sağladığı istihdam olanakları ile özellikle yoksulluk 

kaynaklı suç oranın azalmasına etki ederek destinasyonun turistler açısından 

daha cazip hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca; turizmin meydana 

getirdiği olanaklar ile yaşam standartları iyileşen yerel halk, mutlu ve 

dolayısıyla verimli personeller olarak işletmelerine daha fazla katkı 

sağlamaktadırlar. 

 Deniz-güneş-kum tatili başta olmak üzere özellikle çevre, toplum ve yerel halka 

fayda sağlama odaklı turizm çeşitleri turistik ziyaretin tekrarı noktasında teşvik 

edici özelliktedir. Dolayısıyla destinasyonun tekrar ziyareti özel sektöründe 

dahil olduğu birçok unsur açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. 
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STK’lar turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Turizm, yerel ve mikro işletmelerin gelişimi için faydalı pazarlar sağlayabilecek 

bir sektördür. 

 Turizm, söz konusu destinasyondaki yerel halkın sahibi olduğu doğal 

sermayeye (doğa gibi) ve kültüre son derece bağlı bir sektördür. 

 Turizm, kadın istihdamı yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme oranı 

yüksek bir sektördür. 

 Turizm, koruma-kullanma dengesinin gözlendiği alanlarda hem ekonomik hem 

de yerel halkı destekler nitelikte faydalar sağlayabilecek bir sektördür. 

Kalkınma ajansları ve bazı yardım kuruluşları turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Turizm; tarımsal ya da el sanatı ürün sağlayıcıları olan küçük işletme sahipleri 

açısından, gelir ve katılım oluşturma noktasında geniş fırsatlar sunan bir 

yelpazeye sahiptir. 

 Turizm tarım dışı diğer emek yoğun sektörlere kıyasla; yarı ya da tam zamanlı, 

vasıflı ya da vasıfsız çalışmayı ve kadın işgücünü destekleyen bir sektördür. 

 Turizm, sanayi sektörleri ile kıyaslandığında çevreye çok daha az zarar veren 

ve aynı zamanda çevreyi ve doğayı koruma-kullanma dengesine dikkat eden 

bir sektördür. 

Küçük işletmeler ve girişimciler turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Turizm, enformel sektörlerin katılımı da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin 

geniş katılımını kapsayan bir sektördür. 

 Küçük ölçekli bir turizm işi kurmak için gerekli maliyetler, diğer sektörler ile 

kıyaslandığında daha düşüktür. 

Toplum temsilcileri turizm ile ilgili olmalıdır, çünkü; 

 Bir destinasyon, yerel bölgenin gelişimi için öncü görev üstlenebilmektedir. 

 Turizm; bölgedeki küçük yerel işletmelerin yeni ürün ve pazar geliştirmeleri için 

fırsatlar sağlayabilmektedir. 



77 

 

 Turizm; yerel toplumda doğal ve kültürel varlıkların ihtişamı ile büyüyebilen ve 

aynı zamanda bu varlıkların korunmasına da katkı sağlayabilen bir sektördür. 

Mitchell ve Ashley (2010), turizmin yoksulluğun azaltılması katkı sağlayabileceği üç 

ana yol önermektedirler. Bunlardan ilki; turizmin istihdam ve diğer kazanç birimlerini 

(el sanatları, hediyelik eşya satışı vb.) kapsayan doğrudan etkilerini içerir. İkincisi; 

turizm faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı kazançları ve turizmde istihdam olanağı 

bulan yerel halkın gelirlerini yerel ekonomi içerisinde harcayarak oluşturdukları 

ikincil etkileri içerir. Üçüncüsü ise turizmin büyümesi ile makro ekonomide yaşanan 

uzun vadeli değişiklikleri içerir (Şekil 2.4). Ancak bu yollara ilişkin; turizm ile ilgili 

diğer ekonomik etkilerden farklı olmadığı ve yoksul insanlar için istihdam aracı 

olarak uluslararası turizm hareketliliğine ve gelişimine odaklanmanın gelir dağılımı 

gibi daha geniş konuları göz ardı etmeye neden olduğu şeklinde eleştiriler söz 

konusudur (Hall ve Lew, 2009: 130; Coles ve Morgan, 2010: 173). Bu noktada 

Mitchell (2012), değer zinciri analizi gibi hizmet sektörü açısından yeni bir yaklaşım 

olan bir yöntem ile ekonomi içerisindeki turizm harcamalarından yoksulların elde 

edeceği net faydaların en üst düzeye çıkarılabileceğini öngörmektedir. Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde; Çizelge 2.3’de görülen ve yoksul yanlı turizmin paydaşları 

durumunda olan hükümetlerin, özel sektörün, STK'ların kalkınma ajanslarının ve 

toplum temsilcilerinin destinasyonda turizmin gelişmesi ve bundan yoksulların 

somut faydalar elde edebilmeleri için uygun planlamaların yapılmasında birlikte 

hareket etmeleri gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Scheyvens, 2007; Scheyvens, 

2009; Scheyvens ve Russell, 2010; Mitchell ve Ashley, 2010). Söz konusu 

paydaşlardan özellikle STK’ların ve uluslararası yardım kuruluşlarının katılımındaki 

amaç, sadece turizmi teşvik etmekle sınırlı kalmayıp, uluslararası turizm 

projelerinde yoksul yanlı turizm yaklaşımına odaklanmaya yöneliktir (Scheyvens, 

2007; Schilcher, 2007; Zapata, Hall, Lindo ve Vanderschaeghe, 2011) 

Turizm; faaliyetlerine, tanıtımına ve pazarlanmasına bir çok farklı paydaşın dahil 

olduğu bir sistemdir. Turizm sektöründe başarı sağlayabilmenin kilit noktası, 

paydaşlar arasındaki üst düzey ilişkiler ve sağlam diyaloglardır. Temel çıkış noktası; 

turizm faaliyetlerinden yoksulların net faydalar edinmesi yaklaşımına dayanan 

yoksul yanlı turizmde de paydaşlar arasındaki bağlantılar ve yoksulların bu bağlantı 

ağına nasıl ve ne kadar dahil edildiği konuları büyük önem taşımaktadır. Bu 
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bağlamda hükümet, özel sektör ve STK’ların, yoksul yanlı turizm yaklaşımının 

desteklenmesine ilişkin görev ve sorumlulukları kadar üstlenmeleri gereken bir 

takım rolleri de söz konusudur. Bu noktada; hükümet yoksul yanlı turizm 

yaklaşımında birçok şey yapabilecek öncü bir role sahiptir. Hükümetin bu bağlamda 

en önemli rolü, kalkınma plan ve politikalarına yerel halkı da dahil etmesidir. Özel 

sektör, doğrudan yoksul yanlı ortaklıklara dahil olmalıdır. Bu noktada ticari 

gerçekçiliği sağlamak üzere ürün ve pazar geliştirme rollerini üstlenmelidir. STK’lar 

yoksulların etkin bir şekilde turizm faaliyetlerine katılımlarını sağlayabilmek üzere 

toplu bir şekilde örgütlenmelerini sağlama rolünü üstlenmelidir. İşverenler ya da 

başka bir ifade ile patronlar ise turizm planlarını destekleme ve sürdürülebilir turizm 

gündemi doğrultusunda yoksul yanlı turizmi teşvik etme rolünü üstlenmelidirler. 

2.1.8.4.  Yoksul yanlı büyümede turizmin sağladığı avantajlar ve dezavantajlar 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımını savunan birçok kurumun (Dünya Turizm Örgütü, 

Uluslararası Sorumlu Turizm Merkezi, Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü, 

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü vb.) genel görüşü, turizmin az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelere yönelik büyük avantajlar sunduğu yönündedir. Söz konusu bu 

kurumlar, ihracat odaklı rekabet şansının az olduğu ülkelerde, turizmi önemli bir 

kalkınma alanı olarak görmektedirler. Özellikle de doğal, tarihi ve kültürel varlıklar 

açısından üstünlüğe sahip olan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin daha 

avantajlı olduğunu ifade etmektedirler (Department for International Development, 

1999; Pro-Poor Tourism Partnership, 2004). Dolayısıyla söz konusu bu ülkeler, mali 

kaynaklar açısından yoksun olsalar bile ana sermayesi doğal, tarihi ve kültürel 

varlıklar olan turizm sayesinde ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmektedirler 

(Ashley ve diğ., 2001). 

Yoksul yanlı büyüme noktasında turizm faaliyetlerinin sağlayabileceği avantajları şu 

şekilde sıralamak mümkündür (Roe ve Urquhart, 2001): 

 Turizm; konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, eğlence, alış-veriş, sağlık, eğitim 

gibi birçok farklı alana sahip çok çeşitli bir sektördür. Dolayısıyla sektörün bu 

geniş katılımlı boyutu, büyük sermaye gerektirmeyen ve özellikle de yerel halk 
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tarafından el emeği ile üretilen ürünlerin de satılabilmesine olanak 

tanımaktadır. 

 Turizm sektöründe tüketici ürünün olduğu yere gelir. Bu durum söz konusu 

yerdeki farklı mal ve hizmetlerin de satılabilmesine olanak tanımaktadır. 

 Turizm, doğal ve kültürel kaynaklı sermayeye fazlasıyla bağlı bir sektördür. 

Söz konusu bu kaynaklar turistik tüketici çekme potansiyeli sayesinde mali 

açıdan yoksunluk çeken yerel halk açısından gelir sağlayabileceği olanaklar 

sunmaktadır. 

 Turizm, imalat sektörleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek oranda emek 

yoğun bir sektördür.  

 Turizm sektörü diğer sektörler ile karşılaştırıldığında, küçük işletmelere daha 

çok fırsat tanımakta ve özellikle kadın istihdamına daha fazla olanak 

sağlamaktadır. 

Turizmin yoksul yanlı büyüme noktasında sahip olduğu birçok avantaja rağmen, 

bazı araştırmacılara (Roe ve Urquhart, 2001; Harrison, 2008) göre hem kavramsal 

hem de asli (maddi) boyutlu bir takım dezavantajları da söz konusudur. Bu görüşlere 

göre;  

 Turizm az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmaya 

katkıda bulunmaktan çok, yabancı sermayeye ya da özel sektör yatırımcılarına 

daha fazla olanak tanıyan bir sektör olabilmektedir. 

 Turizm sızıntı oranın yüksek olduğu bir sektördür. Dolayısıyla bu durum, varış 

destinasyonundaki yerel halkın turizmden beklediği maddi kazanımları 

azaltabilmektedir. 

 Turizm sektörünün; siyasi huzursuzluklar, kur dalgalanmaları, doğal afetler gibi 

kontrol edilmesi zor olan bir takım olaylara karşı aşırı duyarlı yapısı da yoksul 

yanlı büyüme noktasında sektörden beklenen katkıları sınırlandırabilmektedir. 

 Bölgesel özellikler doğrultusunda yoksul yanlı büyümeye katkı sağlayabileceği 

düşünülen turizmin bazı çeşitleri (eğlence turizmi, kumar turizmi, uyuşturucu 

turizmi vb.) az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yerel halkın sosyal ve 

kültürel tahribatına neden olabilmektedir. 
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 Turizm faaliyetleri aracılığıyla bölgesel yoksulluğun azaltılması çalışmalarında 

kimi zaman piyasaların ve ticari gerçekliliğin göz ardı edilmesi söz konusu 

olabilmektedir. 

Turizm, ülkelerin büyüme planlarında ve ihracat kazanımlarında hızlı kaynak 

sağlama özelliğine sahip bir sektördür. Özellikle kalkınma seçeneği sınırlı ülke ya 

da bölge için yoksulluğu azaltmada turizm sektörü önemli görevler üstlenmektedir. 

Bu doğrultuda yoksulluğu azaltma noktasında, yoksul yerel halk ile turizm sektörü 

arasındaki ilişkinin çok boyutlu olarak ele alınması ve turizmin yoksula etkisinin 

avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin dikkatli bir şekilde irdelenmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

2.2. Değer Kavramı ve Değer Zinciri 

Kavramsal çerçevenin ikinci aşaması olan bölümde öncelikli olarak “değer” kavramı 

açıklanacaktır. Bu bağlamda değer kavramı gerek müşteri açısından gerekse de 

işletme açısından ele alınacaktır. Bölüm de açıklanmaya çalışılacak bir diğer konu 

ise “değer zinciri” kavramıdır. Değer zinciri kavramsal olarak açıklanarak, değer 

zinciri analizi üzerinde durulacaktır. 

2.2.1.  Değer Kavramı ve Değer Türleri 

Değer kavramı günlük hayatta çok fazla kullanılan bir terim olmakla birlikte, net 

tanımı söz konusu olduğunda farklı bakış açıları ile açıklanmaya çalışılan bir 

kavramdır. Değer kavramı; ilk olarak 1776 yılında Adam Smith tarafından “kullanım 

değeri (value in use)” olarak ifade edilmiştir. Adam Smith, değer kavramını iki 

boyuttan ele almıştır. Buna göre ilk boyut üretim maliyeti, ikinci boyut ise müşteri için 

önemli olan kullanım değeridir. Aynı zamanda bir işletme bağlamında değer, müşteri 

memnuniyeti ile beraber çalışanlar, tedarikçiler, hissedarlar, yatırımcılar gibi 

paydaşların da memnuniyetini ifade eder (Walters ve Rainbird, 2007: 24). Öncelikli 

olarak kavramın sözlük anlamına bakıldığında, Türk Dil Kurumu’nun değer 

kavramını yedi faklı şekilde tanımladığı görülmektedir. Bu tanımlamalar içerisinde; 

“bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha” tanımlaması değer 

kavramının ekonomik boyutunu ön plana çıkaran bir tanımlamadır (www.tdk.gov.tr).  
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Değer; pazarlama, ekonomi ve işletme literatürlerinde çalışma alanlarının 

niteliklerine uygun şekillerde çeşitli şekillerde tanımlanmış bir kavramdır. Bu 

bağlamda;  

Pazarlama literatüründe değer kavramı: Değer kavramı pazarlama literatüründe 

birkaç farklı şekilde tanımlanmıştır. Buna göre değer; genellikle müşterilerin 

ürünlerden elde ettikleri faydalar ile söz konusu ürünleri elde edebilmek için 

katlandıkları fedakârlıklar arasındaki farktır (Chernatoy, Harris ve Riley, 2000). 

Benzer bir tanımlamaya göre değer; müşterinin bir üründen sağladığı fayda ile ürünü 

elde etmek için ödediği fiyat arasındaki değişimdir. Bu tanımlamaya göre müşteriler 

mal ya da hizmeti satın alırken kendilerine sunulan değeri belirleyici unsur olarak 

görmektedirler (Lezsinski ve Marn, 1997). Başka bir tanımlamaya göre değer; 

müşterinin kendisine sunulan mal ya da hizmet için ödediği fiyat karşılığında elde 

ettiği ekonomik, teknik ve sosyal faydaların parasal kıymetidir (Anderson ve Narus, 

1998). Diğer bir tanımlamaya göre ise değer; müşterinin üründen edindiği 

kazanımlar ile bu ürüne ulaşabilmek için katlandığı fedakârlıkları kıyaslaması 

sonucunda ürüne ilişkin yaptığı değerlendirmedir (Zeithaml, 1988). Pazarlama 

literatüründe değer kavramına ilişkin yapılan tanımlamalar incelendiğinde, hemen 

hemen hepsinde mal ya da hizmet için ödenen fiyat ile alınan karşılık arasında 

müşteri tarafından yapılan kıyaslamanın değerin belirleyici unsuru olduğu vurgusu 

ortak söylem olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda pazarlama literatürünün, değer 

kavramını daha çok müşteri tarafından algılanan değer olarak ele aldığı 

görülmektedir. 

Ekonomi literatüründe değer kavramı: Ekonomi literatüründe değer kavramı; defter 

değeri, piyasa değeri, gerçek değer gibi alana özgü çeşitli kavramlarla ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda finans yazınında değer kavramı; ekonomik hayatta ve 

işletmeler üzerinde finansal piyasaların etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak 

işletmeye rekabet avantajı sağlayacak unsurlar olarak tanımlanmaktadır (Black, 

Wright, Bachman ve Davies, 1998: 12; Khalifa, 2004; Ülgen ve Mirze, 2007: 121). 

İşletme literatüründe değer kavramı: İşletme literatürü açısından “değer” kavramı 

ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü işletmelerin büyük çoğunluğu müşterilerine 

“değer” sunabildikleri ölçüde rekabet avantajı elde edebilecekleri bakış açısından 
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hareket etmektedirler. Söz konusu bu bakış açısı ile işletmeler; sundukları ürünün 

kalitesini geliştirme, satış sonrası destek hizmetler sunma gibi yollar ile ürüne değer 

katarak müşteri tatminini arttırabilecekleri ve böylece müşteri bağlılığı ve sadakati 

oluşturabileceklerini düşünmektedirler (Ravald ve Grönroos, 1996). İşletme 

literatüründe de değer kavramına ilişkin farklı kavramsal tanımlamalar yapılmıştır. 

Bu bağlamda değer; müşteri tarafından ürünün fiyatı dikkate alınarak algılanan 

kaliteyi ifade eder (Zeithaml, 1988; Gale, 1994: 26; Desarbo, Jedidi ve Sinha, 2001). 

Gale (1994) tarafından yapılan tanımlamada değer kavramının temel belirleyicisi 

kalitedir. Başka bir tanımlama da ise değer; ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve fiyat 

olmak üzere üç unsura ayrılmakta ve bir işletmenin müşteri nazarında değer 

oluşturabilmesi için kalite ve fiyat arasındaki beklentilerinin karşılanması gerekliliğini 

ifade etmektedir (Naumann, 1995: 15-16; Dumond, 2000). Porter (1985: 38) ise 

değeri; “müşterilerin satın aldıkları mal ya da hizmet karşılığında işletmeye ödemeye 

razı oldukları tutar” olarak tanımlamıştır. Porter’a göre değer işletmenin toplam 

gelirleri ile ölçülmekte ve dolayısıyla bir işletmenin değerini sattığı ürünün fiyatı ve 

miktarı belirlemektedir. Bu bağlamda bir işletmenin karlı bir işletme olabilmesi, 

oluşturduğu değerin ürünü üretebilmek için üstlendiği maliyetleri aşması ile doğru 

orantılıdır.  

Kavrama ilişkin tanımlamalar incelendiğinde; değerin işletmelerin hem başarısını 

ölçmeye hem de rakipleri karşısında üstünlük sağlamaya yönelik ve aynı zamanda 

müşterilerin işletmeye ödemeye razı oldukları parasal tutarı ifade eden bir kavram 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda değerin, müşteriler ve işletmeler olmak üzere 

iki yönlü bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. 

2.2.1.1.  İşletme değeri 

İşletme değeri; bir işletmenin mal ve hizmet üretimi, satışı ve satış sonrası sunduğu 

hizmetler için yaptığı ya da yapacağı maliyetlerin, söz konusu mal ya da hizmetin 

satışından elde ettiği ya da edeceği gelirlerden az olması ile gerçekleşen durumdur. 

Diğer bir ifade ile işletmenin mal ya da hizmet üretimi ve satışı sonucunda elde ettiği 

ya da edeceği gelirleri, yatırım sermayesinin maliyetlerinden yüksek ise bu durumda 

işletmenin değeri söz konusudur (Özçakar, 1992; Black ve diğ., 1998: 12; 

McMenamin, 1999: 243; Trotta, 2003: 14; Öztürk, 2008: 15; Ertuğrul, 2008; Korkmaz 
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ve Karaca, 2013). İşletme değerinin oluşumunun belirleyicileri; maliyet değeri, alım 

değeri, itibari değer ve kullanım değeri kavramlarıdır. Bu bağlamda maliyet değeri 

diğer bir ifade ile üretim maliyeti; bir mal ya da hizmetin üretilmesi ile ilgili her türlü 

değer kullanımını içerir. Alım değeri; bir mal ya da hizmetin alınması sırasında 

ödenen parasal tutarıdır. İtibari değer; bir mal ya da hizmetin satılmasını ve satın 

alınmasını etkileyen özellikler ile bu özelliklerin parasal karşılığıdır. Kullanım değeri 

ise; bir mal ya da hizmetin temel özelliklerinin niteliğinin parasal karşılığıdır 

(Özçakar, 1992). İşletme değeri oluşturulmasında adı geçen bu değer unsurları 

kadar, müşterilerin işletmeye olan “yaşam boyu değeri” de önemli bir unsurdur. 

Müşterilerin işletmeye olan yaşam boyu değeri, bir müşterinin işletme için yaşam 

boyu sağladığı toplam net katkı olarak tanımlanabilmektedir (Jain ve Singh, 2002). 

Müşteri yaşam boyu değeri; işletmenin faaliyetlerine devam ettiği sürece, müşteriye 

sürekli değer yaratarak uzun vadeli olarak değer oluşturma özelliklerini 

kapsamaktadır (Kurtuldu, 2007). İşletmeler adına değer oluşturma sürecinin bir 

diğer unsuru ise “değer zinciri” kavramıdır.  

2.2.1.2.  Müşteri değeri 

Müşteri değeri, müşterinin satın aldığı mal ya da hizmete karşılık ödemeye razı 

olduğu fiyat karşılığında elde ettiği kazanımlar ile ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 

müşteri satın aldığı mal ya da hizmetten ne kadar memnun kalırsa, söz konusu mal 

ya da hizmet için ödediği ücrete razı olma ölçüsü de o oranda yüksek olacaktır. Bu 

durum, müşteri tarafından algılanan değerle ile ilgili bir durumdur. Müşterinin 

algıladığı fayda, katlandığı fedakârlıklardan fazla ise müşteri tarafından algılanan 

değer oluşmuş demektir (Özevren, 2004: 112). Aynı zamanda müşteri değeri, 

müşterinin satın aldığı mal ya da hizmetten elde ettiği fayda olarak düşünülse de bu 

değer müşterinin mala ya da hizmete ödemeye razı olduğu bedel ile de sıkı sıkıya 

ilişkilidir (Pitta ve Laric, 2004). Müşteriye sunulan değer, bir ürünün tasarım 

aşamasından başlayan, tasarıma ilişkin gerekli araştırmalar yapıldıktan sonraki 

üretiminden, daha sonra pazarlanması ve dağıtımından ve sonunda da satış sonrası 

verilen hizmetlerden oluşan bir zincirdir (Basık ve Türker, 2005: 53). 
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Şekil 2.5. Müşteri değerinin oluşturmada müşteriye sunulan duygusal yararlar 

Kaynak: Odabaşı, 2000: 24 

Müşteri değerinin oluşturulması işletmeler açısından önem arz etmekle birlikte 

yönetilmesi zorlu bir süreçtir. Çünkü müşterilerin satın alma eğiliminde oldukları mal 

ya da hizmetler ile ilgili beklentileri çok çeşitli, birbirinden farklı ve yüksek düzeylidir. 

Bu bağlamda işletmelerin müşteri değeri oluşturma noktasında bir takım kriterleri 

dikkate alması gerekmektedir. Müşteri istek ve beklentilerini içeren söz konusu bu 

kriterleri; iktisadilik, güvenilirlik, elverişlilik, performans, estetik, kalite, seçenek, 

hizmet garantisi ve marka gücü şeklinde sıralamak mümkündür (Walters ve 

Lancaster, 1999). Sıralanan bu ölçütler incelendiğinde müşteriler açısından bir mal 

ya da hizmeti algılama noktasında sadece somut (fiyat gibi) faydaların değil, soyut 

yararların da (kalite gibi) fazlaca önemli olduğu görülmektedir. Şekil 2.5’de 

görüldüğü üzere müşteri değeri oluşturmada mal ya da hizmetin müşteriye sunduğu 

duygusal yararların da etkisi büyüktür. Çünkü duygusal olarak tatmin düzeyi 

yaşayan tüketici, ürüne karşı bir bağlılık düzeyi geliştirecektir ki bu da müşteri değeri 

oluşumuna zemin hazırlayacaktır.  

2.2.2.  Değer Zinciri Kavramı 

Değer zinciri kavramının somut gerçekliğe sahip bir anlamı olmamakla birlikte, 

sadece iş dünyasının nasıl işlediğini anlamaya yarayan bir çerçeve çizmektedir 

(Mitchell, 2012). Bu bağlamda değer zinciri kavramı; bir mal ya da hizmet geliştirmek 

için farklı üretim aşamalarından nihai tüketicilere ulaşıncaya ve kullanım sonrası geri 

dönütlere kadar gerekli olan tüm faaliyetleri tanımlayan bir kavramdır (Kaplinsky ve 

Morris, 2000: 4; Hellin ve Meijer, 2006; Mitchell, 2012; El-Sayed, Dickson ve El-

Naggar, 2015; Guabiroba, Meireles da Silva, Cesar ve Vieira da Silva, 2017). 

UYGUN 
KALİTE

• Söz verileni 
tutma,

• Standartları 
karşılama,

MÜŞTERİ 
TATMİNİ

•Müşterilerin 
isteğini 
sunma,

•Müşteri 
şikayetlerini 
karşılama,

MÜŞTERİ 
BAĞLILIĞI

•Müşteri 
sürekliliğini 
sağlama,

•Müşteri 
tavsiyelerine 
uyma,

MÜŞTERİ 
DEĞERİ

•Hedef 
müşterinin 
ihtiyaçlarını 
karşılama,

•Rakiplerin 
önüne 
geçme,
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Genel bir bakış açısı ile basit bir değer zinciri Şekil 2.6’da görüldüğü gibi 

açıklanabilir. Buna göre, bir mal ya da hizmetin üretim aşaması bir dizi bağlantıdan 

sadece birisidir. Ayrıca zincirin her bir bağlantısı çeşitli faaliyet alanlarından 

oluşmaktadır. Değer zinciri genellikle dikey bir zincir olarak tasvir edilmesine rağmen 

zincir içi bağlantılar çoğunlukla iki yönlü niteliktedir. Şekil 2.6’da ana hatları ile bir 

değer zincirini tasvir etmekle birlikte, değer zincirleri uygulandığı iş alanına göre çok 

fazla bağlantı içererek daha karmaşık bir yapıya sahip olabilirler. Değer zincirinde 

en önemli nokta; işletmeleri yerel, bölgesel ya da küresel olup olmadıklarına 

bakmaksızın, üreticileri tedarikçilere bağlaması ve zincirin sonunda da müşteriye 

aracılık ederek ticaretin kritik belirleyicisi olmasıdır. 

 

Şekil 2.6. Değer zincirinin genel yapısı 

Kaynak: Kaplinsky ve Morris, 2000: 4 

İşletmelerin müşteriyi elde tutabilmeleri ve mutlu edebilmeleri için belirli bir değer 

zinciri boyunca tüm paydaşların koordineli ve işbirliği içinde olmalarını sağlamaları 

gerekmektedir. Zincir koordinasyonu; tedarikin güvenilirliğini ve hızını arttırırken 

aynı zamanda hangi satışların arttırılacağı ya da hangi maliyetlerin ya da riskleriz 

azaltılacağının ölçülmesinde de kurumları “harekete geçirici” rol oynamaktadır 

(Gibbon, 2001). Değer zinciri kavramı son yıllarda piyasa koşullarındaki büyük 

değişikliklerin bir yansıması olarak gündeme gelmiş bir kavram olarak görülse de 

yıllar içerisinde bir sistem olarak farklı bakış açıları ile alınmış bir kavramdır. Bu 

bağlamda Çizelge 2.4’de değer zincirini ele alan bakış açıları özetlenmiştir. Buna 

göre (Raikes, Jensen ve Ponte, 2000; Kaplinsky ve Morris, 2000: 4; Mitchell, 2012):  

Tasarım 
ve Ürün 
Gelişimi 

Üretim  
İç Lojistik, 
Dönüşüm, 

Girdi, 
Paketleme 

Pazarlama 
Tüketim 

/Geri 
Dönüşüm 
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Çizelge 2.4. Mevcut zincir sistemlerini niteleme 

 

 
Filière Yaklaşımı 

(1960) 
Emtia Zinciri 

(1974) 
Değer Zinciri 

(1980) 
Küresel Emtia Zinciri 

(1990) 
Dünya Ekonomik 

Üçgeni (2000) 
Küresel Değer Zinciri 

Kavramsal 
Çerçeve 

 Birleşmemiş 
teorik yaklaşım, 

 Bağımlılık 
teorisinden 
türemiş dünya 
sistemleri 
teorisi, 

 Birleşmemiş 
teorik temel, 

 Dünya sistemleri 
teorisi, 

 Örgütsel 
sosyoloji, 

 Dünya 
sistemleri 
teorisi, 

 Örgütsel 
sosyoloji, 

 Küresel emtia 
zincirleri, 

Hedefler 

 Fiziksel girdi-
çıktılar, fiyat ve 
pazarlama 
zincirindeki 
katma değer, 

 Tarımsal 
ürünlere 
odaklanma, 

 Dünya kapitalist 
ekonomisinin 
açıklanması, 

 Endüstri 
firmalarına 
odaklanma, 

 Faaliyetlerin 
katma değerini 
indirerek 
rekabet avantajı 
sağlama, 

 Küresel bağlantılı 
üretim 
sistemlerinin güç 
ilişkileri (orta ve 
mikro seviyede), 

 Endüstriyel 
mallara 
odaklanma, 

 Bölgelerin ya 
da kümelerin 
yükseltilmesi, 

 Bağlayıcı küme 
geliştirme ve 
değer zincirleri, 

 Yönetim ve 
düzenleme 
sistemleri, 

 Yatay ve dikey 
yaklaşımları 
bağlamak, 

Temel 
Kavramlar 

 Altında yatan 
temel bir 
kavram yok 
(Nötr), 

 Uluslararası iş 
bölümü, 

 Çekirdek çevre, 

 Yarı çevre, 

 Kurum içi katma 
değer kavramı, 

 Yönetim (tüketici 
odaklı/alıcı 
odaklı), 

 Örgütsel öğrenme 
/Yükseltme, 

 Yönetim, 

 Kümenin 
yükseltilmesi, 

 Yönetim, 

 İşlem 
maliyetleri, 

 Yükseltme, 

Özellikler 

 Statik (sabit) 
model, 

 Ulusal sınırlar, 

 Bütünsel bakış 
açısı, 

 Makro yönelim, 

 Nitel analiz, 

 Firma 
düzeyinde 
sınırlı üretim 
süreçleri, 

 Uluslararası 
bölgesel 
düzenlemelerde 
dikkatsizlik, 

 Yönetime 
odaklanma, 

 Nitel analiz,  Emtia zincirinin 
bileşimi, 

 Küresel emtia 
zinciri, 

 Dünya 
ekonomik 
üçgeni, 

Anahtar 
Yazarlar 

 Raikes, Jensen 
ve Ponte (2000) 

 Wallerstein 
(1974) 

 

 Michael Porter 
(1985) 

 Gereffi (1994)  Messner (2002)  Gereffi ve 
Kaplinsky 
(2001), 

 Humphrey ve 
Schmitz (2000), 

 Gereffi, 
Humphrey ve 
Sturgeon 
(2005) 
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Filière Yaklaşımı (1960): Bu yaklaşım 1960’lı yıllarda özellikle Fransa’nın eski 

sömürgelerinde pamuk, kauçuk, kakao, kahve gibi tarımsal mal ihracatlarının 

analiz kapsamını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu kavram; tarımsal ürünlerin 

üretim ve dağıtım sistemlerinin ekonomik süreçlerinin daha kapsamlı 

anlaşılabilmesini sağlamak üzere özellikle tarımsal araştırmalarda 

kullanılmıştır. Söz konusu yaklaşım, ulusal sınırlar içerisinde kalarak yerel 

değer zincirlerine uygulanmış bir yaklaşımdır (Raikes ve diğ., 2000). 

Emtia Zinciri (1974): 1970’lerde Wallerstein (1974) tarafından geliştirilen 

yaklaşım, dünya sistemleri teorisine dayalı, bağımlılık teorisinin bir detayıdır. 

Söz konusu yaklaşım, kapitalist dünya ekonomisinde değer zinciri dağılımının 

dinamiklerini açıklamayı amaçlamaktadır. Yaklaşımın temel itici gücü; bir zincir 

içindeki üretim faaliyetlerine ve emek-yoğun faaliyetlere bağlı olarak farklı 

bölgeler arasındaki uluslararası iş bölümünün sağlanabilmesini mümkün 

kılmaktır. Bu bağlamda yaklaşım şirketlere; tedarik zinciri yönetimi ve dış 

kaynak kullanımı yoluyla işletme içi ve dışı yeterliliklerini de dikkate alarak “yap 

ya da al” bakış açısı ile hareket etmelerini tavsiye etmektedir. 1970’ler ile 

birlikte giyim sektöründe hız kazanmaya başlayan yaklaşım, süreç içerisinde 

tüketici elektroniği, ayakkabı, oyuncak gibi sektörlerde de yaygınlık 

kazanmıştır. 

Değer Zincir (1980): 1980’li yılların ortalarında Porterii (1985) rekabet avantajı 

konusundaki çalışmaları bağlamında değer zinciri kavramını geliştirmiştir. 

Porter değer zinciri yaklaşımı çerçevesinde, şirketlerin işletme değerlerini 

arttırabilmeleri için belirli faaliyetlerini analiz etmeleri gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Bu bağlamda Porter işletmelere değer sağlayacak faaliyetleri, 

birincil faaliyetler ve destek faaliyetler olmak üzere iki önemli kategoriye 

ayırmıştır. Porter’ın değer zinciri analizi yaklaşımı; yerel rekabet ve özel talep 

                                                           
ii Değer zinciri kavaramı ve analizine ilişkin literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, Çizelge 2.4’de 
açıklanmaya çalışılan değer zinciri yaklaşımları içerisinde 1980’li yılların ortalarında Mitchell Porter 
tarafından geliştirilen “değer zinciri” modelinin öne çıktığı görülmektedir. Porter’in değer zinciri modeli 
1980’li yılların sonlarından itibaren gerek teoride gerekse de uygulamada sıklıkla başvurulan bir 
model olmuştur. Dolayısıyla çalışma kapsamında da Porter’in değer zinciri yaklaşımı ele alınmış 
olup, uygulamalı olarak gerçekleştirilen alan çalışmasında da araştırma modeli söz konusu yaklaşım 
üzerinden tasarlanmıştır. 
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koşullarının önemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımın, 

ekonomik kalkınma ve kümelenme düşüncesi üzerinde büyük etkisi olmuştur. 

Küresel Emtia Zinciri (1990): 1990’larda Gereffi (1994: 97), temel olarak 

Wallerstein’in emtia zincirini esas alarak türettikleri küresel emtia zincirini 

geliştirmiştir. Gereffi yaklaşımı; (1) girdi-çıktı yapısı, (2) uluslararası yapı, (3) 

kurumsal yapı ve (4) yönetim yapısı olmak üzere dört unsur üzerinden 

kurulmuştur. Söz konusu yaklaşımda; işletmeler arası ilişkiler ve kurumsal 

işleyişi dikkate alan yönetim üzerine odaklanılmıştır. Gereffi bu yaklaşım ile 

tüm dünyada dağılmış şekilde bulunan ancak aslında birbirleriyle bağlantılı 

olan üretim sistemlerinin gücünün dengeli bir koordinasyon yoluyla 

sağlanabileceğini savunmuştur. Çalışma kapsamında Gereffi, zincirde 

bulunan bazı baskın aktörlerin zincirin genel karakterini belirlediği ve bu 

aktörlerin zincir içerisindeki olasılıkları, bilgi aktarımını ve etkileşimi de 

sağladıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Dünya Ekonomik Üçgeni (2000): Bu yaklaşım Gereffi’nin küresel emtia zinciri 

yaklaşıma dayanarak Messner (2002) tarafından geliştirilmiştir. Messner 

(2002) dünya ekonomik üçgeni yaklaşımı ile zincirdeki aktörlerin, yönetimin ve 

düzenleme sistemlerinin küresel emtia zincirindeki faaliyetlerin kapsamını 

belirlediği görüşünü savunmuştur. Söz konusu yaklaşım, tüm bölgeleri ya da 

kümeleri zincire entegre ederek iyileştirmeye odaklanır. Bu bağlamda yaklaşım 

çerçevesinde, yatay (kümelenme gelişimi) ve dikey (değer zinciri) yaklaşımlar 

birbirine bağlanmıştır. 

Küresel Değer Zinciri: Küresel değer zinciri yaklaşımının merkezinde “yönetim” 

kavramı yer almaktadır. Söz konusu yaklaşımda yönetim (denetim) kavramı, 

zincirdeki faaliyetlerin piyasa dışı koordinasyonunun gerçekleştiği kurumlar 

arası ilişkilerin ve kurumsal işleyişin yürütülmesinde önem taşımaktadır. 

Yönetim (denetim) kavramı sayesinde zincirdeki bazı şirketler, zincirdeki diğer 

paydaşların çalıştığı parametreleri ayarlayabilmekte ya da 

uygulayabilmektedirler. Yaklaşıma göre; zincirdeki faaliyetler ancak farklı 

ülkelerde ya da bölgelerde yürütülebildiğinde söz konusu değer zinciri 

“küresel” bir nitelik taşıyabilecektir. Küresel değer zinciri yaklaşımına göre 
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yönetimsiz (denetimsiz) bir zincirin, sadece bir pazar ilişki dizisi olmaktan öteye 

gitmesi mümkün görünmemektedir. 

Değer zincirine ilişkin bu farklı süreçlerde; işletmeler arasında artan rekabet ve 

değer zincirlerinin geçirdiği evrimler, yeni ve mevcut girişimciler açısından hem 

zorluklar hem de yeni fırsatlar ile sonuçlanmıştır. Değer zinciri kavramına ilişkin 

teorik çalışmalar, düşük gelir seviyesine sahip birçok ülkenin küresel değer 

zincirlerine dâhil edilmeleri ile büyüme hızını yakalayabilecekleri yönündedir. Diğer 

yandan söz konusu bu çalışmalarda, endüstriyel kalkınmanın sağlanmasında 

geçmişte kullanılan bir takım yöntemlerin geçerliliğini yitirdiği kabul edilmektedir 

(Mitchell, 2012).  

2.2.2.1. Değer zinciri analizi 

Değer zinciri analizini; işletmenin stratejik açıdan önemli faaliyetlere bölümlenmesi 

ve bu faaliyetlerin, maliyetlerin değişimleri ve farklılaştırma üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amacıyla kullanılan bir yöntem olarak tanımlamak mümkündür (Hergert 

ve Morris, 1989). Daha geniş bir bakış açısı ile değer zinciri analizini; işletmenin 

rekabet avantajının anlaşılması, değer zincirinin hangi aşamasında müşterilere 

sunulan değerin artırılabileceğinin veya maliyetlerin düşürülebileceğinin 

belirlenmesi ve işletmenin tedarikçileriyle, müşterileriyle ve sektördeki diğer 

işletmelerle olan ilişkilerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla kullanılan 

stratejik bir araç olarak tanımlamak mümkündür (Blocher ve diğ., 2010: 40). Değer 

zinciri analizi, zincirdeki farklı basamaklar ile paydaşları tanımlamayı ve bunların 

performanslarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Jaligot, Wilson, Cheeseman, 

Shaker ve Stretz, 2016) . 

Her işletme ürününü tasarlamak, üretmek, pazarlamak, sunmak ve desteklemek 

üzere birtakım faaliyetler gerçekleştirir. İşletmeler, söz konusu tüm bu faaliyetleri bir 

değer zinciri kullanarak sunabilirler (Porter, 1985: 36). Bu bağlamda Porter (1985: 

37) işletmelerin faaliyet unsurlarını ve bu unsurlar arasındaki bağlantıları genel 

hatları ile ortaya koyan bir değer zincirini Şekil 2.7’de görüldüğü üzere tasvir etmiştir. 

Porter’a göre; bir işletmenin değer zinciri ve bireysel faaliyetlerini gerçekleştirme 
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biçimi o işletmenin tarihçesinin, stratejisinin, stratejisini uygulama yaklaşımının ve 

ekonomik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. 

 

Şekil 2.7. Porter’ın işletmeler için değer zincir modeli  

Kaynak: Porter, 1985: 37 

Porter (1985) tarafından geliştirilen değer zinciri modelinde görüldüğü üzere (Şekil 

2.7) değer zinciri analizlerini yürütebilmek için, firmanın operasyonlarının birincil ve 

destekleyici faaliyetler başlıkları altında incelenmesi gerekmektedir. Birincil 

faaliyetler işletmenin üretimi ile ilişkili olan operasyonlar; destekleyici faaliyetler ise 

işletmenin etkinliği ve etkisi için gerekli olan alt yapıya yönelik operasyonlardır. 

Değer zinciri analizi; bir işletmenin kendi sunduğu servis ya da ürünlere belirli bir 

sırayla uyguladığı işlemlerin, bu sıralama ile zincirdeki güçlü ve zayıf yönlerini 

sistematik olarak ortaya çıkarmak, tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan bir 

analiz yöntemidir. Değer zinciri analizi, işletme işlemlerini birer zincir halkası olarak 

görür ve her bir halkanın değerini artırmayı hedefler (Dekker, 2003). Bir değer zinciri 

oluşturmanın ana unsuru, bir işletmenin belirli bir sektördeki faaliyetleridir. Sektör 

çapında değer zinciri oluşturmak da mümkün olmakla beraber, sektördeki her bir 

işletmenin kendi faaliyet alanı doğrultusunda değer zinciri oluşturması daha 

uygundur. Çünkü sektör düzeyindeki bir değer zinciri çok geniş çaplı olacağından 

rekabet avantajı oluşturabilecek önemli kaynakların belirsizleşmesine neden 

olabilmektedir. Aynı zamanda rakip değer zincirleri arasındaki farklar, rekabet 

avantajının da temel kaynağını oluşturmaktadır. Ayrıca aynı sektördeki benzer 
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işletmelerin bile faaliyet unsurlarında ayrımlar söz konusu olabileceğinden, işletme 

düzeyinde değer zinciri oluşturulması daha uygun bir stratejidir (Porter, 1985: 38). 

Rekabet unsuru olarak değer, alıcıların bir işletmenin sağladığı ürün için ödeme 

yapmaya razı olduğu miktardır. Bir firmanın ürettiği ürünün satış miktarının, ürünü 

üretmede ortaya çıkan maliyetleri aşması durumunda ürüne ilişkin “değer” ortaya 

çıkar. Değer zinciri, toplam değeri gösterir ve “değer etkinlikleri” ve “marjdan” oluşur. 

Değer faaliyetleri, bir firmanın gerçekleştirdiği fiziksel ve teknolojik olarak farklı 

faaliyetlerdir. Bunlar, bir firmanın alıcıları için değerli bir ürün oluşturduğu yapı 

taşlarıdır. Marj ise, toplam değer ile değer faaliyetlerini gerçekleştirmenin toplu 

maliyeti arasındaki farktır (Porter, 1985: 38). 

Değer zinciri analizi noktasında değer faaliyetleri birincil faaliyetler ve destek 

faaliyetler olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Şekil 2.7’nin alt kısmında 

listelenen birincil faaliyetler, ürünün fiziksel olarak oluşturulması ve satışı ve satış 

sonrası yardımın yanı sıra alıcıya satış ve aktarımıyla ilgili faaliyetlerdir. Herhangi 

bir firmada, birincil faaliyetler Şekil 2.7’de gösterilen beş genel kategoriye ayrılabilir. 

Destek faaliyetleri; satın alınan girdileri, teknolojiyi, insan kaynaklarını ve işletmenin 

genel işlevlerini sağlayarak hem birincil faaliyetleri hem de birbirini destekler. Noktalı 

çizgiler, tedarik, teknoloji geliştirme ve insan kaynakları yönetiminin, tüm zinciri 

desteklemenin yanı sıra belirli birincil faaliyetlerle ilişkilendirilebileceğini 

yansıtmaktadır. Firma iç altyapısı belirli birincil faaliyetlerle ilişkilendirilmez, ancak 

tüm zinciri destekler. 

2.2.2.1.1.  Birincil faaliyetler 

Şekil 2.7’de görüldüğü üzere herhangi bir endüstride bir işletmenin rekabet 

edebilmesinde rol oynayan değer zinciri birincil faaliyet unsurlarını beş kategoride 

incelemek mümkündür. Aynı zamanda söz konusu her bir kategori faaliyet bulduğu 

endüstri ya da işletmenin kendi stratejilerine bağlı olarak bir dizi farklı faaliyet 

gruplarına da bölünebilmektedir (Porter, 1985: 39-40). 
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 Tedarik Lojistiği; malzeme taşıma, depolama, stok kontrolü, araç planlanması, 

tedarikçilere dönüş gibi ürün girdilerinin kaydedilmesi ve dağıtılması ile ilgili 

faaliyetlerdir. 

 Operasyon (İşleme); işleme, paketleme, montaj, ekipman bakımı, test, baskı 

gibi ürünün son şekline dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetlerdir. 

 Sevkiyat Lojistiği; nihai depolama, ürün taşıma, teslimat aracı işlemleri, sipariş 

işleme, zamanlama gibi ürünün alıcılara fiziksel olarak dağıtımı ile ilgili 

faaliyetlerdir.  

 Pazarlama ve Satış; reklam, tanıtım, satış gücü, kanal seçimi, kanal ilişkileri, 

fiyatlandırma gibi alıcıları ürünü almaya teşvik edecek etkinlikler ile ilgili 

faaliyetlerdir. 

 Hizmetler; kurulum, onarım, eğitim, parça temini, ürün ayarı gibi ürünü 

koruyacak ve değerini arttıracak hizmetler ile ilgili faaliyetlerdir. 

Değer zincirini oluşturan birincil faaliyetlerin her biri dahil olduğu sektöre bağlı olarak 

rekabet avantajı açısından çok büyük öneme sahip olabilmektedir. Bu bağlamda 

genel olarak birincil faaliyetler içerisinde tedarik ve sevkiyat lojistiği en kritik öneme 

sahip faaliyetlerdir. Ancak restoran gibi kendi bünyesinde servis hizmeti veren 

işletmelerde sevkiyat lojistiği büyük ölçüde esnek olmayabilir ve bu durumda 

operasyonel faaliyetler çok daha kritik bir duruma gelebilmektedir (Porter, 1985: 40).  

2.2.2.1.2. Destek faaliyetler 

Herhangi bir endüstride bir işletmenin rekabet edebilmesinde rol oynayan değer 

zinciri destek faaliyet unsurlarını Şekil 2.7’de görüldüğü üzere dört kategoride 

incelemek mümkündür. Birincil faaliyet unsurlarında olduğu gibi destek faaliyet 

unsurları da kendi içerisinde sektöre özgü bir takım farklı faaliyet gruplarına 

bölünebilmektedir (Porter, 1985: 41-42). 

 Tedarik (Satın Alma); bir işletmenin değer zincirinde kullandığı girdilerin satın 

alma işlevini ifade etmektedir. Satın alınan girdiler; makine, laboratuvar 

ekipmanları, ofis ekipmanları, binalar gibi hammadde, sarf malzemesi ve mal 

varlıklarından oluşan girdilerdir. Tedarik faaliyeti, bir işletmede yayılma 

eğilimindedir. Hammadde gibi bazı ürünler geleneksel olarak satın alma 
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departmanı tarafından tedarik edilirken, diğer bir takım ürünler fabrika müdürü, 

ofis yöneticileri, satış görevlileri gibi ilgili birim sorumluları tarafından tedarik 

edilmektedir. 

 Teknoloji Geliştirme; her bir değer faaliyetini süreçler ve prosedürler sırasında 

kullandığı teknik bilgileri teknoloji ile somutlaştırmaktadır. Teknoloji geliştirme, 

ürünü ve süreci iyileştirmek üzere bir dizi faaliyetten oluşmaktadır ve rekabet 

avantajı açısından önemli bir unsurdur. Birçok işletmede kullanılan teknoloji 

dizisi, belgelerin hazırlanmasından ürünlerin taşınmasına kadar oldukça geniş 

kapsamlıdır. Sipariş girişi ve muhasebe departmanı için gerekli otomasyon 

sistemlerinden ürün tasarımı, araştırma geliştirme çalışmaları, medya 

araştırması, ekipman tasarımı ve servis prosedürlerine kadar birçok değer 

faaliyetinde teknoloji geliştirme söz konusudur. 

 İnsan Kaynakları Yönetimi; işletmedeki tüm personelin işe alınması, eğitimi, 

geliştirilmesi ve ücretlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerdir. İnsan kaynakları 

yönetimi bir değer zincirinde hem birincil faaliyetleri hem de destek faaliyetleri 

destekleyen bir unsurdur. İnsan kaynakları yönetimi diğer destek 

faaliyetlerinde olduğu gibi işletmenin birçok farklı alanında kendini 

gösterebilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, personeli işe alma ve onların 

becerilerini ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik eğitimler noktasında dikkatli 

maliyet hesabı yaparak rekabet avantajı sağlayabilen önemli bir unsurdur. 

 İşletme Altyapısı; genel yönetim, planlama, finans, muhasebe, hukuk, devlet 

işleri ve kalite yönetimi gibi bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. İşletme altyapısı 

diğer destek faaliyetlerinden farklı olarak genellikle bireysel faaliyetleri değil 

tüm zinciri desteklemektedir. İşletme alt yapısı genellikle sadece bir gider 

kalemi olarak görülmekle birlikte güçlü bir rekabet avantaj kaynağı da 

olabilmektedir. 

2.2.2.2. Değer zinciri analizinin önemi 

Değer zinciri analizi, işletmelerin rekabet stratejileri noktasında avantaj sağlayan 

önemli bir yöntemdir. Herhangi bir ürünün müşteriye sunulduğu zincirin tamamını 

tanımlamaya çalışan değer zinciri analizinin bir takım önemli görevleri söz 

konusudur. Bu görevleri; mevcut faaliyetleri denetlemek, gelecekteki faaliyetleri 

geliştirmek, değer yaratan faaliyetleri belirlemek, müşteri ihtiyaçlarının tatminine 
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toplam katkısını analiz etmek, sistematik bir yol sunmak ve rakiplerin değer zinciri 

ile karşılaştırma yapmak olarak sıralamak mümkündür (Dekker, 2003). Söz konusu 

bu görevler ve özellikle de tüm dünyada küreselleşmenin hızlı bir şekilde devam 

ettiği dikkate alındığında, değer zinciri analizinin neden önemli olduğunu üç temel 

unsur üzerinden açıklamak gerekmektedir (Kaplinsky ve Morris, 2000: 9). Bunlar;  

 Büyüyen iş bölümü ve bileşenlerin üretiminin küresel dağılımı ile sistematik 

rekabetçilik giderek daha da önemli hale gelmiştir. Değer zinciri analizi 

sistematik rekabetçiliğin kapsamını ve gerekliliklerini anlamada önemli bir rol 

oynamaktadır. Değer zinciri analizi ile temel yeterliliklerini tanıma ve analiz 

etme imkânı bulan işletme, kendine özgü yeterlilikler kapsamında olmayan 

işlevleri dış kaynaklara yönlendirecektir. Ayrıca, üretim zincirindeki mal ya da 

hizmet girdilerinin akışını haritalamak, işletmenin tutum ve davranışı hakkında 

da bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla kendi işlevlerinde değer 

zincirini içselleştiremeyen işletmelerin, verimliliklerini yükseltme noktasında 

çabalamaları çok da etkili sonuçlanmayacaktır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 11-

12). 

 Üretimde verimlilik, küresel pazarlara başarılı bir şeklide nüfus edebilmek 

adına öncelikli gerekliliktir. Değer zinciri analizinin önemli olmasının ikinci 

nedeni, hizmetlerden ziyade üretimde uzmanlaşmış işletme ya da ülkelerin 

nihai pazarlara bağlanma şekilleri ve küresel pazarlara katılma yetenekleri 

noktasında sahip oldukları avantaj ve dezavantajları anlamalarına yardımcı 

olmasıdır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 11). 

 Küreselleşmenin en iyisini yapmak üzere sürekli gelir büyümesine izin veren 

küresel pazarlara giriş, değer zincirindeki tüm dinamiklerin anlaşılmasını 

gerektirmektedir. Değer zinciri analizinin önemli olmasının üçüncü nedeni ise, 

faydaların özellikle de gelirlerin küresel ekonomiye katılanlara dağılımını 

açıklamaya yardımcı olmasıdır. Bu durum, bireysel üreticilerin ve ülkelerin 

kazanımlarındaki paylarını arttırmalarına olanak sağlayacak politikaları 

tanımlamalarını kolaylaştıracaktır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 11). 

Değer zinciri analizi aynı zamanda, işletmelerin uyguladıkları stratejik faaliyetlerin 

işletmelerin misyon, vizyon ve hedeflerine ne ölçüde uygun ve destek olduğunun 

belirlenmesinde de etkin bir yöntemdir (Evans, Campbell ve Stonehouse, 2004: 66). 



95 

 

Ayrıca söz konusu analiz, müşterilere değer vermenin farklı ve yararlı başka 

yollarının olduğunun da araştırılmasına olanak tanımaktadır (Walters ve Jones, 

2001). 

2.2.2.3. Değer zinciri analizinin avantaj ve dezavantajları 

Değer zinciri analizi; bir işletmede mal ya da hizmetin üretilmesi fikrinin ortaya 

çıkması ile başlayan ve satış sonrası hizmetlere kadar olan süreçte değer yaratan 

birincil ve destek faaliyetlerin etkinliğinin artırılması, değer yaratmayan faaliyetlerinin 

elimine edilmesi ya da ortadan kaldırılması ve düzeltilmesi gereken faaliyetlerin ise 

düzeltilmesi ile ilgili işlevlerin gerçekleştirildiği bir analiz yöntemidir. Bu bağlamda; 

değer zinciri analiz sürecinin işletmeler açısından fayda sağlayan birtakım 

avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da söz konusudur. Değer zinciri analizinin 

avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Hergert ve Morris, 1989; Shank ve 

Govindarajan, 1993: 90-91; Miller ve Dess, 1996: 112; Paladino, Bates ve Silveira, 

2002; Billings, Thiessen ve Witwicki, 2004: 6; Elloumi, 2004: 67; Drury, 2004: 15; 

Yalçın, 2006): 

 Değer zinciri analizi uygulayan bir işletmede, değer zinciri faktörlerinin 

işletmenin rekabet avantajını görmede kolaylık sağlaması nedeniyle stratejik 

kararlar daha kolay alınabilmektedir. 

 Zincirdeki ürünlerin ve süreçlerin taklit edilmesinin zorluğu işletme açısından 

bir rekabet avantajı oluşturmaktadır. 

 Değer zinciri, perakende üretimden bileşik sistemlere kadar risk üstlenen 

bütün unsurların ürün kalitesini, tedarikini ve güvenliğini emin bir şekilde 

yönetmenin eşsiz bir yoludur.  

 Değer zinciri analizi pazarlara erişimi kolaylaştırır. 

 Zincir sayesinde paydaşlar ile daha hızlı ve kolay iletişim kurulması, tüketici 

taleplerine daha kısa sürede cevap verilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla bu 

durum, müşteri memnuniyetini arttırıcı rol oynamaktadır. 

 Değer zinciri işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi açısından müşteri değerinin 

önemini açıkça vurgulayan bir yöntemdir. Bu bağlamda, işletmeler arası 

rekabet avantajının elde edilebilmesi müşteriye sunulan değerin artırılmasına 

bağlıdır. 
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 Bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinde ve müşterilere 

sunulan değerin hangi noktalarda arttırılabileceğinin belirlenmesinde etkin bir 

rol oynayan değer zinciri analizi, genel bir kontrol listesi sunarak işletme 

yöneticilerine rehberlik etmektedir. 

 Rakiplere karşı daha avantajlı işbirliklerine olanak sağlamaktadır. 

 Değer zinciri analizi, bir işletmenin ürünlerinin müşterilerinin tedarik zincirine 

uygunluğunu ortaya koyan bir analiz yöntemidir. Bu çerçevede işletmenin 

ürünlerinin maliyetinin, müşterilerin toplam maliyetinin yüzde kaçını 

oluşturduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bilgi, işletme ile 

müşterilerinin maliyet düşürme faaliyetlerinde birlikte hareket etmelerini 

destekleyici nitelik taşımaktadır. 

 Değer zinciri analizinin yararlarından bir diğeri de analiz sonucu elde edilen 

geri bildirimlerle müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. 

 Değer zinciri analizi ile işletme, farklılaştırılmış ürünler geliştirme yolunu 

seçerek rekabet avantajı sağlayabilmektedir. 

 Değer zinciri analizi işletmede üretilen mal ya da hizmetin kalitesinin 

geliştirilmesinde de önemli rol oynayan bir analiz yöntemidir. 

Değer zinciri analizinin önemli avantajları olduğu gibi bir takım dezavantajları da söz 

konusudur. Değer zincirindeki ana tema olan işbirlikçi yaklaşım her işletmede aynı 

düzeyde yaşanmayabilir. Söz konusu bu durum karşısında ortaya çıkabilecek değer 

zinciri analizi dezavantajlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür (Billings ve diğ., 

2004: 6):  

 Değer zinciri analizi, ticari faaliyetlerin kontrolünün azalmasına neden 

olabilmektedir. 

 Zincirin paydaş halkaları arttıkça daha uzun karar verme süresine ihtiyaç 

doğmaktadır. 

 Değer zincirinde yer alan her ortağın karar verme sürecine dâhil edilmesi ve 

ortak karar alma gerekliliği, işletmenin bu süreçte esnekliğinin ve 

bağımsızlığının azalmasına neden olmaktadır.  

 Değer zincirinin daha iyi işleyebilmesi için daha fazla zaman, daha fazla çaba 

ve daha fazla para harcanması gerekmektedir. 
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 Değer zinciri analizinde kullanılan maliyet, gelir ve varlık bilgilerinin tek bir yıla 

ait olması da analizin dezavantajlı bir diğer yönüdür. 

2.3. Turizm Sektöründe Değer Zinciri 

Turizm sektörünün öncelikli olarak insan ve hizmet odaklı bir sektör olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Sektörün temel faaliyet alanı, herhangi bir nedenle daimi 

ikametgâhından geçici süreliğine ayrılmış bireylerin konaklama ve seyahat 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik ürünleri sunan işletmeleri kapsamaktadır. Bu 

faaliyet alanlarına ilave olarak, turistik tüketicilere geniş kapsamlı bir seyahat 

deneyimi sunmaya yönelik çeşitli işletmeler ve kuruluşlar da (yeme-içme, eğlence, 

alış-veriş, spor, sağlık vb.) turizm sektörüne dahil olabilmektedir (Rajashekariah ve 

Chandan, 2013: 17). Söz konusu bu paydaşların (Şekil 2.8) turizm sektörüne dahil 

olmaları ve sektör ile daha fazla etkileşime girmeleri, turizm sektörünün büyümesi 

noktasında da önemli bir kazanımdır. 

 

Şekil 2.8. Turizm sektörünün temel bileşenleri  

Kaynak: Rajashekariah ve Chandan, 2013: 17 
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Değer zinciri analizleri, herhangi bir ürünü ham halinden nihai tüketime kadar getiren 

süreçte gerçekleşen faaliyetler sırasındaki çeşitli bağlantıları incelemektedir. Ancak 

turizm ürünlerinin doğası gereği (üretildiği yerde tüketilmesi, stoklanamaması vb.), 

turizm değer zinciri analizini sanayi ya da tarım sektörlerinde kullanılan değer zinciri 

analizlerinden farklılaştırmaktadır (Travers, 2007: 14; Ashley ve Mitchell, 2008: 4). 

Turizm sektörü içerisinde mal ya da hizmet üreten işletmeler büyük oranda 

bütünleşmiş ve yoğun olarak birbirine bağlı alt sektörlerden oluşmaktadırlar (Mete 

ve Acuner, 2014). Bu duruma bağlı olarak turizm değer zinciri, turizm ürünlerinin 

üretilmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan tüm mal ve 

hizmet tedarikçilerinin faaliyetlerinden oluşmaktadır. Turizm değer zinciri; turizmin 

temel faaliyetleri olan konaklama, ulaşım, gezi gibi alanların yanı sıra yeme-içme, el 

sanatları, gıda üretimi, turizmi destekleyen altyapı (su, enerji, yol vb.), atık imhası 

gibi birçok bileşeni de içeren karmaşık bir yapıdadır (Slob ve Wilde, 2006: 8). 

Turizm değer zinciri, turistik tüketicinin tatil tercihini belirlemesi ve rezervasyonunu 

yaptırması ile başlayan bir süreçtir. Turizm ürününü satın alma aşamasında turistik 

tüketici çeşitli alternatiflere sahiptir. Bu noktada turistik tüketici seyahat planını, tur 

operatörleri ya da seyahat acentaları yardımı ile gerçekleştirebileceği gibi kendisi 

bireysel olarak da gerçekleştirebilmektedir. Bir sonraki aşama turistik tüketicinin 

destinasyona varışını ve dönüşünü sağlayan ulaşım (uçak, tren, otobüs, araba vb.) 

şeklidir. Aynı zamanda tüketicinin destinasyonda geçirdiği sürece günlük geziler ya 

da transferi için kullanılan ulaşım şekilleri de turizm değer zincirinin bir parçasıdır. 

Destinasyona ulaşan turistik tüketici için konaklama ve bu süre içerisinde temel 

gereksinimi olan yeme-içmeye ilişkin faaliyetler en önemli unsurlardır. Dolayısıyla 

turizm değer zincirinin en önemli aşamalarından birisi de destinasyonda turistik 

tüketicinin konaklama ve yeme-içme faaliyetlerine hizmet verebilecek otel, 

pansiyon, tatil köyü, restoran, kafe gibi faaliyet unsurlarına ilişkin süreçtir. 

Destinasyonda geçirilen süre boyunca zincire dahil olan diğer önemli faaliyet 

alanlarından birisi turistik tüketicinin boş zaman etkinliklerini değerlendirebileceği 

çeşitli etkinlikler (gezi, eğlence, yerel organizasyonlar vb.) iken bir diğeri ise alış-

veriş faaliyetleridir. Turistik tüketicinin özellikle yerel etkinliklere katılımı ve yerel 

alanlarda alış-veriş faaliyetlerini gerçekleştirmesi, destinasyonun ve destinasyonda 

ev sahibi konumunda olan yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimi açısından da son 

derece önem arz etmektedir. Söz konusu tüm bu aşamalar turizm değer zincirinin 
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birincil faaliyet unsurlarını oluştururken; turizmin destinasyonda gelişmesine katkı 

sağlayabilecek bir takım ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlar da (hükümet, yerel 

yönetimler, STK’lar, sağlık ve eğitim kurumları vb.) turizm değer zincirinin destek 

faaliyet unsurlarıdır. Bu bağlamda Şekil 2.9’da turizm değer zincirinin birincil faaliyet 

unsurları (Mitchell ve Phuc, 2007: 16; Spenceley ve diğ., 2009: 29); 

 Tatil Planlaması: Turistik tüketici tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir. 

Tüketici seyahat etmeye karar vermekte ve tur operatörlerini, seyahat 

acentalarını ya da çevrimiçi hizmetleri kullanarak seyahatini planlamaktadır. 

Bu noktada tatil planlaması sürecinin alt işlem basamakları; tur operatörleri, 

seyahat acentaları ya da çevrimiçi hizmetlerdir. 

 Ulaşım: Turistik tüketici tarafından seçilen destinasyona ulaşmak için 

kullanılan tüm kara, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığı faaliyetlerini 

içermektedir. Ulaşım, turizm değer zincirinde faaliyeti en büyük olan 

bağlantıdır. Ulaşım faaliyeti, destinasyona varmadan başlayan ve destinasyon 

terk edilinceye kadar devam eden bir faaliyet unsurudur. 

 Konaklama ve Yeme-İçme: Konaklama, destinasyonda turistik tüketicinin 

barınma ihtiyacını karşılama hizmetini sağlayan faaliyet unsurlarını 

içermektedir. Konaklama unsurları, turizm değer zinciri içerisinde geniş 

çeşitliliğe ve büyük değere sahip faaliyet unsurlarıdır. Yeme-içme faaliyeti 

sunan işletmeler çeşitlilikleri ile karakterize edilen faaliyet unsurlarıdır. Söz 

konusu bu çeşitlilik içerisinde; özel işletmeler, kamuya bağlı kuruluşlar, 

bağımsız olarak işletilen küçük işletmeler ve büyük çok uluslu şirketler 

tarafından işletilen yeme-içme işletmeleri yer alabilmektedir. 

 Deneyimsel Etkinlikler ve Organizasyonlar: Büyük konserler, sergiler, film 

festivalleri gibi birçok organizasyon turizm değer zinciri içerisinde yer alan 

faaliyet unsurlarındadır. Aynı zamanda; tarihi ve kültürel alanlar, milli parklar, 

doğa-hava-su sporlarına bağlı etkinlikler, plaj-havuz etkinlikleri gibi turistik 

tüketiciye deneyim yaşatabilecek birçok boş zaman etkinliği de turizm değer 

zincirinin birer parçasını oluşturmaktadır. 

 Alış-Veriş: Alış-veriş faaliyetleri turizm değer zinciri içerisinde çok önemli bir 

halkadır, çünkü ekonomik gücü söz konusudur. Destinasyona göre farklılık 

göstermekle birlikte hediyelik eşya, kuyum, yerel ve bölgesel ürünler, el sanatı 

ürünler gibi turistik tüketiciye ziyaretini anımsatıcı materyallere yönelik alış 

verişler özellikle destinasyondaki yerel halk açısından önemli bir ekonomik 

kazanım oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.9. Turizm değer zincirinin faaliyet unsurları 

Kaynak: Springer-Heinze, 2007: 14 
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Turizm değer zincirinde yer alan destek faaliyet unsurları ise; 

 Turizm Bakanlığı: Ülkenin turizm olanaklarını tanıtmak ve pazarlamak, turizmin 

gelişimi için gerekli tedbirleri almak, devletin diğer kurum ve kuruluşları ile 

işbirliği yaparak onları turizme yöneltmek, turizm faaliyetlerine konu olan doğal, 

tarihi ve kültürel değerleri geliştirmek ve aynı zamanda korumak gibi faaliyetleri 

yürütmektedir. 

 Yerel ya da Bölgesel Turizm Kurumları: Söz konusu kurumlar, destinasyonda 

yer alan ve hükümet ya da bakanlık düzeyinde turizm ile ilgili yapılan 

çalışmalara yerel ya da bölgesel (il turizm müdürlükleri gibi) katkı sağlama 

amacında olan kurumlardır.  

 Turizm ve Seyahat Sektörü Kurum ve Kuruluşları: Söz konusu kurum ve 

kuruluşlar; turizm ve seyahat sektöründe mesleki etik ve dayanışmanın 

sağlanması, mesleğin gelişimin sağlanması, meslek kuruluşlarının halkla 

ilişkilerinin geliştirilmesi, sektörler ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı kişi, 

kuruluş ve kurumların koordinasyonunun sağlanması, sektörlerin ulusal ya da 

uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve sektörün ülke plan ve politikaları 

ile uyumlu hareket etmesini sağlama amacındadırlar. 

 Diğer Kuruluşlar: Bu kapsamda; turizm sektörü ile gerek doğrudan gerekse de 

dolaylı olarak bir takım ilişkiler ve bağlantılar içerisinde olan ve aynı zamanda 

sektörün gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar yer almaktadır. 

Kalkınma ajansları, üniversiteler, turizm eğitimi ile ilgilenen diğer eğitim 

kurumları gibi kuruluşlar da turizm değer zincirinin birer parçasını 

oluşturabilmektedir (Mitchell, 2012; Mete ve Acuner, 2014). 

Turizmde değer zinciri analizi, ekonomik akımların turizmde nasıl işleyeceğinin 

anlaşılmasını sağlamayı ve destinasyondaki farklı insan gruplarının (yoksul 

insanlar, gençler, kadınlar vb.) turizm harcamalarından aldığı payı analizler yardımı 

ile bölümlere ayırmayı amaçlamaktadır. Bu bölümlendirme sayesinde hedef 

grupların herhangi birinin ya da hepsinin turizmden sağlayabilecekleri ekonomik 

faydalar arttırılabilir ve destinasyonun rekabet gelişimine katkıda bulunulabilir 

(Vignati ve Laumans, 2010: 5). Aynı zamanda; turizm değer zincirinin en büyük 

avantajı turistik tüketici tarafından algılanan ve tüketilen turizm ürününün “üretilmesi” 
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ve “düzenlenmesi” olmakla beraber, tüm mal ve hizmet sağlayıcılar dahil olmak 

üzere bir turizm ürününün çeşitli faaliyet aşamalarını ayrıntılı bir şekilde analiz 

edebilmesi de bir diğer önemli avantajıdır (Weiermair, 2006).  

2.3.1. Değer Zinciri Analizinin Turizm Sektörüne Faydaları 

Değer zinciri analizi bir takım gerekçeler ile turizm sektörünün gelişimine katkı 

sağlayabilmektedir. Söz konusu bu gerekçeleri şu şekilde sıralamak mümkündür 

(Mitchell, 2012): 

 İlk olarak değer zinciri analizi özellikle destinasyonun ev sahibi yerel halkın 

yerel, bölgesel ya da uluslararası turizm ticareti ile ne kadar bağlantılı olduğu 

ve söz konusu bu ticari faaliyetlerden daha fazla nasıl yararlanabileceğinin 

anlaşılması için uygulanabilmektedir. 

 İkinci olarak değer zinciri analizi; ticari canlılığa ve piyasalara odaklanması ile 

özünde “ekonomik canlılık ve sürdürülebilirlik” sağlayabilen bir analiz 

yöntemidir. Aynı zamanda değer zinciri, büyüme noktasında pazar geliştirme 

yaklaşımını benimseyen bir yöntemdir. Bu bağlamda turizm değer zinciri hem 

sektördeki işletmelerin hem de sektörden yararlanan grupların birbirleri ile 

etkileşimi için bir çerçeve sunmaktadır. 

 Üçüncü olarak değer zinciri analizi başarılı bir şekilde kullanıldığında; belirli 

hedef gruplar açısından kritik konuların ve tıkanıklıkların belirlenmesinde, 

sonrasında ise güçlü ve etkili politika ve büyüme stratejilerinin 

oluşturulmasında oldukça iyi bir araçtır. Bu noktada turizm değer zinciri de 

sektör katılımcıları ve faydalanıcıları açısından problemli konuların tespit 

edilmesi ve somut müdahale stratejilerinin belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. 

Özellikle de turizm faaliyetlerinin en önemli halkalarından birisi olan yerel 

halkın sektörden daha iyi koşullarda nasıl yararlanabileceği noktasında 

mantıksal bir çerçeve çizebilen bir yöntemdir. 

 Dördüncü olarak değer zinciri analizi; çeşitli nihai pazarlar için zincir 

faydalanıcılarının kimler olduğunu belirleyen ve söz konusu faydalanıcıların 

zincire girme noktasında karşılaşabilecekleri engelleri tanımlayan bir 

yöntemdir. Bu bağlamda turizm değer zinciri, özellikle zayıf nitelikli (yerel halk 

gibi) katılımcılarının zincire katılımlarını kolaylaştırabilecek en iyi fikre 
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odaklanmalarını sağlayan bir analizdir. Bu noktada turizm değer zinciri analizi 

zayıf nitelikli katılımcıların; verimlilik sistemini geliştirme, ürün kalitesini 

arttırma, ürün farklılaştırma, sosyal ve çevresel standartları dikkate alma ve iş 

ortamına önem verme gibi değer zincirine katılımı kolaylaştıracak unsurları göz 

önünde bulundurmalarına olanak sağlayabilmektedir. 

 Beşinci olarak değer zinciri analizi; doğal olarak ölçeklenebilen bir analizdir. 

Bu önemli bir ayrıntıdır, çünkü değer zincirinin başarısı sadece birkaç halkanın 

faydalanması üzerine değil tüm halkaların yararı üzerine odaklıdır. Bu 

bağlamda turizm gibi birçok sektörle entegre olmuş bir değer zincirinin tek 

odağının bir üretici grubu ya da bir işletme olması çok da tercih edilen bir 

durum değildir. Aksine; turizm değer zincirinin belli bir bölgeye ya da ülkeye 

uygulanması daha doğru bir analiz şekli olabilmektedir. 

 Altıncı olarak değer zinciri analizi; göreceli olarak kanıta dayalı ve eylem odaklı 

bir analizdir. Dolayısıyla turizm değer zinciri analizi, işletmelere belirli 

noktalarda rekabet güçlerini arttırmak ve gelişimlerini hızlandırabilmek adına 

somut öneriler sunabilmektedir. 

 Son olarak değer zinciri analizi; bir politika ve yeniden yapılandırma aracı 

olarak faydalanıcılarına ileriye yönelik açık ve net bir yol haritası sunabilen bir 

analizdir. Bu bağlamda turizm sektöründe değer zincirini oluşturan her bir 

halka arasındaki güçlü işbirliği, sektörün rekabet gücünü arttıracak ve sektörün 

gelişimine hız kazandırabilecektir. Aynı zamanda özellikle de destinasyondaki 

yerel halkın turizm değer zincirinin önemli bir parçası olarak görülmesi ve 

zincire dahil edilmesi de sektörün küresel rekabet gücünü arttırabilecek bir 

süreçtir. 

Söz konusu gerekçeler incelendiğinde; değer zincirlerindeki temel noktanın “her 

zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğu gerçeği” olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Dolayısıyla her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de küresel 

rekabeti sağlamanın kilit noktası, zincirdeki bütün paydaşların ortak hareket 

etmesini sağlayabilmektir. Yukarıda sıralanan unsurlar dikkate alındığında, özellikle 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke destinasyonlarında turizmin etkilerini arttırmak 

ve destinasyonun kalkınmasını ve gelişimini sağlamak üzere bir yol haritası 

belirleyebilmek söz konusu olabilecektir. Turizmde değer zinciri analizi, üretim 

sürecinden başlayarak ekonomik getirileri temsil eden sadece sayılar ile ilgili bir 
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analiz değildir. Turizm değer zinciri; fonksiyonel aktiviteler, hizmet sağlayıcılar, 

müşteriler, destek kurum ve kuruluşlar ve de tedarik zincirleri arasındaki ilişkileri 

tanımlayan bir zincirdir. Söz konusu taraflar arasındaki güç ve yönetişim ilişkileri, 

turizm ile ilgili plan ve politikaların oluşturulması ve karar verme süreçlerine yerel 

halkı dahil etmelerine engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla turizm değer zinciri yerel 

halkın, başka bir ifade ile yoksulların da bu süreçlere dahil edilmesi gerekliliğini 

öngörmektedir. Ancak, mal üreten sektörlerde yoksulların zincirin hangi halkasında 

yer alacağı açık ve net iken, turizm sektörünün farklı ürün doğası gereği yoksulların 

tek bir noktada zincire dahil olması söz konusu olamamaktadır. Bu bağlamda 

uluslararası turizm uygulayıcıları yerel halkın turizmin meydana getirdiği üretim, gelir 

ve istihdam olanaklarından fayda elde edebilecek fırsatları “yoksul yanlı turizm 

değer zinciri” yaklaşımı ile sağlayabileceklerini öngörmektedirler (Ashley ve Mitchell, 

2008). 

Turizmin destinasyonun ev sahibi yerel halka üzerinde istihdam, gelir, sosyo-kültürel 

gibi birçok olası etkisi söz konusudur. Söz konusu etkilerin değerlendirilmesine 

ilişkin birçok analiz yöntemi bulunmakla beraber, ODI (Overseas Development 

Institute) bunları dört alan ile sınırlandırmıştır. Bunlar; geçim analizi, kurumsal 

analiz, yerel ekonomik haritalama ve yoksul yanlı değer zinciri analizidir. İlk üç 

yöntemin dezavantajı, tamamen yerele odaklanması ve sadece doğrudan ve dolaylı 

etkileri dikkate almasıdır. Turizmin ekonomik boyutu ile ilgili bir analiz dinamik 

etklileri dikkate almıyor ise, turizm ürününün rekabet gücünü değerlendirmek 

oldukça zor olacaktır. Çünkü, dinamik etkiler çoğunlukla yerel halkın turizmden 

sosyo-ekonomik etkilenimi ile ilgilidir (Mitchell, 2012). 

Sonuç olarak; bir hizmet sektörü olarak turizmin paydaşlarının kimler olduğu, 

destinasyonun ev sahibi olan yerel halkın bir paydaş olarak turizm ile ilgili plan, 

politika ve karar verme süreçlerine dahil edilip edilmediği ve yerel halkın sosyo-

ekomonik olarak turizmden nasıl faydalandığı konularına odaklanan bu çalışmada 

da söz konusu sorulara en net cevapların “yoksul yanlı turizm değer zinciri” ile 

alınabileceği kanaatine varılmıştır.  
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3. YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde; turizm değer zinciri katılımcılarının ve zincir halkaları 

arasındaki bağlantıların belirlenmesi ile turizm değer zinciri ve yoksul yanlı turizm 

yaklaşımı temelinde yerel halkın zincirin farklı bölümlerine katılımını açıklamaya 

yönelik olarak yapılacak olan araştırmaların tasarımı açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Metodolojisi (Yöntemi) 

Çalışmaya yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma kapsamında; araştırma soruları 

ile bu sorulara bağlı alt hipotezlere cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, 

“karma metot” olarak adlandırılan araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma metot; 

araştırmacının çalışmasında nicel ve nitel araştırma tekniklerine yönelik kavramları, 

yöntemleri ve yaklaşımları bir arada kullanması olarak tanımlanmaktadır (Johnson 

ve Onwuegbuzie, 2004: 17). Nicel yöntem; bilimsel çalışmalarda kullanılan en 

yaygın araştırma kategorisidir (Nakip, 2008: 55). Nicel yaklaşımlar, farklı 

değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerle bağlantılı hipotezleri test ederler 

(Neuman, 2000: 71). Nitel yöntem ise; “kuram oluşturma” anlayışını dikkate alarak, 

sosyal olguları dahil oldukları çevre içerisinde araştırmaya ve anlamaya çalışan bir 

yaklaşımdır. Tanımda öne çıkan “kuram oluşturma” kavramı, toplanan verilerden 

yola çıkarak önceden bilinmeyen birtakım sonuçları birbiri ile ilişkileri içerisinde 

açıklayan bir model anlamına gelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39-40). Bu 

durumda nitel araştırma yöntemi tercih eden araştırmacı, araştırma sürecinin 

ilerleyen aşamalarını toplanan verilere göre şekillendirmelidir. Başka bir ifade ile 

nitel araştırmalarda, araştırmanın tüm aşamalarında tümevarım yaklaşımı esas 

alınmalıdır. 

Johnson ve Onwuegbuzie (2004: 20) göre, karma araştırma metodu çalışmalarda 

model ya da yöntem tasarımı olarak iki şekilde kullanılabilir. Bunlardan ilki, nicel ve 

nitel yaklaşımların araştırmanın çeşitli aşamalarında ve süreçlerinde karıştırılarak 

kullanıldığı karma model tasarımıdır. İkincisi ise, araştırma içerisinde hem nicel hem 

de nitel yaklaşımların ayrı ayrı kullanıldığı karma yöntem tasarımıdır. Mayring (2001: 

8) ise, nicel ve nitel araştırmaları birleştirmenin dört faklı olasılığını önermektedir. 

Bunlar; 
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 Araştırma ya da Ön Çalışma Modeli: Bu modelde nitel ve nicel yöntemler sıralı 

olarak uygulanır. Çalışma alanını araştırmak ve hipotezler geliştirmek adına 

öncelikli olarak nitel veriler toplanır ve sonrasında nicel ölçüm ve hipotezlerin 

testi için araçların oluşturulması amaçlanır. 

 Genelleme Modeli: Nitel bir çalışma başlatılır ve tamamlanır. Sonrasında ise, 

bu nitel araştırmanın materyalleri hem teori hem de genelleştirilebilir sonuçlar 

türetmek üzere nicel analizler ile kullanılır. 

 Detaylandırma Modeli: Öncelikli olarak nicel bir çalışma başlatılır ve 

tamamlanır. İkinci aşama olarak, nicel araştırmanın sonuçlarını anlamak ve 

yeni teorik bilgiler elde edebilmek için nitel bir analiz yapılır. 

 Üçgenleme Modeli: Araştırma sorusuna çeşitli yöntemler uygulanarak birkaç 

farklı noktadan yaklaşılır. İki yaklaşımın bulgularını doğrulamak ya da çapraz 

geçerliliklerini sağlamak üzere hem nitel hem de nicel yöntemler birleştirilir. Bu 

arada; uygulanan farklı yöntemler otonom kalır ancak, yan yana çalışır. 

Buluşma noktası ise, çalışmanın konusudur. 

Söz konusu bu çalışma, konusu ve araştırma soruları gereği karma metod olarak 

tasarlanmış olup, araştırma modeli olarak ise “üçgenleme modeli” üzerinden 

yürütülmüştür. Üçgenleme kavramı literatürde; birey davranışlarının ya da 

araştırmalarda aynı olgunun incelenmesi için iki veya daha fazla veri toplama 

yönteminin bir arada kullanılması olarak ifade edilmektedir (Cohen, Manion ve 

Morrison, 2007: 141). Yıldırım ve Şimşek (2011: 94); uluslararası literatürde 

“triangulation” olarak ifade edilen kavramı “çeşitleme” olarak çevirmişler ve bu 

kavramı “farklı veri kaynakları, farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak 

araştırma sonuçlarının inandırıcılığını arttırmaya yönelik çabaların bütünü” olarak 

tanımlamışlardır. Denzin’e (1970) göre; üçgenleme de temel ilke, farklı bireyler ve 

farklı ortamlardan farklı yöntemler ile veri toplamak ve böylece sonuçlarda ortaya 

çıkabilecek önyargıların ya da yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmektir (Aktaran: 

Yıldırım ve Şimşek, 2011: 94). Dolayısıyla, üçgenleme modeli ile veri toplama 

yöntemlerinden herhangi birinin zayıf yönleri, bir başka veri toplama yöntemi ile 

çapraz doğrulama oluşturularak dengelenmiş olmaktadır. 
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3.2. Veri Toplama ve Analiz Süreci 

Üçgenleme modeli üzerinden tasarlanan araştırma çalışmasında geniş bir literatür 

taramasının ardından, Şekil 3.1’de görülen değerlendirme süreci izlenmiştir. Buna 

göre; 

 

Şekil 3.1. Araştırma süreci 

1) Çalışmada veri toplama ve analiz sürecine ilişkin ilk aşamada nitel bir yöntem 

olan “doküman incelemesi” gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada; 

Araştırma Sorusu 1: Turizm sistemi içerinde yer alan sektörler ve paydaşlar 

değerlendirilerek oluşturulan bir turizm değer zinciri hangi unsurlardan oluşur? 

Literatür Tarama 

Nicel ve Nitel Verilerin Sentezi 

Doküman 
İncelemesi 

Yerel Halk 
Anketi 

Sektör Temsilcileri ve 
Profesyonellerle 

Görüşme 

Değer Zinciri 
Analizi 

Nicel analiz Nitel analiz 
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sorusunun cevabı aranmıştır. Doküman incelemesi; araştırılması amaçlanan olgu 

ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan bir 

yöntemdir. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanıldığında 

araştırmanın geçerliliğini önemli ölçüde arttırabilecek bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011: 187; Karasar, 2012: 183). Çalışma kapsamında, örnekleme ilişkin bir 

takım istatistiksel veriler ve yazılı bilgiler doküman incelemesi yapılarak analiz 

edilmiştir. Bu bağlamda; turizm sektörünü doğrudan ilgilendiren bilgileri içeren 

istatistiki veriler olan yıllar itibariyle ziyaretçi sayıları, konaklama sayıları, tesis 

sayıları (konaklama, yeme-içme, eğlence vb.), seyahat acentaları sayılarının yanı 

sıra; turizm sektörünü dolaylı olarak ilgilendiren ancak sektörün faydalanıcıları 

konumunda olanlara ilişkin istatistiki veriler olan hediyelik eşya dükkânlarının 

sayıları, yerel ulaşım sağlayıcıların (taksi, minibüs vb.) sayıları, rekreasyonel faaliyet 

sağlayıcıların (balon, atv, bisiklet, motosiklet vb. araçları kiralayan firmalar) 

sayılarının incelenmesi ile bir mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir. Doküman 

incelemesi çalışması, destinasyonda turizmine ilişkin mevcut durumu detaylı bir 

şekilde ortaya koymakla birlikte; çalışmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının 

gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere oldukça geniş çaplı bir veri seti sunmuştur. 

2) Çalışmanın ikinci aşaması, nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplamı aracı 

olan “görüşme” tekniği ile yürütülmüştür. Bu aşamada aşağıdaki araştırma 

sorusuna;  

Araştırma Sorusu 2: Turizm değer zinciri analiz edildiğinde zincirin 

halkalarında yer alan faaliyet unsurları ile yoksullara yönelik ekonomik faydalar 

arasında bir ilişki vardır mıdır? 

ve bu soruya bağlı olarak geliştirilen şu hipotezlere cevaplar aranmıştır:  

H2₁: Turizm değer zincirinin ana faaliyet unsurları ile yoksullara fayda 

sağlayan ekonomik bağlantılar arasında bir ilişki vardır. 

H2₂: Turizm değer zincirinin destek faaliyet unsurları ile yoksullara fayda 

sağlayan ekonomik bağlantılar arasında bir ilişki vardır. 
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Görüşme; önceden belirlenmiş, soru sorma ve cevap alma şeklinde karşılıklı ve 

etkileşimli gerçekleşen iletişim sürecidir (Stewart ve Cash, 2014: 9). Bu bağlamda 

katılımcılar ile yapılan görüşmeler, “açık uçlu anket görüşmesi” olarak 

tasarlanmıştır. Açık uçlu anket görüşmelerinde bir dizi standart soru seti vardır ve 

görüşmeciler bu sorulara istedikleri tarzda ve öznel olarak cevap verme hakkına 

sahiptirler (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 121). Çalışma kapsamında hazırlanan 

görüşme formları, alanında uzman akademisyenlere görüşleri alınmak üzere 

elektronik posta aracılığı ile gönderilmiştir. Dokuz profesör, yedi doçent ve dokuz 

doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda yirmi beş akademisyenin görüşleri 

doğrultusunda görüşme formlarına son şekli verilmiştir. Çalışma bağlamında söz 

konusu görüşmeler; yerel yönetimler ve çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra yerel 

işletmeler (hediyelik eşyacılar, sıcak hava baloncuları vb.) ve turizmin dolaylı 

faydalanıcıları (taksiciler, sigortacılar vb.) ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; 2 

yerel yönetim yöneticisi, 7 otel yöneticisi, 9 yiyecek-içecek işletmesi yöneticisi, 3 

sıcak hava balon işletmesi yöneticisi, 3 seyahat acentası yöneticisi ve 9 hediyelik 

eşya satışı yapan işletme sahibi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla irdelenmiştir. Nitel 

araştırmalarda en sık kullanılan analiz yöntemi olan betimsel analiz; elde edilen 

verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224). 

3) Çalışmanın üçüncü ve son aşamasında ise; nicel araştırma yönteminin en yaygın 

veri toplama kategorisi olan “anket” yolu ile veri toplanmıştır. Bu aşamada iki tane 

araştırma sorusu geliştirilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak aşağıdaki araştırma 

sorusuna;  

Araştırma Sorusu 3: Yerel halkın demografik özellikleri (cinsiyet, medeni 

durum, yaş, eğitim) ve gelir durumu (meslek, aylık gelir) ile turizm faaliyetlerinin 

yerel halk üzerindeki etkileri (doğrudan, ikincil ve dinamik) arasında bir ilişki 

var mıdır? 

ve bu soruya yönelik olarak geliştirilmiş olan hipotezlere (Çizelge 3.1) cevaplar 

aranmıştır:   
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Çizelge 3.1. Katılımcıların demografik özellikleri ve gelir durumları ile turizmin etkileri 
arasındaki ilişkilere yönelik hipotezler 

Turizmin Yerel 
Halk Üzerindeki 

Etkileri 

Demografik Özellikler ve Gelir Durumuna İlişkin Hipotezler 

Doğrudan Etki 

H3₁: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₄: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₇: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₀: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₃: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₆: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki 
algıları aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

İkincil Etki 

H3₂: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₅: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₈: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₁: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₄: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₇: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Dinamik Etki 

H3₃: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₆: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₉: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₂: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki 
algıları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₅: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki 
algıları mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3₁₈: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki 
algıları aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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İkinci olarak ise aşağıdaki araştırma sorusuna; 

Araştırma Sorusu 4: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve 

dinamik etkileri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

ve bu soruya yönelik olarak geliştirilmiş olan hipotezlere cevaplar aranmıştır: 

H4₁: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki faktörü ile turizmin yerel 

halk üzerindeki ikincil etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H4₂: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki faktörü ile turizmin yerel 

halk üzerindeki dinamik etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H4₃: Turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki faktörü ile turizmin yerel halk 

üzerindeki dinamik etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Anket; cevaplandırıcının önceden belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan 

soruları yanıtlaması ile veri elde etme yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Altunışık, 

Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2007: 68). Çalışma kapsamında, daha önceden 

söz konusu çalışma ile benzerlikleri olan çalışmalarda (Netherlands Development 

Organisation [SNV], 2007; Halim, 2014; Netherlands Development Organisation 

[SNV], 2014) kullanılan geçerlik ve güvenilirlikleri sınanmış ölçeklerden 

yararlanılarak bir anket hazırlanmıştır. Anket çalışması, destinasyonda turizm ile 

doğrudan ya da dolaylı bağlantı halinde olan yoksul hane halkına uygulanmıştır. 

Anketin ilk bölümünde; katılımcıların demografik bilgilerini ve gelir durumlarını 

irdelemeye yönelik olarak hazırlanan sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci 

bölümünde ise; bölge yerel halkının turizme katılımı ile elde edeceği “doğrudan 

etkilere” ilişkin dokuz ifade, “ikincil etkilere” ilişkin yedi ifade ve “dinamik etkilere” 

ilişkin dokuz ifade olmak üzere toplamda yirmi beş ifadeye yer verilmiştir. 

Katılımcılardan söz konusu bu ifadeleri beşli likert ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 

2=Katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 

katılıyorum) ile değerlendirmeleri istenmiştir. Anket çalışması sonucunda elde 
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edilen veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik paket 

yazılım programının 20. sürümüyle analiz edilmiştir. 

Araştırma sorusu 3 ve bu soruya bağlı olarak geliştirilmiş hipotezleri 

cevaplayabilmek amacıyla “t-testi” ve “tek yönlü ANOVA” testleri uygulanmıştır. “T-

Testi”, sosyal bilimlerin bir çok alanında yaygın olarak kullanılan bir testtir. Sosyal 

bilimlerde üç farklı t-testi kullanılabilmekle birlikte (Altunışık ve diğ., 2007: 172), 

çalışmanın özüne uygun olarak bağımsız iki grup arasındaki farkların tespitine 

yönelik t-testi uygulanmıştır. Söz konusu bu t-testi sadece iki grup arasında 

karşılaştırma yapmaya olanak sağlamaktadır. Çalışma kapsamında ikiden fazla 

grubun karşılaştırılması noktasında ise “tek yönlü ANOVA” testinden 

yararlanılmıştır. “Tek yönlü ANOVA”, karşılaştırma yapılan gruplar (üç veya daha 

fazla sayıda olabilir) arasında herhangi bir farkın olup olmadığını göstermekte 

kullanılan bir test olmakla birlikte (Altunışık ve diğ., 2007: 182), çalışmanın özüne 

uygun olarak üç ve daha fazla sayıda grup arasındaki farklılıkların tespiti noktasında 

kullanılmıştır. Araştırma sorusu 4 ve bu soruya bağlı olarak geliştirilmiş hipotezleri 

cevaplayabilmek amacıyla ise “Korelasyon” analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon 

analizi, aralık veya rasyo seviyesinde ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin ya 

da bağımlılığın derecesini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir (Altunışık ve diğ., 

2007: 199).  

3.3. Evren ve Örneklem  

Çalışmanın evreni, Türkiye’nin özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında öne çıkan 

destinasyonlarından birisi olan Kapadokya Bölgesi’nde turizm faaliyetlerinin en 

yoğun şekilde yaşandığı Ürgüp ilçesi, örneklemi ise Ürgüp destinasyonunda yer 

alan ve turizm faaliyetleri ile etkileşim halinde olan tüm faaliyet grupları ile yerel halk   

olarak belirlenmiştir. Evrenin Ürgüp olarak belirlenmesinde bir takım nedenler etkili 

olmuştur. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür (www.urgup.gov.tr; 

www.urgup.bel.tr; www.urguptso.org.tr):  

 Ürgüp, nüfus itibariyle Nevşehir ilinin en büyük ilçesidir. 

 Ürgüp’ün gerek Kapadokya turizmi içerisinde gerekse de ülke turizminde 

önemi her geçen gün artmaktadır. Ürgüp, Türkiye’ye gelen turların 

http://www.urgup.gov.tr/
http://www.urgup.bel.tr/
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çoğunluğunun uğradığı, münferit gelişlerde de turistlerin yoğun olarak ziyaret 

ettiği bir destinasyondur. Ayrıca, iç turizm hareketliliğinde de önemli bir ziyaret 

noktasıdır. 

 Ürgüp; doğal güzellikleri, kültürel ve mimari özellikleri, dini geçmişi bakımından 

oldukça zengin bir yerleşim birimi olmakla birlikte, turizm açısından da önemli 

bir eğlence ve konaklama merkezidir. Dolayısıyla bu durum ilçede yoğun bir 

nüfusa ve ticari hareketliliğe neden olmaktadır. 

 Turizm, Ürgüp açısından hayati öneme sahip önemli bir geçim kaynağıdır. 

Ürgüp yerel halkının geçim kaynağının yaklaşık %70’i turizm sektörüne 

dayanmakla birlikte, Kapadokya destinasyonunun yatak kapasitesinin yaklaşık 

%30’u da ilçede yer almaktadır. 

 İlçede çalışabilir nüfusun %55’i tarım ve hayvancılık, %30’u turizm ve %15’i de 

diğer sektörlerde (inşaat, sanayi, konfeksiyon vb.) çalışmaktadır. 

 Ürgüp’de bulunan turistik tesisler, özellikle halıcılar ve diğer esnaflar ile ilçede 

bulunan banka şubelerinden sağlanan dövizler dikkate alındığında, turizmin 

ilçe ekonomisi açısından önemi daha net anlaşılmaktadır. 

Yukarıda sıralanan gerekçeler ve istatistiki veriler doğrultusunda, turizm sektörünün 

ilçe ekonomisi ve özellikle de Ürgüp yerel halkı açısından büyük öneme sahip bir 

sektör olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda, araştırma konusunun 

özüne uygun olarak çalışmanın örneklemini Ürgüp destinasyonu olarak 

belirlenmiştir. 

Kapadokya, altmış milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağ ve Güllüdağ’ın püskürttüğü 

lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca yıl boyunca yağmur ve 

rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmış, başta Nevşehir olmak üzere 

Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine (Şekil 3.2) yayılmış bir bölgedir 

(www.google.com.tr). Kapadokya Bölgesi, dünya turizminden aldığı payı her yıl 

arttıran Türkiye’nin özellikle inanç ve kültür turizmi açısından öne çıkan 

destinasyonlarından biridir. Özellikle yabancı turistler tarafından en çok ziyaret 

edilen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi, çok özel jeolojik yapısı 

ve Hıristiyanlığın yayılma noktası olması sebebiyle diğer turizm merkezlerinden 

ayrılmakta ve dikkatleri üzerine çekmektedir. Bölge, birbirinden eşsiz güzelliklere 

sahip birçok turizm destinasyonuna sahiptir. Bu destinayonlardan birisi de, bölgenin 
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tam kalbinde yer alan Ürgüp’tür. Ürgüp’ü turizm açısından benzersiz bir duruma 

getiren ve öne çıkartan unsurlar; doğal güzellikleri, (vadiler, peribacaları vb.) kültürel 

mirası, (eski konut dokuları, tarihi eserler, kiliseler vb.) dini geçmişi ve etnografik 

özelliklerinin bir arada yoğrulmuş bulunmasıdır.  

 

Şekil 3.2. Kapadokya haritası 

Kaynak: www.google.com.tr 

Turizm, Ürgüp’ün en önemli ve hayati geçim kaynağıdır. Bu nedenle, turizmin Ürgüp 

ekonomisindeki yeri büyüktür. Özellikle Ürgüp ilçe merkezindeki halkın geçim 

kaynağının % 70’i turizme dayanmaktadır (www.urgup.gov.tr). Araştırmanın 

örneklemini oluşturan Ürgüp’te Kapadokya Bölgesi’nin yatak kapasitesinin yaklaşık 

% 30’ u yer almaktadır. Ürgüp genelinde 65 adet (A) gurubu belgeli seyahat 

acentası, halı ve hediyelik eşya satan 40 işletme, 15 turistik restoran, 4 şarap evi ve 

fabrikası, 2 kaya oyma eğlence yeri ve 9 adet disko-bar bulunmaktadır. 2014 yılı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ise Ürgüp’ün toplam nüfusu 34.891 

kişidir (www.urgup.gov.tr). Araştırmanın nitel ve nicel aşamalarının 

gerçekleştirilmesinde örneklemin uygun ve yeterli olması araştırmanın geçerliliği 

noktasında önem arz eden bir konudur. Bu bağlamda; araştırmanın nitel 

aşamasında örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde araştırmanın odağı dikkate 

alınmalıdır. Araştırma kimi zaman bir ya da birkaç durumun aynı anda çalışmasına 
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kimi zaman da belirli özellikleri taşıyan bir grubun tek başına çalışmasına 

odaklanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 114). Bu noktada söz konusu bu araştırma, 

içeriği ve konusu itibariyle farklı birkaç hedef grubu olan bir araştırmadır. Dolayısıyla 

araştırmanın nitel aşamasının gerçekleştirimesi kapsamında farklı hedef gruplardan 

temsilcilerin yer aldığı bir örneklem oluşturulmuştur. Araştırmanın diğer aşaması 

olan nicel araştırma kapsamında ise örneklemin nüfusu dikkate alınarak, evren 

hacminin büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğünün ne kadar alınması 

gerektiğine ilişkin Çizelge 3.2’de görülen değerler dikkate alınarak veriler 

toplanmıştır. Çizelge 3.2’deki değerler, örneklem büyüklüğünü etkileyen belirleyici 

faktörlerin (örnekleme hatası, güven düzeyi ve oranlar) dikkate alınmasıyla evreni 

temsil yeteneğine sahip değerlerdir ve bu tabloya göre, güven düzeyi %95, başka 

bir deyişle α= 0,05; örnekleme hatası H= ± 0,05 ve oranlar p= 0,5; q= 0,5 için 

verilmiştir (Ural ve Kılıç, 2006: 48-49). 

Çizelge 3.2. Evren büyüklüklerine karşılık örneklem büyüklüğü 

N - n N - n N - n N - n N - n 

10 - 10 100 -80 280 - 162 800 - 260 2800 - 338 

15 - 14 110 - 86 290 - 165 850 - 265 3000 - 341 

20 - 19 120 - 92 300 - 169 900 - 269 3500 - 346 

25 - 24 130 - 97 320 - 175 950 - 274 4000 - 351 

30 - 28 140 - 103 340 - 181 1000 - 278 4500 - 354 

35 - 32 150 - 108 360 - 186 1100 - 285 5000 - 357 

40 - 36 160 - 113 380 - 191 1200 - 291 6000 – 361 

45- 40 170 - 118 400 - 196 1300 - 297 7000 - 364 

50 - 44 180 - 123 420 - 201 1400 - 302 8000 - 367 

55 - 48 190 - 127 440 - 205 1500 - 306 9000 - 368 

60 - 52 200 - 132 460 - 210 1600 - 310 10000 - 370 

65 - 56 210 - 136 480 - 241 1700 - 313 15000 - 375 

70 - 59 220 - 140 500 - 217 1800 - 317 20000 - 377 

75 - 63 230 - 144 550 - 226 1900 - 320 30000 - 379 

80 - 66 240 - 148 600 - 234 2000 - 322 40000 - 380 

85 - 70 250 - 152 650 - 242 2200 - 327 50000 - 381 

90 - 73 260 - 155 700 - 248 2400 - 331 75000 - 382 

95 - 76 270 - 159 750 - 254 2600 - 335 100000 - 384 
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Çizele 3.2’den hareketle, araştırmanın ideal örneklem sayısı (nüfus verileri dikkate 

alınarak) evren büyüklüğü 30.000 olarak dikkate alınıp 379 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılar kolayda örnekleme yoluyla araştırmaya dahil 

edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi, ana kütleye ait ulaşılan her birimin 

örnekleme dahil edilmesidir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2010: 83). Bu bağlamda 

araştırmanın ugulama sürecinde kolayda örneklem yoluyla 415 katılımcıdan veri 

toplanmış ancak, analize uygunluk açısından 397 veri kullanılmıştır. Bu sayı 

yürütülen analizlerin varsayımlarını karşılama ve örneklem büyüklüğü açısından 

kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. 

Ürgüp destinasyonuna ilişkin bilgiler göz önüne alındığında, turizm söz konusu 

destinasyon açısından önemli bir ekonomik faaliyettir. Aynı zamanda yerel halk da 

dahil olmak üzere, destinasyondaki hemen hemen her işletme ile çeşitli kurum ve 

kuruluşların turizm faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı bir takım ilişkileri söz 

konusudur. Dolayısıyla; herhangi bir iktisadi faaliyette sunulan hizmet ya da mallara 

yönelik olarak, belirli bir sırayla uygulanan operasyonları değer zinciri olarak gören 

ve zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve 

değerlendirmek için kullanılan bir analiz yöntemi olan “değer zinciri analizi” 

çalışmasının Ürgüp destinasyonunda turizm sektörüne yönelik olarak 

uygulanabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda, zincirin halkaları arasındaki 

bağlantılar ve ilişkilere yerel halkın da dahil edilmesi ile birlikte, destinasyonda 

“yoksul yanlı turizm” yaklaşımının da işlerlik kazanabileceği öngörülmektedir. 
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4. BULGULAR VE YORUM 

Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu araştırmaya ilişkin yapılan veri toplama ve 

analiz çalışmaları neticesinde elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bu süreçte ilk 

olarak örnekleme ilişkin istatistiki veriler doküman incelemesi ile irdelenmiştir. İkinci 

aşamada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan görüşme tekniği kullanılarak 

örneklemde araştırma konusu ile ilgisi olan katılımcılardan elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir. Üçüncü aşama da ise, örneklemde yer alan yerel halk ile 

gerçekleştirilen ve nicel araştırma yöntemlerinde en sık kullanılan veri toplamı 

tekniği olan anket yoluyla elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.  

4.1. Doküman İncelemesine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ilk aşamasında nitel bir araştırma yöntemi olan “doküman incelemesi” 

ile elde edilen bulgular irdelenmiştir. Literatürde “fiziksel veri” olarak da ifade edilen 

dokümanlar; kayıtlar, raporlar, kitap, gazete, dergi, film, fotoğraf, video kaydı gibi 

yazılı ya da görsel tabanlı veri kaynaklarıdır. Ayrıca, dokümanlar bilgisayar ya da 

internet kullanılarak elektronik bir şekilde de elde edilebilir (Robson, 2001:159; 

Creswell, 2007: 73; Baş ve Akturan, 2008: 119; Houser, 2015: 399). Çalışma 

kapsamında araştırmanın doküman incelemesi aşamasında, elektronik veri toplama 

olarak ifade edilen bilgisayar ve internet kullanımı yoluyla veriler elde edilmiştir. Bu 

aşamada veri kaynağı olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ürgüp Kaymakamlığı, 

Ürgüp Belediyesi, Ürgüp Sanayi ve Ticaret Odası resmi web sayfaları ile Ürgüp 

turizmine ilişkin bilgi sağlayabilecek diğer internet kaynakları kullanılmıştır. Bu 

bağlamda araştırmanın örneklemini oluşturan Ürgüp destinasyonunda turizm 

sektörü ile doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan alanlara ilişkin istatistiksel veriler 

ve yazılı bilgiler doküman incelemesi yapılarak analiz edilmiş ve aşağıda ifade 

edilen araştırma sorusu 1’e cevaplar aranmıştır. 

“Turizm sistemi içerinde yer alan sektörler ve paydaşlar değerlendirilerek 

oluşturulan bir turizm değer zinciri hangi unsurlardan oluşur?” 
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4.1.1. Turizm sektörü ile doğrudan bağlantısı olan faaliyet grupları ve bu 

gruplara ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın örneklemi olan Ürgüp destinasyonunun yıllar itibariyle konaklama 

sayıları, geceleme sayıları, ziyaretçilerin ortalama kalış süreleri, tesislerin doluluk 

oranları, tesis sayıları (konaklama, yeme-içme, eğlence vb.), seyahat acentesi 

sayıları, eğlence ve çeşitli hizmetler sunan işletmelere ilişkin bilgiler doküman 

incelemesi kapsamında elektronik veri toplama yöntemi ile irdelenmiştir. Buna göre; 

Çizelge 4.1. incelendiğinde; 2000 ile 2015 yılları aralığında kalan süreçte 

destinasyonda bulunan “Kültür ve Turizm Bakanlığı”ndan onaylı işletme belgesine 

sahip tesislerde hem konaklayan kişi sayılarında hem de geceleme sayılarında 

kademeli olarak artışların gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür. Ancak, 2016 

yılında ülkede yaşanan olumsuz gelişmeler ile doğru orantılı olarak Ürgüp 

turizminde de hem konaklayan kişi sayılarında hem de geceleme sayılarında önemli 

ölçüde azalmaların yaşandığını ifade etmek mümkündür. 2017 yılına gelindiğinde 

ise aynı şekilde ülke turizmi ile doğru orantılı olacak şekilde belirgin bir toparlanma 

yaşandığını görmek mümkündür. 

Çizelge 4.1. Yıllara göre Ürgüp destinasyonunda bakanlık belgeli tesislerdeki 
konaklama ve geceleme istatistikleri 

Yıllar Konaklayan Kişi Sayısı Geceleme Sayısı 

 Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2000 89,734 74,715 164,449 163,250 116,009 279,259 

2005 171,106 65,161 236,267 366,500 105,960 472,460 

2010 245,099 41,779 286,878 496,158 68,524 564,682 

2015 201,130 131,405 332,535 360,098 233,045 593,143 

2016 39,762 108,107 147,869 78,737 190,801 269,538 

2017 78,407 150,190 228,597 145,065 265,067 410,132 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Benzer şekilde; 2000 ile 2015 yılları arasında bakanlık belgeli tesislerde konaklayan 

kişi sayısı ve geceleme sayısında gerçekleşen artışın ve 2016 yılındaki azalış ile 

2017 yılındaki toparlanmanın, aynı zaman dilimi içerisindeki doluluk oranlarına da 

yansıdığını görmek mümkündür. Ancak, söz konusu süreçler içerisindeki artış ya da 

azalışların ortalama kalış sürelerinde çok fazla değişikliğe neden olmadığı da 
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görülmektedir (Çizelge 4.2). Tüm yıllar dikkate alındığında destinasyondaki 

ortalama kalış süresinin 1,9 gece olduğu ifade etmek mümkündür.  

Çizelge 4.2. Yıllara göre Ürgüp destinasyonunda bakanlık belgeli tesislerdeki 
ortalama kalış süresi ve doluluk oranı istatistikleri 

Yıllar Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%) 

 Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2000 1,8 1,6 1,7 16,11 11,45 27,56 

2005 2,1 1,6 2,0 34,50 9,97 44,48 

2010 2,0 1,6 2,0 52,19 7,21 59,40 

2015 1,8 1,8 1,8 27,34 17,69 45,03 

2016 2,0 1,8 1,8 6,55 15,88 22,43 

2017 1,9 1,8 1,8 11,57 21,15 32,72 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Çalışma ile benzerlikleri olan ve Vignati ve Laumans’ın (2010) Mozambik’in başkenti 

Maputo destinasyonuna yönelik yaptıkları çalışmada da turistlerin destinasyonda 

ortalama 3 gece geçirdiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Dolayısıyla küçük bir 

destinasyonda turistlerin gecelemelerinin ortalama 2-3 gece arasında olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Ancak, Kapadokya Bölgesi sadece Ürgüp ile sınırlı 

olmayıp, farklı bir çok destinasyona (Göreme, Avanos, Zelve vb.) sahip olduğundan 

söz konusu geceleme oranının destinasyonu tam anlamıyla gezme ve görme 

noktasında yeterli olmadığını da ifade etmek gerekmektedir. Bu bağlamda 

destinasyonda geceleme oranının artırılmasına yönelik olarak işletmelerin, yerel 

yönetimlerin ve ilgili paydaşların farklı etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek 

destinasyonun çekiciliğini ve cazibesini artıracak çalışmalar yapmaları da bir 

gereklilik olarak görülmektedir. 

Ürgüp destinasyonunda, belediyeden işletme belgeli tesislere ilişkin istatistiki bilgiler 

Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de görüldüğü şekildedir. Buna göre; belediye belgeli 

tesislerde de bakanlık belgeli tesislerde olduğu gibi 2000 ile 2015 yılları arasındaki 

süreçte konaklayan kişi sayısında ve geceleme sayısında önemli artışlar söz 

konusudur. Ancak, özellikle 2017 yılında konaklayan kişi sayısında önemli bir düşüş 

yaşanmakla birlikte, yerli turistlerin gecelemelerinde çok da fazla bir değişikliğin 
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olmadığı görülmektedir (Çizelge 4.3). Bu bağlamda dış turizm pazarında yaşanan 

boşluğu, iç turizm hareketlerinin belli bir oranda kapattığını ifade etmek mümkündür. 

Çizelge 4.3. Yıllara göre Ürgüp destinasyonunda belediye belgeli tesislerdeki 
konaklama ve geceleme istatistikleri 

Yıllar Konaklayan Kişi Sayısı Geceleme Sayısı 

 Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2000 50,191 35,273 85,464 107,544 56,519 164,063 

2005 27,408 12,845 40,253 52,320 19,393 71,713 

2010 565,004 191,285 756,289 582,701 207,944 790,645 

2015 132,972 139,914 272,886 231,933 207,601 439,534 

2016 111,060 122,833 233,893 212,626 151,007 363,633 

2017 84,495 91,209 175,704 143,296 152,435 295,731 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Bu noktada dış turizm pazarında yaşanan düşüşün sadece yöreye özgü olmadığı, 

ülke turizminin genelinde de özellikle 2016-2017 yıllarına (Şekil 2.2) bakıldığında da 

durumun benzer olduğu görülmektedir. Söz konusu tarihsel dönemlerde yaşanan 

siyasi ve ekonomik zorlukların hem ülke turizmin hem de Ürgüp turizmini olumsuz 

etkilediğini ifade etmek mümkündür. Ancak destinasyonda çalışmanın yapıldığı 

dönemlerde destinasyonda turizm hareketliliğinin arttığını ve geleceğe dönük 

beklentilerin de yüksek olduğunu da ifade etmek mümkündür.  

Çizelge 4.4. Yıllara göre Ürgüp destinasyonunda belediye belgeli tesislerdeki 
ortalama kalış süresi ve doluluk oranı istatistikleri 

Yıllar Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%) 

 Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2000 2,1 1,6 1,9 11,66 6,13 17,78 

2005 1,9 1,5 1,8 10,92 4,05 14,96 

2010 1,0 1,1 1,0 40,31 14,38 54,69 

2015 1,7 1,5 1,6 22,47 20,11 42,58 

2016 1,9 1,2 1,6 20,87 14,82 35,68 

2017 1,7 1,7 1,7 13,99 14,89 28,88 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 



121 

 

Belediye belgeli tesislerde ortalama kalış süreleri ve doluluk oranları (Çizelge 4.4) 

incelendiğinde ise; ortalama kalış sürelerinde özellikle 2010 yılında kayda değer bir 

azalışın olduğu, doluluk oranlarında da özellikle 2017 yılında önemli bir azalışın 

yaşandığı görülmektedir. 

Çizelge 4.1, Çizelge 4.2, Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de Ürgüp destinasyonunda yer 

alan bakanlık ve belediye belgeli konaklama işletmelerinde konaklayan kişi sayısı, 

geceleme sayısı, ortalama kalış süresi ve doluluk oranına ilişkin istatistiki bilgiler yer 

almaktadır. Söz konusu veriler değerlendirildiğinde; bölgede turizm hareketliliğinin 

genel itibariyle yıllara göre istikrarlı bir şekilde gelişimini sürdürdüğü görülmektedir. 

Söz konusu çizelgeler incelendiğinde; destinasyona gelen ziyaretçilerin ortalama 2 

gün boyunca bölgede kaldığı ve bu süre içerisinde de gezi, alış-veriş, eğlence çeşitli 

faaliyetler gerçekleşetirdiğini ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla söz konusu 

faaliyetler, destinasyon açısından hem ekonomik hem de turistik tüketici ile yerel 

halkın buluşması noktasında sosyal içerikli etkileşimlerin yaşanmasına olanak 

sağlayabilecektir. Ayrıca, bakanlık ve belediye belgeli konaklama işletmelerindeki 

doluluk oranları birlikte değerlendirildiğinde, bölgede konaklama işletmelerinin 

doluluk düzeyinin yüksek seviyelerde olduğu ve faaliyetlerinin hemen hemen 

kesintisiz devam ettiğini ifade etmek mümkündür. Bu noktadan hareketle, 

destinasyonun ev sahibi olan yerel halk açısından konaklama işletmelerinin önemli 

bir istihdam alanı olduğu yargısını çıkarmak mümkündür. 

Ürgüp destinasyonunda bulunan konaklama tesisleri ile ilgili bilgiler incelendiğinde 

(Çizelge 4.5), destinasyonda hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli hem de 

yerel yönetimler tarafından belgelendirilmiş tesisler tespit edilmiştir. Destinasyonda 

bulunan bakanlık belgeli konaklama tesislerinin büyük bir kısmının turizm işletmesi 

belgesine sahipken, bir kısmının da turizm yatırımı belgesi sahibi olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda Çizelge 4.5 incelendiğinde; Ürgüp destinasyonunda 

bakanlık ve belediye belgeli toplamda 164 adet konaklama işletmesinin bulunduğu 

ve bu işletmelerde 4.288 adet oda sayısı ile 8.871 adet yatak kapasitesinin 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde; 

destinasyonda bulunan konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğunun bakanlık 

belgeli işletmeler olduğu görülmektedir. Ayrıca, destinasyonda yatak kapasitesinin 
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büyük çoğunluğunun 4 ve 5 yıldızlı oteller ile özel konaklama tesisi statüsüne sahip 

olan konaklama işletmelerine ait olduğu da görülmektedir. 

Çizelge 4.5. Ürgüp destinasyonundaki bakanlık ve belediye belgeli konaklama 
tesisleri istatistiği 

Tesis Türü 
Bakanlık Belgeli 
(Turizm İşletme 

Belgesi) 

Bakanlık Belgeli 
(Turizm Yatırımı 

Belgesi) 
Belediye Belgeli 

 Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

1 Yıldızlı Otel - - - 1 10 20 - - - 

3 Yıldızlı Otel - - - 2 86 172 - - - 

4 Yıldızlı Otel 6 820 1.656 1 98 196 - - - 

5 Yıldızlı Otel 2 540 1.076 1 132 264 - - - 

Butik Otel 1 39 94 3 126 207 - - - 

Özel 
Konaklama 
Tesisi 

19 548 1.161 2 18 30 - - - 

Pansiyon 7 64 134 - - - - - - 

Otel/Pansiyon 

Motel/Apart 
- - - - - - 119 1.807 3.861 

Toplam 35 2.011 4.121 10 470 889 119 1.807 3.861 

Kaynak: www.yigm.kulturturizm.gov.tr 

Dolayısıyla, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu söz konusu konaklama 

işletmeleri misafir etmektedir. Bu noktada destinasyonda yer alan 4 ve 5 yıldızlı 

oteller ile özel konaklama tesisi olan işletmelerin, yerel halkın hane gelirine ve bölge 

ekonomisine katkısının da yüksek olduğu yargısına ulaşmak mümkündür. 

Ürgüp destinasyonunda turizm ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı alanlara yönelik 

olarak gerçekleştirilen doküman incelemesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 

işletme belgesine sahip birisi 600 kişilik, bir diğeri 360 kişilik ve bir diğeri de yaklaşık 

300 kişilik lokanta, eğlence ve diğer etkinlikleri içeren üç adet özel tesis bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan araştırma neticesinde, 

destinasyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip 65 adet “A 

Grubu” seyahat acentesinin olduğu ulaşılan bir başka bilgidir. Ayrıca destinasyonda; 
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turizm faaliyetlerine katılan bireylerin boş zaman aktivitelerine yönelik hizmet eden 

9 adet sıcak hava balon işletmesi, halı ve hediyelik eşya satan yaklaşık 40 işletme, 

4 şarap evi, 2 kaya oyma eğlence mekânı, 9 adet disko-bar bulunmaktadır. Ürgüp 

de turizm ile doğrudan bağlantılı olan faaliyet gruplarının çeşitliliği dikkate 

alındığında, destinasyonda turizm sektörünün özellikle ekonomik açıdan itici 

gücünün sadece konaklama işletmeleri olmadığını ifade etmek mümkündür. 

Konaklama işletmelerinden sonra, yiyecek-içecek ve eğlence hizmeti sunan 

işletmeler istihdam ve ekonomik getiri açısından ikinci faaliyet grubu olarak öne 

çıkmaktadır. Aynı zamanda söz konusu işletmeler, turistik tüketicinin konaklama 

işletmesinin dışına çıkarak harcama kalemleri gerçekleştirdiği alanlardır ki, bu 

durum turistik destinasyonlar açısından yerel ekonomide hareketlilik noktasında 

büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla turizmin yerel ekonomiye sağladığı 

faydaların değer zinciri yaklaşımı ile irdelenmesi noktasında, yiyecek-içecek 

işletmeleri, eğlence hizmeti sunan işletmeler, hediyelik eşya satışı yapan işletmeler 

ve boş zaman aktivitesi düzenleyen işletmeler de zincirin birincil faaliyet unsurlarını 

oluşturan halkaları durumundadırlar. 

4.1.2. Turizm sektörü ile dolaylı bağlantısı olan faaliyet grupları ve bu gruplara 

ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın bu aşamasında, çalışmanın örneklemi olarak belirlenen Ürgüp 

destinasyonunda yer alan ve turizm sektörü ile dolaylı bir takım ilişkileri söz konusu 

olan yerel yönetimler, bazı kurum ve kuruluşlar, çeşitli işletmeler, dernekler, STK’lar 

gibi paydaşların kimler olduğu irdelenmiştir.  

4.1.2.1. Yerel yönetimler 

Turizm sektörü ile dolaylı bağlantısı olan faaliyet gruplarından birisi olan yerel 

yönetimler incelendiğinde ilçe statüsünde olan Ürgüp’te; “Ürgüp Kaymakamlığı ve 

Ürgüp Belediyesi” destinasyondaki turizm faaliyetlerinin yerel yönetim paydaşlarını 

oluşturmaktadırlar. Ürgüp Kaymakamlığı’nın; hükümet düzeyinde destinasyondaki 

turizmin ulusal ve uluslarası alanlarda tanıtımı ve pazarlanması ile ilçede turizm 

faaliyetlerinin nitelik ve nicelik açısından gelişitirilmesine katkı sağlama noktasında 

önemli bir paydaş olduğunu ifade etmek mümkündür. Benzer şekilde Ürgüp 
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Belediyesi’nin de destinasyondaki turizm faaliyetlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına; 

ulusal ve uluslarası düzeydeki etkinlikleri (bisiklet yarışı, müzik festivalleri, şarap 

festivalleri, kültür ve sanat etkinlikleri vb.) ve yöresel odaklı organizasyonları (bağ 

bozumu şenliği, yemek yarışması vb.) gerek düzenleme gerekse de destekleme 

noktasında önemli katkılar sağlayan bir paydaş olduğu görülmüştür. Ürgüp 

destinasyonunda yerel yönetimler adına kilit rol üstlenen Ürgüp Belediyesi’nin, 

belediyeciliğin bir parçası olmakla beraber turizm ile ilgili gerekli faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırma noktasında da ilçenin yol, aydınlatma, peyzaj, 

kanalizasyon, iletişim gibi alt ve üst yapı işlerini de gerçekleştirdiğini ifade etmek 

mümkündür. Ayrıca, destinasyonda bulunan ve turizm ile doğrudan ya da dolaylı 

bağlantı durumunda olan çeşitli faaliyet gruplarının (konaklama, yeme-içme, 

eğlence, alış-veriş, sağlık, eğitim vb.) denetimi, ihtiyaç durumunda desteklenmesi, 

bir takım beklentilerinin karşılanması noktasında da Ürgüp Belediyesi’nin çalışmalar 

yaptığı görülmüştür. 

4.1.2.2. Kurum ve kuruluşlar 

Ürgüp destinasyonunda turizm ile dolaylı bağlantı halinde olan faaliyet gruplarından 

bir diğeri ilçede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlardır. Söz konusu bu kurum ve 

kuruluşlar incelendiğinde; Turizm Tanıtma Bürosu, Ticaret Odası, Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Muhtarlar Odası, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Toplum Merkezi Müdürlüğü, Sağlık Kurumları 

(hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi vb.), Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, Kapadokya Aşçılar Derneği, Kapadokya Kültür Sanat Medeniyetleri 

Derneği gibi meslek odaları, dernekler ve STK’ların turizm ve turizm faaliyetlerinden 

etkilenen çeşitli gruplar ile dolaylı bağlantıları olduğu görülmüştür. Bu bağlamda söz 

konusu kurum ve kuruluşlar ile bunların görev, sorumluluk ve turizm sektörüne olan 

katkılarını şu şekilde sıralamak mümkündür. 

Turizm Tanıtma Bürosu: Türkiye’nin ve Kapadokya Bölgesi’nin tanıtımına 

katkıda bulunmak üzere faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda; yerli ve 

yabancı turistlere, Ürgüp ve Kapadokya Bölgesinde bulunan gezilebilecek 

yerler, müzeler, ulaşım olanakları, konaklama tesisleri, lokantalar vb. hakkında 
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bilgi verilmekte; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu broşür, 

poster vb. basılı tanıtım materyalinin ücretsiz dağıtımı yapılmaktadır. 

Ticaret Odası: Ticaret odaları; üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerin genel menfaatlere uygun şekilde 

gelişmesini sağlamak, oda üyelerinin birbirleri ve bölge halkı ile ilişkilerini 

geliştirmek, kanunlar çerçevesinde kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda 

mensuplarına ve yeni girişimcilere eğitimler ve çeşitli destekler sağlayan 

kuruluşlardır. Bu kapsamda; turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 

destek sağlama, sektörde faaliyet göstermek isteyen girişimcilere (özellikle de 

genç ve kadın girişimcilere) eğitim ve kredi desteği sağlama, turizmin bölgede 

tanıtımı ve pazarlanması noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlama 

gibi faaliyetler doğrultusunda sektör ile bağlantı halinde olan bir kuruluştur. 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası: Ürgüp’te bulunan en küçüğünden en büyüğüne 

kadar, çeşitli faaliyet alanlarına sahip olan esnaf ve sanatkarlara destek olmak, 

sorunlarına çözüm üretmek ve gelişimlerine katkı sağlamak üzere faaliyette 

bulunmaktadır. Bu kapsamda; turizm ile ilgili işletmelere girdi sağlayan, turizm 

ile ilgili faaliyetlerden gelir elde eden ve destinasyona gelen yerli ya da yabancı 

turistlere mal ve hizmet sunumunda bulunan esnaf ve sanatkârların da bağlı 

olduğu bir meslek odası konumundadır. 

Ziraat Odası: Çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleri, diğer meslek alanları ve halk ile olan ilişkilerini 

geliştirmek üzere faaliyette bulunmaktadır. Bu bağlamda ziraat odaları turizm 

ile ilgili faaliyetler noktasında; tarımsal üretimden elde edilen ürünlerin turizm 

işletmelerine, turistlere, turizm işletmelerine girdi sağlayan diğer işletmelere 

pazarlanmasına yardımcı olan bir meslek odasıdır. Ayrıca ziraat odaları, 

çiftçilerin ürettikleri tarımsal ürünleri yerel pazarlar ya da sokak stantlarında 

kendi imkânları ölçüsünde turistik alıcılar ile buluşturmalarına da yardımcı 

olabilecek bir meslek odasıdır. 
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Muhtarlar Odası: Hükümet adına köylerde ve şehir merkezlerinde en küçük 

yerleşim birimi olan mahallelerde yönetimsel yetkilere sahip olan muhtarlar; 

yerleşim biriminde bulunan kişilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerleşim 

birimindeki yaşam kalitesinin arttırılması, üst düzey kurumlar ile iletişimde 

bulunmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda turistik 

destinasyonda bulunan en küçük yerleşim birimlerinin yöneticileri olarak 

muhtarlar; turizm faaliyetlerinden faydalanan turistlerin, turizm işletmelerinin ve 

yerel halkın sorunlarını tespit etmek, bu sorunları çözmeye çalışmak ya da üst 

kurumlara bildirmek, söz konusu destinasyonun korunmasına katkı sağlamak 

gibi görev ve sorumlulukları yerine getirmektedirler. 

Emniyet Müdürlüğü: Emniyet müdürlükleri; bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi 

için hukuk ilkeleri çerçevesinde güvenlik hizmeti sunan kamu kurumlarıdır. Bu 

kapsamda destinasyonda bulunan emniyet birimleri gerek yerel halkın gerekse 

de turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamakla ilgili faaliyetleri 

yürütmektedirler. Aynı zamanda, turistik işletmelerde gerekli asayiş kontrol ve 

takibinin yapılması da emniyet birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerdendir. 

Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçede bulunan eğitim kurumlarına ilişkin politika ve 

stratejik planların oluşturulması, mevzuat ve programlar doğrultusunda eğitim-

öğretim yürütülmesi, yönlendirilmesi, denetlenmesi ve koordine edilmesi gibi 

faaliyetleri yerine getiren bir kurumdur. Bu noktada; turizm ile ilgili faaliyetler 

gerçekleştiren işletmelere (otel, lokanta, seyahat acentesi vb.) eğitimli işgücü 

yetiştirilmesi, ihtiyaç durumunda söz konusu işletmelerde eğitimler ve 

seminerler düzenlenmesi gibi etkinliklerde bulunarak turizm sektörü ile işbirliği 

içerisinde olan bir kurumdur. 

Müze Müdürlüğü: Müze müdürlükleri; devlet malı olan taşınır ya da taşınmaz 

kültür varlıklarını toplamak, değerlendirmek, envanterini oluşturmak, 

arşivlemek, korumak gibi görev ve sorumluluklarının yanı sıra bilimsel 

araştırmalara katkı sağlamak, bilimsel ve kurtarıcı kazılar yapmak gibi oldukça 

geniş kapsamlı faaliyetler yürütmektedirler. Tüm bu görev ve sorumluluklara 

ek olarak turizm destinasyonlarında ise özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
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kültürel varlıkları ziyaretlerini teşvik edici çalışmalar yapmak, söz konusu 

eserler hakkında açıklayıcı bilgiler sunmak, yurtdışına çıkacak halı, kilim, 

çanak gibi eserlerin incelemesini yaparak ekspertiz raporu hazırlamak gibi 

faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Toplum Merkezi Müdürlüğü: Toplum merkezleri; hızlı toplumsal değişime, 

kentleşme ve göçün meydana getirdiği sorunlar doğrultusunda bireylerin, 

grupların, ailelerin ve toplumun sorunlar ile baş edebilmeleri ve bireylerin 

katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, 

eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevleri gerekli kurum ve 

kuruluşlar ile birlikte sunmaya çalışan sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonlarda önemli sosyal dönüşüme neden 

olabilecek sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. Bu bağlamda 

destinasyonun ev sahibi yerel halkın, turizm ve dolayısıyla turistlerin etkileri 

sonucu yaşayabilecekleri toplumsal dönüşümün zararlarından en az şekilde 

etkilenmeleri ve aynı zamanda söz konusu dönüşümden olumlu yönde 

faydalanabilmelerini sağlama noktasında sektör ile bağlantısı olan bir 

kurumdur. 

Sağlık Kurumları (Hastane, Sağlık Ocağı, Aile Sağlığı Merkezi vb.): Sağlık 

kurumları; faaliyet gösterdikleri bölgede toplumun bedensel ve ruhsal sağlığına 

yönelik çalışmalar yürüten kamu kurumlarıdır. Dolayısıyla turizm 

destinasyonunda bulunan sağlık kurumları, yerel halkın olduğu kadar turistik 

amaçla söz konusu bölgede bulunan yerli ya da yabancı ziyaretçilere de ihtiyaç 

duymaları durumunda hizmet etmeleri nedeniyle sektör ile bağlantılı olan 

kurumlardır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: İlçe tarımının geliştirilmesi, tarım 

teknolojilerindeki yeniliklerin takip edilerek tarımsal üretim yapanlara gerekli 

bilgi aktarımının yapılması, tarımsal üretimi kayıt altına almaya yönelik 

çalışmaların yapılması, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve 

eğitim çalışmaları yapmak gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünün 

faaliyetleridir. Bu noktada ilçede bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü; turizm destinasyonunda yiyecek-içecek hizmeti veren otel, 
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lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin denetlenmesi, söz konusu işletmelere 

gerekli durumlarda eğitimler vermek gibi faaliyetler kapsamında turizm sektörü 

ile bağlantı halindedir. 

Kapadokya Aşçılar Derneği: Kapadokya Bölgesi’nde yaşayan yerel halka 

özellikle de gençlere meslek edindirme ve yörede unutulmuş ya da unutulmaya 

yüz tutmuş yöresel yemekleri yaşatma hedefinde olan bir dernektir. Bu 

bağlamada dernek, turizm sektörüne vasıflı mutfak ve servis eleman 

yetiştirilmesi ve çeşitli etkinlikler (fuar, festival, şenlik vb.) aracılığıyla yerli ya 

da yabancı turistlere yöresel lezzetlerin sunulması noktasında sektör ile 

bağlantı durumundadır. 

Kapadokya Kültür Sanat Medeniyetleri Derneği: Kapadokya Bölgesi’nin 

kültürel değerlerinin ve bölgedeki sanatsal faaliyetlerin, ulusal ve uluslararası 

alanlarda ön plana çıkarılması, bölgenin tanıtımında kültürün ve sanatın etkin 

bir şekilde kullanılmasını sağlama amacıyla kurulmuş bir dernektir. Bu 

bağlamda, turizm faaliyetlerinin alt başlıklarından olan kültür ve sanatın turistik 

faaliyetler çerçevesinde kullanılması noktasında sektör ile bağlantı halinde 

olan bir kuruluştur. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, gerek destinasyonda yer alan turizm ile doğrudan 

ya da dolaylı bağlantılı faaliyet grupları, gerek destinasyonun ev sahibi yerel halk, 

gerekse de destinasyonu ziyaret eden turistik tüketicilere hizmet sunmak, destek 

olmak, eğitim vermek, bilgilendirme sağlamak gibi çeşitli görev ve sorumlulukları 

yerine getirmektedirler. 

4.1.2.3. Meslek grupları 

Ürgüp destinasyonunda turizm ile dolaylı bağlantı halinde olan faaliyet gruplarından 

bir diğeri ise, ilçede gerek yerel halkın gerekse de turistik amaçlı gelen yerli ya da 

yabancı turistlerin günlük istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak faaliyet 

gösteren meslek gruplarıdır. Esnaf olarak ifade edilen bu meslek grupları gıda, 

giyim, ulaşım, hediyelik eşya, kırtasiye gibi çok geniş çerçevede mal ve hizmet 

sunumu yaparak hem turizm sektörünün doğrudan faydalanıcılarına hem de turizm 
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sektörü ile bir şekilde bağlantı halinde olan bir çok sektöre yönelik faaliyetler 

sunmaktadırlar. Bu bağlamda, Ürgüp destinasyonunda yer alan ve turizm sektörü 

ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı bulunan esnaflara ilişkin istatistiki bilgiler 

Çizelge 4.6’de görüldüğü şekildedir. 

Çizelge 4.6 incelendiğinde; esnaf gruplarının bazıları (hediyelik eşya, gıda, pastane, 

kafetarya gibi) turizm ile doğrudan bağlantı içerisinde olmasına rağmen büyük 

çoğunluğunun dolaylı olarak sektör ile bağlantılı olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Özellikle hediyelik eşya, halı, kilim gibi ürünlerin satışını yapan esnaf grubu 

doğrudan turistik tüketici ile etkileşim halindedir. Buna rağmen; inşaat, otomotiv, 

iletişim, mobilya gibi sektörlere bağlı esnaf gruplarının ise turizm sektörü ile araç 

kiralama, otel inşaatı-bakım ve onarımı, otel tefrişatı, kırtasiye malzemesi vb. 

gereksinimlerin karşılanması noktasında dolaylı olarak bağlantı içerisinde olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 

Çizelge 4.6. Ürgüp destinasyonunda yer alan ve turizm sektörü ile doğrudan ya da 
dolaylı olarak bağlantısı bulunan esnaf grupları    

Faaliyet Grubu Sayısı 

Hediyelik Eşya / Kuyumcu / Halı-Kilim / Çini Satıcısı 68 

Kırtasiye / Matbaa 4 

Gıda (Market, Bakkal, Büfe, Kasap, Manav vb.) 149 

Giyim (Konfeksiyon, Tuhafiye, Terzi, Ayakkabı, Kavafiye 
vb.) 

54 

Pastane / Kafeterya / Fırın 45 

Mobilya / Doğrama Atölye ve Satışı 22 

İnşaat İşleri ve Malzeme Satışı 35 

Kuaför (Bay-Bayan) / Güzellik Salonu /Parfümeri 51 

Çiçekçi / Peyzaj / Bahçe Düzenleme 5 

Yapı Dekorasyon / Tefrişat Malzemeleri Satış ve İmalatı 6 

Spor / Masaj Salonu ve Spor Malzemeleri Satışı 8 

İletişim Hizmetleri 18 

Oto Tamir / Yedek Parça / Oto Kiralama 72 

Kaynak: Ürgüp Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınan bilgiler ve araştırma bulgularından elde 
edilen bilgiler neticesinde oluşturulmuştur. 
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Çalışmanın doküman analizi aşamasında yapılan istatistiki araştırmalar neticesinde, 

destinasyonda turizm ile doğrudan ve dolaylı bağlantılı olan faaliyet grupları 

belirlenmiştir. Bu bağlamda konaklama, yiyecek-içecek, eğlence gibi turistik 

tüketiciye doğrudan hizmet sunan işletmelerin yanı sıra, turizm sektörü ile eğitim, 

bilgilendirme, sağlık, tedarik gibi noktalarda dolaylı bağlantı durumunda olan kurum, 

kuruluş ve meslek grupları da detaylandırılmıştır. Yapılan çalışma kapsamında, 

destinasyonda turizm sektörünün tarım sektörü ile birlikte yerel ekonomin temelini 

teşkil ettiği ve dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren kamu ya da özel hemen hemen 

tüm faaliyet grupları ile bağlantısı olduğu yargısına ulaşılmıştır.  

Söz konusu çalışma ile benzer özellikler taşıyan ve Slob ve Wilde (2006) tarafından 

Brezilya’da bulunan Porto de Galinhas destinasyonuna yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmada; turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yerel 

yönetimler ile ulusal ve uluslararası şirketler turizm değer zincirinin paydaşları olarak 

belirlenmiştir. Schoen (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Vietnam’da 

bulunan Da Nang destinasyonunun turizm değer zincirini analiz etmeye yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Schoen’in (2008) çalışmasında da Da Nang’da turizmin kamu 

da en önemli paydaşının Turizm Bakanlığı’na bağlı alt birimler ve yerel paydaşlar 

olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır. Rajashekariah ve Chandan (2013) tarafından 

gerçekleştirilen ve Ladakh’da turizm değer zincirinin oluşturulmasına yönelik olarak 

yapılan çalışmada konaklama, yiyecek-içecek, eğlence, ulaşım ve alış-veriş turizm 

ile doğrudan bağlantılı olan faaliyet grupları olarak öne çıkmıştır. Bununla beraber 

Rajashekariah ve Chandan’ın (2013) çalışmalarında turizmin hükümet düzeyli en 

önemli paydaşlarının Turizm Bakanlığı’na bağlı yerel temsilcilikler olmakla birlikte 

tur operatörleri birliği, destinasyon ev sahibi birliği, eğitim, kültür ve kalkınma 

dernekleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar olduğu görülmüştür. 

Çalışmada doküman analizi yoluyla elde edilen verilerden yararlanılarak 

destinasyon için tasarlanan turizm değer zinciri modelinin (Şekil 5.1) ana hatları 

belirlenmiştir. Başka bir ifade ile zincirin birincil ve destek faaliyet unsurlarının kimler 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, doküman analizinden elde edilen veriler, çalışmanın 

ikinci aşaması olan nitel bölümde görüşmecilerin kimler olması gerektiği ve 

görüşmecilere nelerin sorulması gerektiği konularına da ışık tutmuştur. 
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4.2. Nitel Araştırma Sonuçlarına İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci aşamasında nitel araştırma yönteminin en fazla kullanılan 

yöntemlerinden birisi olan “görüşme” tekniği ile veriler toplanmıştır. Bu bağlamda 

örneklemde turizm sektörü ile hem doğrudan hem de dolaylı bağlantı halinde olan 

kurum ya da kuruluş temsilcileri, işletme yöneticileri ve esnaf grupları ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin bir kısmı için (yerel yöneticiler, otel yöneticileri vb.) 

önceden randevu talebinde bulunulmakla beraber bir kısmı da anlık ziyaretler (yerel 

işletmeler, esnaflar vb.) ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, görüşmecinin zaman 

kısıtı da dikkate alınarak yaklaşık 30-60 dakika arasında sınırlandırılmıştır. 

Görüşmede görüşmecilere yöneltilecek sorular önceden belirlenmiştir. Ancak 

görüşmeler yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirildiğinden, katılımcının verdiği 

cevaplar doğrultusunda soru metnine eklemeler ya da çıkarmalar yapılmıştır. 

Görüşmeler neticesinde elde edilen bulguların yorumlanmasında, etik kurallar 

dikkate alınarak görüşmecilerin açık kimlikleri kullanılmamış, katılımcılar “K1, K2, 

K3 vb.” şeklinde kodlanmıştır. Görüşmeler neticesinde gerçekleştirilen analizler ile 

aşağıda ifade edilen araştırma sorusu 2’ye ve söz konusu soruya bağlı olarak 

geliştirilen hipotezlere cevaplar aranmıştır.   

“Turizm değer zinciri analiz edildiğinde zincirin halkalarında yer alan faaliyet 

unsurları ile yoksullara yönelik ekonomik faydalar arasında bir ilişki vardır 

mıdır?” 

4.2.1. Konaklama işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelere ilişkin 

bulgular 

Araştırmanın bu aşamasında örneklemde yer alan konaklama işletmelerinin 

yöneticileri ya da sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, 

katılımcıların iş yoğunluğuna göre 30-45 dakika arasında gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmecilerin çalışma ofislerinde ya da lobide gerçekleştirilen görüşmelerde 

katılımcılara öncelikli olarak işletmedeki pozisyonları ve çalışma sürelerine ilişkin 

sorular yöneltilmiştir. Buna göre alınan cevaplar Çizelge 4.7’de görüldüğü şekildedir. 
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Çizelge 4.7. Katılımcıların işletmedeki pozisyonları ve görev sürelerine ilişkin 
bulgular 

Görüşmecinin Pozisyonu 

İşletme Sahibi K7 

Genel Müdür K3, K6 

Ön Büro Müdürü K1, K2, K4, K5 

İşletmede Çalışma Süresi 

1 yıldan az K3, K4 

1-3 yıl K2 

4-6 yıl K1 

7-9 yıl K7 

10 yıl ve daha fazla K5, K6 

Çizelge 4.7 incelendiğinde görüşme yapılan katılımcılardan 1 kişinin işletmenin 

sahibi olduğu, 2 kişinin işletmede genel müdür olduğu ve 4 kişinin de ön büro 

müdürü olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 2 kişinin 1 yıldan daha az süredir bu 

pozisyonda olduğu, 1 kişinin 1-3 yıldır, 1 kişinin 4-6 yıldır, 1 kişinin 7-9 yıldır ve 2 

kişinin de 10 yıl ve daha fazla süredir söz konusu pozisyonda çalıştığı bilgileri de 

Çizelge 4.7’de yer alan bilgilerdendir. Buna göre katılımcıların, işletmenin 

yönetiminde söz sahibi oldukları ve çoğunluğunun uzun yıllardır işletmede görev 

aldıkları yargısına ulaşılmıştır. 

Katılımcılara görüşme gerçekleştirilen konaklama işletmelerinin kategorisi, faaliyet 

süresi, oda ve yatak sayısı gibi fiziki şartlarını irdeleyen sorular sorulmuştur. Bu 

bağlamda yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilen konaklama işletmelerinin fiziki 

özellikleri Çizelge 4.8 görüldüğü şekildedir. Yöneticileri ile görüşme gerçekleştirilen 

konaklama işletmelerinin kategorisi ve faaliyet sürelerine ilişkin bulgular 

incelendiğinde; 2 işletmenin 4 yıldızlı otel, 2 işletmenin 5 yıldızlı otel, 2 işletmenin 

butik otel ve 1 işletmenin de özel tesis kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Söz 

konusu işletmelerin faaliyet sürelerine ilişkin bulgular irdelendiğinde ise; 2 işletmenin 

1-5 yıldır, 2 işletmenin 6-10 yıldır ve 3 işletmenin de 16 yıl ve daha uzun süredir 

faaliyette olduğu görülmüştür. Konaklama işletmelerin oda sayılarına ilişkin veriler 

incelendiğinde; 1 işletmenin 10 odadan daha az sayıda, 2 işletmenin 11-40 odaya, 

1 işletmenin 71-100 odaya ve 3 işletmenin de 101 ve daha fazla sayıda odaya sahip 

olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4.8. Konaklama işletmesinin kategorisi, faaliyet süresi, oda ve yatak 
sayılarına ilişkin bulgular 

Kategorisi 

1 yıldızlı - 

2 yıldızlı - 

3 yıldızlı - 

4 yıldızlı K1, K6 

5 yıldızlı K4, K5 

Butik otel K2, K3 

Özel tesis K7 

Pansiyon - 

Faaliyet Süresi 

1 yıldan az - 

1-5 yıl K2, K3 

6-10 yıl K6, K7 

11-15 yıl - 

16 yıl ve daha fazla K1, K4, K5 

Oda Sayısı 

10 odadan az K2 

11-40 oda K3, K7 

41-70 oda - 

71-100 oda K6 

101 ve daha fazla oda K1, K4, K5 

Yatak Sayısı 

10 yataktan az - 

11-50 yatak K2, K3 

51-100 yatak K7 

101-150 yatak K6 

151-200 yatak - 

201 ve daha fazla yatak K1, K4, K5 

Söz konusu konaklama işletmelerinin yatak sayılarına ilişkin bilgiler (Çizelge 4.8) 

incelendiğinde ise; 2 işletmenin 11-50 yatağa, 1 işletmenin 51-100 yatağa, 1 

işletmenin 101-150 yatağa ve 3 işletmenin de 201 ve daha fazla sayıda yatağa sahip 

olduğu görülmüştür. Doküman incelemesinde destinasyon genelinde oda ve yatak 

sayılarının büyük çoğunluğunun 4 ve 5 yıldızlı otellerde yer alıyor olması, 

görüşmelerin çoğunlukla bu işletmelerde gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur. 

Konaklama işletmelerinin faaliyet sürelerine bakıldığında, çoğunluğun uzun yıllardır 
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destinasyonda hizmet verdiği görülmektedir. Dolayısıyla, turizmin destinasyona 

etkilerini yorumlama noktasında, söz konusu işletmelerin sahipleri ya da yöneticileri 

ile yapılan görüşmelerin doğru ve güvenilir veri elde etmede etkili olduğunu ifade 

etmek mümkündür.  

Çizelge 4.9. Konaklama işletmesine gelen misafirlerin geldiği ülke ve ziyaret 
amaçlarına ilişkin bulgular 

Ülkesi 

Avrupa Ülkeleri K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

Uzakdoğu Ülkeleri K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

Amerika K2, K7 

Rusya - 

Yerli K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

Diğer - 

Ziyaret Amacı 

Boş Zaman / Turistik K5 

Kültürel K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

Dini - 

İş - 

Sağlık - 

Toplantı / Konferans K4, K5 

Alışveriş - 

Macera - 

Diğer - 

Katılımcılara, misafirlerinin en çok hangi ülkelerden geldikleri ve ziyaretlerini hangi 

amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiklerine ilişkin sorular sorulmuştur. 

Katılımcıların söz konusu sorulara verdikleri cevaplar Çizelge 4.9’da görülmektedir. 

Çizelge 4.9 incelendiğinde; katılımcıların hem misafirlerin geldiği ülke hem de 

ziyaret amaçlarına ilişkin sorulara verdikleri cevaplarda birden fazla seçeneği 

işaretledikleri görülmektedir. Bu bağlamda verilen cevaplar değerlendirildiğinde; 

destinasyonu ağırlıklı olarak avrupalı ve uzakdoğulu turistlerin yanı sıra yerli 

turistlerin de ziyaret ettikleri görülmektedir. Misafirlerin ziyaret nedenlerine ilişkin 

bulgular (Çizelge 4.9) incelendiğinde ise; kültürel amaçlı ziyaretlerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu bağlamda ziyaretlerinde kültürel amacı ön planda tutan turistik 

tüketici kitlesinin, konaklama dışında bölgesel gezilere katıldıkları, yöreye ait öne 
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çıkan ürün, etkinlik, görsellik gibi farklı aktivitelere karşı eğilimleri olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Dolayısıyla söz konusu aktivitelerin büyük çoğunluğunda yerel 

halk ile içi içe ve etkileşim halinde oldukları da çalışma kapsamında varılan 

yargılardandır. 

Konaklama işletmelerinin yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılara, 

“İşletmenizde misafirlerinizin ortalama geceleme sayısı nedir?” şeklinde sorulan 

soruya; 

K2, K3 ve K5: “Yüksek sezonda 3 gece, düşük sezonda 1 ya da 2 
gecedir.” 
 
K1, K4, K6 ve K7: “Yüksek sezonda 2 gece, düşük sezonda 1 gecedir.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; 

yüksek sezonda destinasyonda gerçekleşen gecelemenin ortalama 2,4 gece, düşük 

sezonda gerçekleşen gecelemenin ise 1,4 gece olarak gerçekleştiğini ifade etmek 

mümkündür. Destinasyonda yüksek ve düşük sezonda gerçekleşen gecelemelerin 

ortalaması alındığında ise 1,9 gece olduğu görülmektedir. Çalışmanın doküman 

incelemesi aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konaklama istatistiklerinden 

elde edilen verilerde de destinasyonda ortalama 1,9 geceleme yapıldığına ilişkin 

bilgilere ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu noktada doküman incelemesi ile görüşme 

yöntemi sonucunda elde edilen verilerin örtüştüğü görülmektedir.  

Katılımcılar, “İşletmenizin için yılın kaç ayı yüksek, kaç ayı düşük sezondur?” 

sorusunu; 

K1, K2, K3 ve K7: “Altı ay yüksek sezon, altı ay düşük sezondur.” 
 

K4, K5 ve K6: “Dört ay yüksek sezon, sekiz ay düşük sezondur.” 

şeklinde cevaplamışlardır. Bu bağlamda; destinasyonda ortalama beş ayın yüksek 

sezon, yedi ayın ise düşük sezon olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Katılımcılara “İşletmeniz ürün kalemlerine (yiyecek, içecek, mobilya, aksesuar ve 

diğer) göre en fazla harcamayı hangi kalemlere yapmaktadır?” şeklinde sorulan bir 

soruya; 
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K2, K4, K5: “İşletmede yapılan harcamaların yaklaşık %50-60’lık kısmı 
yiyecek ve içecekler için yapılmaktadır. Aynı zamanda yiyecek ve içecek 
harcamaları haftada en az 2-3 defa gerçekleşmektedir. Buna rağmen 
mobilya, aksesuar ve diğer kalemler için yapılan harcamalar işleyiş 
içerisinde rutin olarak sürekli yapılan harcamalar değildir. Söz konusu bu 
kalemler için yapılan harcamalar sezonluk ya da yıllık olarak 
gerçekleşmektedir.” 
 
K1, K3, K6: “Harcamalarımızın yaklaşık olarak %40’lık kısmını yiyecek-
içecek kalemi oluşturmaktadır. Bununla birlikte çamaşır yıkama işi için 
dış kaynak kullanımı gerçekleştirdiğimiz için bu da önemli bir harcama 
kalemi durumundadır.” 
 
K7: “İşletmemizin özellikle yiyecek ihtiyacını kendimize ait olan tarlalarda 
yetiştirdiğimiz organik ürünler ile karşılamaya çalışıyoruz. Bunun 
haricinde içecek alımı için genel harcama tutarımızın yaklaşık %20’si 
oranında harcama yapıyoruz. Mobilya ya da aksesuar gibi gereksinimler 
için ise genellikle tadilat dönemlerinde yüklü harcamalar yapıyoruz.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplar irdelendiğinde; 

konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğunun en fazla harcama yaptığı ürün 

kalemlerinin yiyecek ve içecekler olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışma ile 

bezerlik taşıyan ve Ashley (2007) tarafından Ruanda turizmine yönelik olarak 

yapılan çalışmada da meyve ve sebze gibi yiyecek kalemlerinin konaklama 

işletmelerinin yüksek ve düşük sezonları ile doğru orantılı olarak yüksek harcama 

kalemlerini oluşturduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda alınan cevaplardan elde 

edilen bir diğer yargı da, yiyecek ve içecek harcamalarının, konaklama işletmelerinin 

rutin alışverişi olduğu ve neredeyse günlük olarak gerçekleştirildiği şeklindedir. 

Katılımcılar “İşletmenizin ihtiyacı olan ürünler (yiyecek, içecek, mobilya, aksesuar 

vb.) için tedarik kaynaklarınız nelerdir?” şeklinde sorulan soruya; 

K1, K4, K5 ve K6: “Hemen hemen tüm ürün kalemlerimizi toptancı 
firmalardan ya da üretici firmalardan tedarik ediyoruz.” 
 
K2 ve K3: “Özellikle yiyecek alımlarını yerel halktan almayı tercih 
ediyoruz. İçecek alımı için de çoğunlukla yerel de bulunan esnafları tercih 
ediyoruz. İşletmemizin mobilya, aksesuar gibi tefrişatı ve aynı zamanda 
elektrik, su, bakım, onarım gibi teknik işler için de yerel esnafımızdan 
destek alıyoruz.” 
 
K7: “Yiyecek ihtiyacımızı mümkün olduğunca kendi ürettiklerimiz ile 
karşılamaya çalışıyoruz. Diğer ihtiyaçlarımız için ise ilçemizin esnafları ile 
bağlantılı çalışıyoruz.” 
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cevaplarını vermişlerdir. Söz konusu soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde; 

büyük otel (oda sayısı 71 ve daha fazla olan) statüsüne sahip işletmelerin (Çizelge 

4.8) ürün alımlarında toptancı firmaları tercih ettikleri görülmektedir. Buna rağmen 

daha küçük otel (oda sayısı 70’dan daha az olan) statüsünde olan işletmelerin 

(Çizelge 4.8) ise özellikle yiyecek alımlarında yerel halk tarafından üretilen ürünleri 

tercih ettiğini ifade etmek mümkündür. Küçük işletmelerin bakım, onarım, enerji, 

elektrik gibi teknik işler bağlamında da yerel halktan esnafları tercih ettiği 

araştırmada elde edilen bulgulardandır. Mitchell ve Faal (2008) tarafından Gambiya 

turizm değer zinciri ve yoksul yanlı turizm yaklaşımına yönelik olarak gerçekleştirilen 

çalışmada, 1980’li yıllarda Gambiya’da yer alan konaklama işletmelerinin yiyecek-

içecek tedarikinin yaklaşık %65’lik kısmının ithal edildiği, ancak 2006 yılına 

gelindiğinde söz konusu tedarikin %45 ile %50’lik kısmının yerel olarak sağlandığı 

ifade edilmektedir. Spenceley, Habyalimana, Tusabe ve Mariza (2010) tarafından 

yapılan çalışmanın bulgularında da büyük otellerin yiyecek-içecek tedarikini 

genellikle marketlerden sağladıkları yönünde ifadeler yer almaktadır. Söz konusu 

çalışmaların bulguları değerlendirildiğinde, yerel üretimin yoğun olduğu 

destinasyonlarda zaman içersinde yerel tedarikin önem kazandığı yargısında 

bulunmak mümkündür.  

Katılımcılara “İşletmenizde çalışan personel sayısı nedir ve bu personelin ne kadarı 

yerel halktandır?” şeklinde yöneltilen soruya; 

K1: “Çalışan sayımız yıllık ortalama 40 kişidir. Çalışanlarımızın tamamı 
Ürgüplüdür.” 
 
K2: “İşletmemizde ortalama 4 kişi çalışmaktadır. Çalışanlarımızın 3’ü 
yerel halktan, 1’i ise başka bir şehirdendir.” 
 
K3: “Çalışan sayımız ortalama 5-6 kişidir. Çalışanlarımızın 1’i dışında 
diğerleri yerel halktandır.” 
 
K4: “İşletmemizde çalışan sayısı ortalama 80 kişidir. Bu sayının yaklaşık 
65’i yerel halktan, kalan kısmı ise sehir dışından gelen kişilerdir.” 
 
K5: “İşletmemizin personel sayısı yıllık ortalama değerlendirildiğinde 
yaklaşık 150 kişidir. Ürgüp’ten olan çalışan sayımız yaklaşık 120-125 kişi 
iken, şehir dışından 25-30 kişidir.” 
 
K6: “Çalışan sayımız 60 kişidir. Bu sayının 55’i bu bölgenin halkıdır.” 
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K7: “İşletmemizde çalışan sayımız 8 kişidir. Bu sayının tamamı Ürgüp 
halkından olan kişilerdir.” 

şeklinde cevaplar verilmiştir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde; işletmelerin 

hepsinde yerel halktan olan çalışan sayısının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Özellikle küçük otel statüsünde olan işletmelerin personelinin tamamının yerel 

halktan olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışmadan elde edilen yerel halkın 

konaklama işletmelerinde istihdamına yönelik bulgu, Spenceley ve diğ. (2010) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile benzer özellikler göstermektedir. Söz 

konusu çalışmada elde edilen bulgular, Ruanda’da yer alan konaklama 

işletmelerinde istihdam edilen personelin yaklaşık %49’nun, çalışmada yoksul 

olarak ifade edilen yerel halktan olduğuna yöneliktir. Araştırma bağlamında büyük 

otel statüsünde olan konaklama işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelerden 

elde edilen bir diğer bulgu ise, şehir dışından olan personelin çoğunlukla yönetim 

departmanlarında çalışan kişiler olduğu şeklindedir. Söz konusu soruya ilişkin 

bulgular değerlendirildiğinde; Ürgüp halkı açısından konaklama işletmelerinin 

önemli bir istihdam alanı olduğunu ifade etmek mümkündür. Mitchell ve Faal (2008) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada, destinasyonda yer alan turizm işletmelerinin 

yaklaşık üçte ikisinin konaklama işletmelerinden oluştuğu ve yerel halktan çok 

sayıda kişinin yönetim departmanları haricinde diğer departmanlarda istihdam 

edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Gerek Ürgüp destinasyonuna yönelik yapılan 

çalışmadan gerekse de benzer çalışmalardan elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde; turizm sektörünün doğrudan faaliyet alanı olan konaklama 

işletmelerinin, yerel halkın hane geliri noktasında önem arz eden işletmeler 

olduğunu ifade etmek mümkündür.  

4.2.2. Yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelere ilişkin 

bulgular 

Araştırmanın bu aşamasında örneklemde yer alan yiyecek-içecek işletmelerinin 

yöneticileri ya da sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, 

katılımcıların iş yoğunluğuna göre 30-45 dakika arasında gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmecilerin kendi çalışma alanlarında gerçekleştirilen görüşmelerde 

katılımcılara öncelikli olarak işletmedeki pozisyonları ve çalışma sürelerine ilişkin 
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sorular yöneltilmiştir. Buna göre alınan cevaplar Çizelge 4.10’da görüldüğü 

şekildedir. 

Çizelge 4.10. Katılımcıların işletmedeki pozisyonları ve görev sürelerine ilişkin 
bulgular 

Görüşmecinin Pozisyonu 

İşletme Sahibi K1, K2, K5, K6, K8, K9 

İşletme Müdürü K3, K4, K7 

Diğer - 

İşletmede Çalışma Süresi 

1 yıldan az K9 

1-3 yıl K1, K7 

4-6 yıl K2, K8 

7-9 yıl K5 

10 yıl ve daha fazla K3, K4, K6 

Çizelge 4.10’daki bulgular değerlendirildiğinde; görüşmecilerden 6 kişinin işletme 

sahibi ve 3 kişinin de işletme müdürü olduğu görülmektedir. Söz konusu kişilerden 

1’i 1 yıldan daha az süredir, 2 kişi 1-3 yıldır, 2 kişi 4-6 yıldır, 1 kişi 7-9 yıldır ve 3 kişi 

de 10 yıl ve daha uzun süredir işletmede çalıştığını ifade etmişlerdir. 

Çizelge 4.11. Yiyecek-içecek işletmesinin kategorisine ve faaliyet süresine ilişkin 
bulgular 

Kategorisi 

Lokanta K1, K3, K7 

Kafe / Pastane K4, K5, K6, K8 

Eğlence Merkezi - 

Fast Food K2, K9 

Diğer - 

Faaliyet Süresi 

1 yıldan az K9 

1-5 yıl K2 

6-10 yıl K5, K7, K8 

11-15 yıl - 

16 yıl ve daha fazla K1, K3, K4, K6 

Katılımcıların, işletmenin kategorisi ve faaliyet süresine ilişkin sorulan soruya 

verdikleri cevaplar Çizelge 4.11’de görüldüğü şekildedir. Çizelge 4.11’e göre; 
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görüşme gerçekleştirilen yiyecek-içecek işletmelerinden 3’ü lokanta olarak, 4’ü 

kafe/pastane olarak ve 2’si de fast food olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu 

işletmelerden; 1’i 1 yıldan daha az süredir, 1’i 1-5 yıldır, 3’ü 6-10 yıldır ve 4’ü de 16 

yıl ve daha uzun süredir faaliyette olan işletmelerdir. 

Katılımcılar, “İşletmenizin için yılın kaç ayı yüksek, kaç ayı düşük sezondur?” 

sorusunu; 

K1, K3, K4, K5 ve K7: “Yılın ortalama 9-10 ayı normal seviyelerde iken, 
2-3 ay kadar bir süre (kış döneminde) işlerimiz düşük seyretmektedir.” 
 
K2, K6, K8 ve K9: “Hem ilçeye gelen turistler ile hem de üniversite 
öğrencileri ile bağlantılı olarak yılın 6 ayı normal, 6 ayı da düşük 
seviyelerdedir.” 

cevaplarını vermişlerdir. Verilen cevaplar bağlamında; destinasyonda bulunan 

yiyecek-içecek işletmelerinin yıllık ortalama değerlendirildiğinde yaklaşık 8 ay 

süreyle faaliyetlerine rutin düzeyde devam ettiklerini ifade etmek mümkündür. 

Ancak, turist ziyaretlerine ve üniversite öğrencilerinin yoğunluğuna bağlı olarak 

faaliyetlerde dönemsel azalmaların olduğu da elde edilen bulgulardandır.  

Katılımcılara “İşletmeniz ürün kalemlerine (sebze, meyve, et/tavuk, bakliyat, içecek 

ve diğer) göre en fazla harcamayı hangi kalemlere yapmaktadır?” şeklinde sorulan 

bir soruyu; 

K1, K3, K4 ve K7: “Haftalık ya da aylık olarak değerlendirdiğimizde en 
fazla harcamayı sırasıyla et/tavuk, sebze ve meyveye yapıyoruz. Bu 
kalemlerden sonra ise alkollü ve alkolsüz içecekler, bakliyat ve diğer 
ürünler için de belirli oranlarda sabit giderlerimiz olmaktadır.” 
 
K2, K5, K6, K8 ve K9: “Sebze, meyve ve alkolsüz içecekler en sık 
harcama yaptığımız ürün kalemlerimizdir. Bunların yanı sıra bakliyat, et 
ve tavuk ürünleri de kısmi olarak tükettiğimiz ürün gruplarıdır.” 

şeklinde cevaplamışlardır. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; 

yiyecek-içecek işletmelerinin ürün tedarikinde önceliklerinin faaliyetlerine göre 

şekillendiğini ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda, lokanta olarak hizmet veren 

işletmelerin ürün tedarikinde öncelikleri et ve tavuk olurken, kafe/pastane ve fast- 
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food olarak hizmet veren işletmelerin önceliklerinin ise meyve, sebze ve alkolsüz 

içecekler olduğu görülmektedir. 

Katılımcılar “İşletmenizin ihtiyacı olan ürünlerin (sebze, meyve, et/tavuk, bakliyat, 

içecek ve diğer) tedariği için yerel alımı mı yoksa toptan alımı mı tercih etmektesiniz? 

Neden?” şeklinde sorulan soruya; 

K1, K2, K3, K4, K5, K7 ve K8: “Ürün kalemlerimizin tedarikinde 
toptancılardan alım yapmayı tercih ediyoruz. Bu tercihin bir takım 
nedenleri söz konusudur. Bunları; toptancı firmalar ile kredili çalışma 
imkanının olması, bir çok ürünü bir arada bulabilme imkanının olması, 
ürünlerin işletmeye toptancı firma tarafından getiriliyor olması şeklinde 
sıralamak mümkündür.” 
 
K6 ve K9: “Özellikle sebze ve meyve alımında yerel halkın üretimi olan 
ürünleri tercih ediyoruz. Bu ürünlerin tedarikini çoğunlukla yerel 
pazarlardan karşılıyoruz. Bunun dışında kalan içecek, hazır gıda, bakliyat 
gibi ürünleri ise yerel esnaftan tedarik etmeye çalışıyoruz.” 

şeklinde cevaplamışlardır. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; 

yiyecek-içecek işletmelerinin büyük çoğunluğunun ürün tedarikinde toptancı 

firmaları tercih ettiği görülmektedir. Toptancı firmalardan uzun vade ile ya da kredili 

alım yapabilmeleri, bir çok ürüne aynı noktadan ulaşım ve ürünlerin işletmeye 

tedarikçi tarafından ulaştırılması gibi etkenler, söz konusu işletmelerin toptancılara 

yönelmelerindeki en önemli etkenler olarak görülmektedir. Araştırma bulguları 

incelendiğinde, küçük yerel işletme statüsüne sahip olan yiyecek-içecek 

işletmelerinin ürün tedarikinde yerel üretimi ve üreticiyi daha ön planda tuttuklarını 

ifade etmek mümkündür. Söz konusu küçük işletmeler yerel halkın ürünlerini satışa 

sundukları pazar yerlerinden tedariklerini sağlamaktadırlar. Spenceley ve diğ. 

(2010) tarafından yapılan çalışmada da yerel çiftçilerin ürünlerini pazarlara 

getirdikleri ve burada özellikle küçük işletmelere uygun fiyattan sattıklarını ifade 

eden bulgulara ulaşılmıştır. Dolayısıyla; gerek Ürgüp destinasyonuna yönelik 

çalışmada gerekse de Spenceley ve diğ. (2010) tarafından yapılan çalışmada büyük 

ölçekli işletmelerin ürün tedarikinde toptan alım yapabilecekleri yerleri, küçük 

işletmelerin ise daha uygun fiyatla alım yapabilecekleri yerel pazarları tercih 

ettiklerini ifade etmek mümkündür. 
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Katılımcılara “İşletmenizde çalışan personel sayısı nedir ve bu personelin ne kadarı 

yerel halktandır?” şeklinde yöneltilen soruya; 

K1: “Ortalama 35-40 personel ile hizmet vermekteyiz ve çalışanlarımızın 
tamamı Ürgüp halkındandır.” 
 
K2: “İşletmemizde 6 personel çalışmaktadır ve çalışanlarımızın tamamı 
Ürgüplüdür.” 
 
K3: “Çalışan sayımız 25 kişidir. Çalışanlarımızın 2’si şehir dışından 
gelmiş olup, diğer çalışanlarımız yerel halktandır.” 
 
K4: “Ortalama 45-50 personel ile hizmet veriyoruz. Personellerimizden 
yönetici pozisyonunda olan 5 kişinin haricindekiler ilçenin yerel halkından 
olan kişilerdir.” 
 
K5: “İşletmemizde 4 personel ile hizmet vermekteyiz. Personelimizin 
tamamı Ürgüplüdür.” 
 
K6: “İşletmemizde tamamı Ürgüplü olan 7 personel ile çalışmaktayız.” 
 
K7: “İş yoğunluğumuza göre ortalama 25 personel ile hizmet 
vermekteyiz. Çalışanlarımızdan 1’i şehir dışından olup, diğerleri yerel 
halktan kişilerdir.” 
 
K8: “Toplamda 8 çalışanımız olmakla beraber, tamamı ilçemizin 
halkındandır.” 
 
K9: “İşletmemizde 5 kişi olarka çalışmaktayız ve çalışanlarımızın tamamı 
Ürgüp halkından kişilerdir.” 

cevaplarını vermişlerdir. Verilen cevaplar değerelendirildiğinde; destinasyonda yer 

alan yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların büyük çoğunluğunu yerel halkın 

oluşturduğunu ve işletmelerin yerel istihdama önem verdiklerini ifade etmek 

mümkündür. SNV (Netherlands Development Organisation, 2009) tarafından 

Ruanda destinasyonuna yönelik olarak yapılan benzer bir çalışmada da, 

destinasyonda yer alan restoranlarda çalışanların yaklaşık %71’lik bölümünü yerel 

halkın oluşturduğu sonucu ifade edilmiştir. Dolayısıyla turizm faaliyetleri ile ön plana 

çıkan yerel ekonomilerde, turizmin birincil faaliyet gruplarından birisi olan yiyecek-

içecek işletmelerinin önemli bir istihdam alanı olduğu yargısında bulunmak 

mümkündür.   
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4.2.3. Yerel ürün ve hediyelik eşya satışı yapan esnaf ile yapılan görüşmelere 

ilişkin bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde örneklemde yer alan, yerel ürün ve hediyelik eşya satışı 

yapan esnaflar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, esnafların 

dükkanlarında gerçekleştirilmiş ve esnafların iş yoğunlukları dikkate alınarak 25-30 

dakika ile sınırlandırılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular ve 

cevaplara ilişkin bulgular şu şekildedir.  

Çizelge 4.12. Esnafın faaliyet süresine ve çalışan sayısına ilişkin bulgular 

Faaliyet Süresi 

1 yıldan az - 

1-5 yıl K2 

6-10 yıl K4, K5, K6 

11-15 yıl K1, K3, K7 

16 yıl ve daha fazla K8, K9 

Çalışan Sayısı 

1-3 kişi K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9 

4-6 kişi K5, K8 

7-9 kişi - 

10 ve daha fazla kişi - 

Katılımcılara öncelikli olarak işletmenin faaliyet süresine ve işletmede çalışan 

personel sayısına yönelik sorular sorulmuştur. Bu bağlamda görüşmecilerin verdiği 

cevaplar Çizelge 4.12’de görüldüğü şekildedir. Buna göre; işletmelerden 1’nin 1-5 

yıldır, 3’nün 6-10 yıldır, 3’nün 11-15 yıldır ve 2’sinin de 16 yıl ve daha uzun süredir 

faaliyette olduğu görülmektedir. İşletmelerin çalışan sayıları incelendiğinde ise; 

işletmelerden 7’sinin 1-3 kişi ve 2’sinin de 4-6 kişi olarak hizmet verdikleri 

görülmüştür. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; işletmelerin uzun 

yıllardır destinasyonda hizmet verdikleri ve genellikle az sayıda çalışanları olduğunu 

ifade etmek mümkündür.  
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Katılımcılar “Çalışanlarınız kimlerden oluşuyor?” şeklinde sorulan soruya; 

K1, K2, K3, K4, K6, K7 ve K9: “İş yerimizde kendi aile bireylerimiz olarak 
çalışıyoruz.”  
 
K5: “İşletmemizde 4 kişi olarak çalışıyoruz. 3’ü kendi aile bireyimiz, 1’i 
ise yerel halktandır.” 
 
K8: “2 kişi aile dışından, 3’ü aile üyesi olmak üzere 5 çalışan ile hizmet 
vermekteyiz.” 

cevaplarını vermişlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; 

hediyelik eşya ya da yerel ürün satışı yapan esnafların genellikle kendi aile üyeleri 

ile işlerini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etmek mümkündür. Esnafların, aile 

üyesi olmayan eleman istihdamlarında da yerel halktan kişilere imkan tanıdıkları 

araştırmada elde edilen bulgulardandır. 

Katılımcılar “Müşterileriniz nereden geliyor?” sorusuna; 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ve K9: “Müşterilerimizin büyük 
çoğunluğu Uzakdoğulu ve yerli turistlerden oluşmaktadır. Ancak, 
Avrupalı ve çok az da olsa Amerikalı müşterilerimiz de olmaktadır.” 

cevaplarını vermişlerdir. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde; Kapadokya 

Bölgesi’nin genel ziyaretçi profilini oluşturan Uzakdoğulu turistlerin, hediyelik eşya 

ya da yerel ürünlere yönelik tüketiciler olarak da ön plana çıktıklarını ifade etmek 

mümkündür. 

Katılımcılar “Satışını yaptığınız ürünlerin tedariği noktasında el yapımı/yerel üretim 

olan ürünleri mi, acenta/toptancı aracılığıyla tedarik ettiğiniz ürünleri mi tercih 

ediyorsunuz? Neden?” sorusuna; 

K1, K5, K8 ve K9: “İşletmemizdeki ürünlerin tedarikinde toptancıları 
tercih ediyoruz. İşletmemizin potansiyeli, müşterilerimizin tercihleri ve 
ürün çeşitliliği noktasında bu şekilde çalışmayı tercih ediyoruz.” 
 
K2, K3 ve K7: “Hem yerel alım hem de toptancıdan alım yapıyoruz. 
Özellikle oya, işleme, bez bebek gibi el yapımı ürünleri ilçemizin 
kadınlarından almayı tercih ediyoruz.” 
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K4 ve K6: “Ürünlerimizin hemen hemen tamamı kendi yaptığımız 
ürünlerden oluşmaktadır. Hem takı, oya gibi ürünleri hem de yiyecek 
ürünleri kendi aile bireylerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımız ile birlikte 
yapıyor ve satıyoruz.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir. Söz konusu soruya verilen cevaplar 

değerlendirildiğinde; hediyelik eşya ya da yerel ürün satışı yapan esnafların bir 

kısmının iş potansiyelleri, müşteri tercihleri ve ürün çeşitliliği doğrultusunda satışını 

yaptıkları ürünleri toptancılardan tedarik ettikleri görülmüştür. Buna rağmen bir kısım 

esnafın ise ürün tedarikini hem kendi aile bireylerinin el yapımı ürünleri ile hem de 

yerel halktan sağladığını ifade etmek mümkündür. Grosspietsch (2007) yaptığı 

çalışmada, Ruanda'daki tatil turistlerinin yaklaşık %21’nin el işi ürünler satın 

aldıklarını ifade etmektedir. Spenceley ve diğ. (2010) yaptıkları çalışmada, turistlerin 

destinasyonda yöreye özgü ahşap heykeller, tablolar ve el yapımı sepet satan küçük 

dükkanlara ilgi gösterdiklerini ve bazı küçük otellerin de bu tarz el sanatı ürünleri 

kendi bünyelerinde bulunan küçük dükkanlarda sattıkları yönünde bulgular elde 

etmişlerdir. Araştırma konusuna ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle 

yöresel temaları ön plana çıkan destinasyonları ziyaret eden turistlerin, yerel 

ürünlere karşı ilgili olduklarını ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla yerel ürünlerin 

üreticisi konumunda olan yerel halk açısından bu durum hane geliri noktasında 

önemli bir ekonomik kazanım oluşturmaktadır. 

4.2.4. Profesyonel kuruluşların yöneticileri ile yapılan görüşmelere ilişkin 

bulgular 

Araştırmanın bu aşamasında örneklemde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının 

yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin gerçekleştirileceği 

yöneticilerin iş yoğunlukları göz önünde bulundurularak, görüşmecilerden 

görüşmenin amacını ve içeriğini özetleyen bir e-posta ile randevu talep edilmiştir 

(Ek-8). Alınan randevu neticesinde görüşmecilerin makamlarında gerçekleştirilen 

görüşmelerde katılımcılara yöneltilen sorular ve cevaplara ilişkin bulgular şu 

şekildedir.  

“Görüşmecinin ne kadar süredir bu kuruluşta görev yaptığına” ilişkin soruya;  

K1: “Bir yıldır.”  
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K2: “Yaklaşık on yıldır.” 

cevaplarını vermişlerdir. “Ürgüp’te turizm sektörünün önemi ve mevcut durumu 

nedir?” şeklinde sorulan soruya; 

K1: “Ürgüp, özellikle doğa ve kültür turizminin Türkiye’deki ana 
noktalarından birisidir. Kapadokya’yı ziyaret eden turistler açısından 
buradaki doğal oluşum peribacaları önemli bir çekicilik unsurudur. 
Peribacaları ile süslü doğayı atla, bisikletle ya da ATV adı verilen motorlu 
araçlarla gezmek turislerin fazlasıyla ilgisini çekmektedir. Buna ilave 
olarak son yıllarda sıcak hava balonculuğu da oldukça ön plana çıkmıştır. 
Bölge genelinde günde yaklaşık 170 balon aynı anda havalanmaktadır. 
Dolayısıyla bölgenin zaten var olan turizm potansiyeline bir de “balon 
turizmi” dahil olmuştur. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda Ürgüp için 
turizm en önemli sektördür diyebiliriz. İlçede yaşayan yerel halkın büyük 
çoğunluğunun geliri turizm ile bağlantılıdır. Halkın bir kısmı doğrudan 
turizm sektöründe (otel, acenta vb.) çalışmakta, bir kısmı sektörün 
ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet (gıda, inşaat malzemesi, bakım, 
onarım, kırtasiye vb.) sağlamakta ve bir kısmı da doğrudan turistik 
tüketicilere yönelik (hediyelik eşya, halı, kilim vb.) satışlar yapmaktadır. 
Dolayısıyla Ürgüp’te yer alan hemen hemen her haneye turizm ile 
bağlantılı bir gelir akışı söz konusudur.” 
 
K2: “Ürgüp, Kapadokya turizminde önemli bir destinasyondur. 
Kapadokya adını dünyaya duyuran nokta Ürgüp’tür. Başka bir ifade ile 
Ürgüp, Kapadokya’nın misafir odasıdır. Ürgüp, UNESCO’nun tarihi 
miraslar listesine girmiş bir destinasyondur. Kapadokya Bölgesi’nde 
turizm adına ve konaklama adına ilk hareketi başlatan destinasyon 
Ürgüp’tür. İlçemizde turizm önemli bir istihdam alanıdır. Son dönemlerde 
sıcak hava balonculuğu öne çıkan bir turistik faaliyettir. Günde yaklaşık 
150-200 arası balon aynı anda havalanmaktadır. Dünyanın hemen 
hemen hiçbir yerinde böylesine bir görselliği yaşamak mümkün değildir. 
Balonculuk önemli bir tursitik faaliyet olmakla beraber önemli bir de 
istihdam alanıdır. İlçemizin ortaokul ya da lise mezunu olan birçok genci, 
belirli bir süre aldığı balon uçuşu eğitiminin ardından tatmin edici 
ücretlerle istihdam olanığı bulabilmektedir.” 

cevaplarını vermişlerdir. Verilen cevaplara ilişkin bir değerlendirme yapıldığında; 

turizmin Ürgüp açısından önemli bir sektör olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Özellikle 

istihdam noktasında turizmin destinasyonda oldukça etkin olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Destinasyonda doğa ve kültür turizmi öne çıkmakla beraber son 

yıllarda “balon turizmi” faaliyetlerinin de çok önemli bir noktaya geldiği 

görülmektedir. 



147 

 

“Ürgüp’te turizm ve yoksulluğun azaltılması noktasında üstlendiğiniz 

sorumluluklarınız nelerdir ve paydaşlarınız kimlerdir?” sorusunu; 

K1: “Kurum olarak ilçenin tamamının huzur ve refahından sorumluyuz. 
Bu noktada yerel halkın sıkıntıları ve sorunları bizim için büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle son iki yıldır ülke genelinde de olduğu gibi 
Ürgüp’te de turizm sektörü bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. Dolayısıyla 
ilçede şu an için yerel halkın en önemli sorunlarından birisi turizm 
sektörüne dayalı işsizliktir. Bu noktada diğer yerel kuruluşlar ve özel 
sektör temsilcileri ile görüşmeler ve değerlendirmeler yapmaktayız. 
Ürgüp turizm odaklı bir ilçe olduğundan, burada yer alan gerek kurum ve 
kuruluşlar gerekse de tüm faaliyet alanlarına ilişkin işletmeler turizmin 
paydaşı konumundadır.” 
 
K2: “Ürgüp nüfusunun hemen hemen tamamı başka bir ifade ile yirmi bir 
bin nüfusun hepsi bizim paydaşımızdır. İl valisi, diğer ilçe 
kaymakamlıkları, diğer belediye başkanlıkları, STK’lar ve yerel yönetime 
bağlı birimler en büyük paydaş durumundalar. Ayrıca ilçemize ziyarete 
gelen yerli ya da yabancı ziyaretçiler de birer paydaşımız olarak 
görmekteyiz. Kurum olarak yerel halkın kendi üretimi olan pekmez ve 
kabak çekirdeğini satın alıyoruz. Söz konusu bu yerel ürünleri, 
kurumumuzun ve ilçemizin tanıtımı amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerde ya da ziyaretimize gelen misafirlerimize hediye olarak 
sunuyoruz. Böylece hem yerel halkın ürünlerini alarak onlara gelir 
sağlama notasında destek oluyoruz hem de ilçemizin tanıtımını yerel 
ürünlerimiz ile sağlamış oluyoruz.” 

şeklinde cevaplamışlardır. Katılımcıların cevapları dikkate alındığında, ilçede yer 

alan kurum ve kuruluşların, birçok farklı alanda faaliyet gösteren işletmelerin ve 

yerel halkın ve hatta destinasyona gelen ziyaretçilerin doğal olarak birbirleri ile 

bağlantı halinde olduğunu ve paydaş olduklarını ifade etmek mümkündür. Aynı 

zamanda, hem ilçenin tanıtımı hem de yerel halka gelir sağlama noktasında yerel 

üretimin kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendiği de elde edilen 

izlenimlerdendir. 

“Yoksullukla mücadele noktasında özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi 

bağlamında ilçede öne çıkan çalışmalar nelerdir?” şeklinde sorulan soruya; 

K1: “Ürgüp’te yer alan kurum ve kuruluşlar açısından kadın girişimciliği 
ve kadın istihdamına öncelik tanınması konuları öncelikli öneme sahip 
konulardır. Birimlerimize bağlı kuruluşlarda kadınlara yönelik girişimcilik 
eğitimleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.” 
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K2: “Kurum olarak kadınların hanehalkı gelirine katkı da bulunmalarını 
fazlasıyla önemsiyoruz. Bu kapsamda kurumumuz tarafından hediye 
olarak sunulan pekmez ve kabak çekirdeği ürünlerini toptancıdan 
sağlamak yerine kendi tarlasında üreten ve el emeği ile işleyen yerel 
kadınlarımızdan tedarik ediyoruz. Ayrıca yerel kadınların ev yapımı gıda 
ürünlerini ya da el yapımı hediyelik eşyalarını, turistik tüketicilere daha 
kolay ulaştırmalarını sağlamak üzere yerel pazarda ya da belirli 
sokaklarda sergilemelerine imkan tanıyoruz.” 

cevaplarını vermişlerdir. Söz konusu cevaplar dikkate alındığında; ilçede kadın 

girişimciliğinin öneminin fark edildiğini ve kadın girişimcileri destekleme adına 

çalışmalar yapıldığını ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda, ilçede bulunan çeşitli 

kurum ve kuruluşlar tarafından kadınlara yönelik girişimcilik ile ilgili bilgilendirme ve 

eğitim toplantılarının düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca, yerel kadınlar tarafından 

üretilen pekmez, kabak çekirdeği, el sanatı gibi ürünlerin gerek kurum ve kuruluşlar 

tarafından doğrudan satın alımı yapılarak gerekse de alımı teşvik edilerek 

desteklendiği de görülmektedir. 

“Yoksul yanlı turizm kavramından hareketle, yerel halkın turizmden faydalandığını 

düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise söz konusu bu faydalar nelerdir?” 

sorusuna; 

K1: “Turizm bölgede oldukça etkin bir sektör konumundadır. Dolayısıyla, 
Ürgüp yerel halkı da turizm sektörü ile iç içedir ve sektörden bir takım 
faydalar da elde etmektedir. Öncelikli olarak yerel halkın büyük 
çoğunluğu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde turizm sektöründe istihdam 
olanağı bulmaktadır. Özellikle otellerde yerel halk istihdamı yoğun olarak 
görülmektedir. Ancak turizm sezonunun bölgede henüz on iki aya 
yayılamamış olması başka bir ifade ile turizm faaliyetlerinin sezonluk 
gerçekleşmesi, dönemsel istihdam sorununa neden olmaktadır. Turizmin 
yerel halka sağladığı bir diğer fayda ise, yöreye özgü bir takım ürünlerin 
turistik tüketicilere satışının yapılabilmesidir. Bu satışların bir kısmı 
dükkanlarda bir kısmı da sokak satışı ya da yerel pazarlarda satış ile 
gerçekleşmektedir. Dükkanlarda halı, kilim, çini, çanak, çömlek gibi 
yöreye özgü ve özellikle de el sanatı olan ürünler satılmaktadır. Yerel 
pazarlarda ya da sokaklarda ise yerel kadınların el ürünü olan oya, takı, 
bez bebek gibi el sanatı ürünlerin yanı sıra kendi bahçelerinde ya da 
tarlalarında ürettikleri meyve ve sebzeler ile birlikte pekmez ve kabak 
çekirdeği satışları yapılmaktadır. Ayrıca, yerel kadınlarımız turistik 
çekicilik unsurlarının olduğu noktalarda (üç güzeller, asmalı konak, 
temenni tepe vb.) bazlama, gözleme, börek, ayran gibi kendi yaptıkları 
yiyecek ve içecekleri de satarak turizmden faydalanmaktadırlar.” 
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K2: “Tarım, uzun yıllar boyunca Ürgüp’te yerel halkın en önemli gelir 
kaynağı olarak devam etmiştir. Ancak son yıllarda turizmin bölgede 
hareketlenmesi, tarımsal istihdamın azalmasına neden olmuştur. Bu 
noktada kurum olarak, turizm-tarım işbirliğini desteklemeye çalışıyoruz. 
Yerel halkın tarımdan kopmaması ve aynı zamanda tarımsal üretimini 
turizm sektöründe değerlendirebilmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda 
yerel halkın özellikle bağcılık ile ilgili faaliyetlerini destekliyoruz, çünkü 
ilçemizde 21 farklı çeşide sahip üzüm mevcuttur. Bağcılık yaparak üzüm 
yetiştiren halkımızın hem üzümlerini hem de üzümden elde ettikleri kuru 
üzümlerini ve pekmezlerini kurum olarak almakla birlikte pazarlamalarına 
da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde yerel halka kabak çekirdeği 
için de gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kabak 
çekirdeğinin “Kadın Tırnağı” adıyla bir coğrafi işaret olarak 
tescillenmesini sağlamakla birlikte, bağlardan elde edilen üzümlerin 
kurutulması ile elde edilen kuru üzümün de “Dimrit Siyah Üzümü” adıyla 
tescillenmesi ile ilgili çalışmlarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle yerel halk 
tarafından tarımsal olarak üretilen ürünlerin, turizm ile ilgili pazarlama 
faaliyetlerinde bir marka olarak kullanılmasını sağladığımızı 
düşünüyoruz.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir. Katılımcıların verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde; Ürgüp’te yoksul yanlı turizm yaklaşımının çıkış noktası olan 

“yoksulların başka bir ifade ile yerel halkın turizm faaliyetlerinden net faydalar elde 

etmeleri” ilkesinin etkin olduğunu ifade etmek mümkündür. Yerel halkın; hem 

otellerde, seyahat acentalarında, yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam olanağı 

elde ederek, hem tarımsal üretimlerini pazarlanabilir turistik ürünlere dönüştürerek, 

hem de el sanatı olarak ürettikleri ürünlerini turistler ile buluşturarak turizmden net 

faydalar sağladığı görülmektedir. Bu noktada destinasyonda yerel halk açısından 

öne çıkan olanakları; istihdam, tarımsal ürünler (kuru üzüm, pekmez, kabak 

çekirdeği) ve el sanatı ürünler (halı, kilim, çanak, çini, takı, oya, bez bebek vb.) 

olarak sıralamak mümkündür. Mitchell ve Fall (2008) çalışmalarında, Gambiya 

destinasyonunu ziyaret eden turistik tüketicilerin yiyecek-içecek harcamalarının 

önemli bir harcama kalemi olduğunu, özellikle de yöresel ürünlere karşı ilgili 

olduklarını ifade etmektedirler. Ürgüp destinasyonunda yerel yönetimler ile 

görüşmede öne çıkan konu başlıklarından birisi olan tarımsal üretimin turizm 

işletmeleri tarafından değerlendirilmesi, Mitchell ve Fall’ın (2008) çalışmalarında da 

öne çıkan bir unsurdur. Mitchell ve Fall’a (2008) göre, destinasyondaki otel ve 

restoranların ürün tedariği noktasında yerelde üretilen tarımsal ürünleri tercih 

etmeleri, Gambiya yoksul yanlı turizm yaklaşımının önemli bir unsurudur. 

Dolayısıyla tarım ve turizmin etkin olduğu destinasyonlarda, tarımsal üretimin turizm 
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işletmelerinin tedarikinde kullanılması ve ayrıca turistik ürün olarak satışa sunulması 

yerel halka fayda sağlaması bağlamında önem arz eden stratejik bir yaklaşımdır.  

Çalışma bağlamında yerel yöneticiler ile yapılan görüşmelerde öne çıkan bir başka 

konu ise turizm işletmelerinin inşaat, mobilya, dekorasyon, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını 

karşılama noktasında yerel halktan faydalanma düzeylerine ilişkindir. Her ne kadar 

yerel yönetimler bu konuda olumlu görüşler bildirmiş olsalar da, özellikle büyük 

ölçekli turizm işletmeleri (konaklama, yeme-içme vb.) ile yapılan görüşmelerde söz 

konusu ihtiyaçları karşılama noktasında toptancılara yöneldiklerine ilişkin bulgular 

elde edilmiştir. Van Der Duim ve Caalders (2008) tarafından Kosta Rika 

destinasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilen benzer bir çalışmada da 

destinasyonda yer alan turizm işletmelerinin gıda, inşaat malzemesi gibi ihtiyaçlarını 

yerel işletmelerden sağlamalarının turizm işletmeleri ile yerel halk arasındaki bağları 

güçlendireceği ve böylece yoksul yanlı turizm girişimlerinin gelişeceğine yönelik 

bulgular söz konusudur.  

4.2.5. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ile yapılan genel 

görüşmelere ilişkin bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde örneklemde yer alan ve çeşitli alanlarda (seyahat 

acentası, sıcak hava balonculuğu, araç kiralama şirketleri vb.) hizmet veren 

işletmelerin sahipleri ya da yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler, katılımcıların iş yerlerinde gerçekleştirilmiş ve katılımcıların iş 

yoğunlukları dikkate alınarak 25-30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Görüşmelerde 

katılımcılara yöneltilen sorular ve cevaplara ilişkin bulgular şu şekildedir. 

Katılımcılara öncelikli olarak işletmenin faaliyet süresine ve işletmede çalışan 

sayısına yönelik sorular sorulmuştur. Bu bağlamda görüşmecilerin verdiği cevaplar 

Çizelge 4.13’de görüldüğü şekildedir. 
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Çizelge 4.13. İşletmenin faaliyet süresine ve çalışan sayısına ilişkin bulgular 

Faaliyet Süresi  

1 yıldan az - 

1-5 yıl K5, K7 

6-10 yıl K2, K6, K8 

11-15 yıl K9 

16 yıl ve daha fazla K1, K3, K4 

Çalışan Sayısı 

1-3 kişi - 

4-6 kişi K8,K9 

7-9 kişi K4, K6 

10 ve daha fazla kişi K1, K2, K3, K5, K7 

Buna göre; faaliyet süresi 1-5 yıl olan 2 işletme, 6-10 yıl olan 3 işletme, 11-15 yıl 

olan 1 işletme ve 16 yıl ve daha uzu süre olan 3 işletme olduğu görülmektedir. Söz 

konusu işletmelerin çalışan sayısı incelendiğinde ise; işletmelerden 2’sinin 4-6 kişi, 

2’sinin 7-9 kişi ve 5’inin de 10 ve daha fazla kişi olarak faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 

görülmektedir. 

Katılımcılar “Çalışanlarınız kimlerden oluşuyor?” şeklinde sorulan soruya; 

K1, K3, K4, K7, K8 ve K9: “Çalışanlarımızın tamamı Ürgüp’lüdür.” 
 

K2, K5 ve K6: “Hem şehir dışından hem de Ürgüp’den çalışanlarımız 
bulunmaktadır. Ancak, yerel halktan olan çalışan sayımız daha fazladır.” 

şeklinde cevaplar vermişlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; 

destinasyonda bulunan ve çeşitli alanlarda faaliyetler gösteren işletmelerin yerel 

halk istihdamını ön planda tuttuğunu ifade etmek mümkündür. 

Katılımcılar “Müşterileriniz nereden geliyor?” sorusuna; 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ve K9: “Müşterilerimizin büyük 
çoğunluğu Uzakdoğulu turistlerden oluşmaktadır. İkinci büyük çoğunluğu 
ise yerli turistler oluşturmaktadır. Bununla beraber zaman zaman 
bölgemizi ziyaret eden Avrupalı turistlerden de müşterilerimiz 
olmaktadır.” 
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cevabını vermişlerdir. Bu bağlamda; araştırmanın daha önceki aşamalarında da 

olduğu gibi Uzakdoğulu ve yerli turist profilinin bölgede ön plana çıktığını ifade 

etmek mümkündür. 

Katılımcılar “Müşterilerinizin ziyaret nedenleri nelerdir?” sorusuna; 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 ve K9: “Müşterilemizin bölgeyi ziyaret 
nedenleri sırasıyla kültürel, turistik ve macera turizmi olmaktadır.” 

şeklinde cevap vermişlerdir. Söz konusu soruya verilen cevaplar 

değerlendirildiğinde; bölge turizmini temsil eden kültür turizminin, bölgeyi ziyaret 

eden turistlerinde öncelikli ziyaret nedenleri arasında olduğunu ifade etmek 

mümkündür. 

Araştırma kapsamında nitel araştırma yönteminin en yaygın kullanılan 

tekniklerinden birisi olan “görüşme” tekniği ile elde edilen bulgular bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde; konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, yerel ürün ve 

hediyelik eşya satışı yapan esnaflar, profesyonel kurum ve kuruluşlar ve çeşitli 

faaliyet alanlarına sahip işletmeler ile yapılan görüşmeler neticesinde, turizm değer 

zincirinin ana ve destek faaliyet unsurları ile yoksullara fayda sağlayan ekonomik 

bağlantılar arasında anlamlı bir ilişki (H2₁ ve H2₂= KABUL) olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Destinasyonda turizm değer zincirinin ana faaliyet unsurlarını temsil 

eden konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, eğlence hizmeti veren 

işletmeler, rekreasyon faaliyetleri sunan işletmeler, turistlere hediyelik eşya ve el 

sanatı ürünlerin satışını yapan esnaflar ile yapılan görüşmelerde özellikle istihdam 

ve ürün tedariki noktasında yerel halkın önemsendiği bulguları ön plana çıkmaktadır. 

Destinasyonda turizm değer zincirinin destek faaliyet unsurlarını temsil eden yerel 

yönetimler, kurum ve kuruluşlar, çeşitli alanlarda faaliyet veren esnaf grupları ile 

yapılan görüşmelerde de yerel halkın önemsendiği ve öncelik tanındığı bulguları ön 

plana çıkmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın örneklemi olarak seçilen Ürgüp 

destinasyonuna ilişkin modellenen turizm değer zincirinin, yoksul yanlı bir turizm 

değer zinciri olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Ürgüp destinasyonuna yönelik gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen bulgular her 

ne kadar yerel halkın turizm değer zincirinin bir parçası olduğunu gösterse de, 
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özellikle turizm ile ilgili karar verme süreçlerine yerel halkın dahil edilmesi 

noktasında zayıflıkların olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda 

destinasyonda turizm ile ilgili plan ve politika geliştirme ile karar verme süreçlerinde 

genellikle özel sektör işletmelerinin, yerel yönetimlerin ve bazı kuruluşların (STK’lar, 

meslek odaları vb.) ortak hareket ettikleri ancak, turizmden net fayda beklentisi olan 

yerel halkın bu noktada göz ardı edildiği çalışma kapsamında görülen en önemli 

boşluk durumundadır. Van Der Duim ve Caalders (2008) tarafından Kosta Rika 

destinasyonu için gerçekleştirilen benzer bir .çalışmada da küçük ölçekli girişimciler, 

toplumu hedef alan turizm faaliyetleri ve yoksul yanlı turizm girişimlerinin turizm 

değer zincirine dahil edilmelerinde boşluklar olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. 

Söz konusu boşluğun ise, zincir bağlantıları arasındaki iletişim eksiliğinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bağlamda Ürgüp destinasyonuna ilişkin turizm 

değer zincirinin, yoksul yanlı turizm yaklaşımı dikkate alındığında yerel halkın 

turizmden beklentilerine cevap verebilecek düzeyde bağlantılar içerir nitelikte 

olması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

4.3. Nicel Araştırma Sonuçlarına İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü aşamasında, nicel araştırma yöntemi kullanılarak anket 

yoluyla veriler toplanmıştır. Söz konusu anket örneklem bölgesinde bulunan yerel 

halka uygulanmıştır. Bu bağlamda, “yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı 

ölçeği”ne ilişkin bulgular ve söz konusu bulgulara yönelik yorumlar aşağıda ifade 

edilmiştir. 

Araştırmaya dahil olan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri frekans analizleri 

ile incelenmiştir. Buna göre Çizelge 4.14’de katılımcıların cinsiyet, medeni durum, 

yaş, eğitim, destinasyonda ikamet süresi, meslek, söz konusu mesleğin ana gelir 

kaynağı olma durumu ve aile üye sayısına ilişkin elde edilen veriler irdelenmiştir. 

Çizelge 4.14’e göre katılımcıların 260’ı erkek, 137’si ise kadındır. Sonuçlar erkek 

katılımcı sayısının daha fazla olduğunu göstermekle birlikte, örneklemin cinsiyet 

açısından çok da dengesiz bir dağılıma sahip olmadığı ve analiz yapılabilecek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 



154 

 

Çizelge 4.14. Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımları (n= 397) 

Demografik Özellik Ölçüt n % 

Cinsiyet 

Erkek 260 65,5 

Kadın 137 34,5 

Toplam 397 100,0 

Medeni Durum 

Evli 230 57,9 

Bekar 167 42,1 

Toplam 397 100,0 

Yaş 

18-25 123 31,0 

26-35 99 24,9 

36-45 101 25,4 

46-55 53 13,4 

56 ve daha üstü 21 5,3 

Toplam 397 100,0 

Eğitim 

Hiç okula gitmedim 19 4,8 

İlköğretim 55 13,9 

Ortaöğretim 65 16,4 

Lise 127 32,0 

Üniversite 120 30,2 

Lisansüstü 11 2,8 

Toplam 397 100,0 

Ürgüp’te İkamet Süresi 

Burada doğdum 174 43,8 

1 yıldan az 25 6,3 

1-5 yıl 77 19,4 

6-10 yıl 47 11,8 

11 yıl ve daha uzun süre 74 18,6 

Toplam 397 100,0 

Meslek 

Esnaf 136 34,3 

Çiftçi 15 3,8 

Memur 17 4,3 

İşçi 94 23,7 

Emekli 27 6,8 

Zanaatkâr 15 3,8 

Diğer 93 23,4 

Toplam 397 100,0 

Meslek Ana Gelir 
Kaynağı 

Evet 267 67,3 

Hayır 130 32,7 

Toplam 397 100,0 

Aile Üye Sayısı 

1-3 kişi 157 39,5 

4-6 kişi 215 54,2 

7-9 kişi 17 4,3 

10 ve daha fazla 8 2,0 

Toplam 397 100,0 
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Araştırmaya katılan katılımcıların medeni durumu incelendiğinde; %57,9’unun (230 

kişi) evli, yüzde 42,1’inin (167 kişi) ise bekâr olduğu sonucu görülmüştür. Medeni 

durumuna ilişkin bulgularda evli olan katılımcıların sayısının daha fazla olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla evli olan bireylerin, geçimini üstlenmek durumunda 

olduğu hane halkına sahip olması çalışmanın konusu ile de paralellik 

göstermektedir. Araştırma katılımcılarının yaş dağılımlarını gösteren sonuçlar 

incelendiğinde; çoğunluğu 18-25 yaş aralığı (123 kişi) ve 36-45 yaş aralığı (101 kişi) 

katılımcıların oluşturduğu görülmektedir. Bu yaş gruplarını 99 kişi ile 26-35 yaş 

aralığının izlediği görülmektedir. Bu durum araştırma katılımcılarının çoğunluğunun 

orta yaş grubuna dahil olan katılımcılardan oluştuğunu işaret etmektedir. Bu 

bağlamda katılımcıların çoğunluğunun evli ve orta yaş grubuna dahil olmaları 

sonucunu, aile geçimi noktasında sorumlulukları olan bireylerin çoğunluğu teşkil 

ettiği şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu durum çalışmanın temel konularından 

birisi olan yoksul yanlı turizm yaklaşımı çerçevesinde, katılımcıların sorulan sorulara 

bakış açılarının daha net olabileceği izlenimini vermektedir. Araştırma 

katılımcılarının eğitim durumları incelendiğinde; katılımcıların %32,0’nın (127 kişi) 

eğitiminin lise düzeyinde olduğu görülmektedir. Bunu %30,2’lik (120 kişi) bir oranla 

üniversite eğitimine sahip katılımcıların takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların 

sadece %2,8’nin ise lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların araştırmanın örneklemi olan Ürgüp destinasyonunda ikamet süreleri 

incelendiğinde; %43,8 (174 kişi) gibi bir oranla büyük çoğunluğunun doğduğundan 

beri burada yaşamını sürdürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların 

hemen hemen yarısının destinasyonda doğma büyüme kişilerden oluşuyor 

oluşması da araştırma konusu ile doğru orantılı olarak uyum göstermektedir. 

Doğduğundan beri söz konusu destinasyonda ikamet eden bireylerin, bölgede 

gerçekleşen turizm faaliyetleri ve bunların etkileri ile ilgili geniş bir bakış açısına 

sahip olabileceğini ifade etmek mümkündür. Katılımcılara ilişkin meslek dağılımı 

incelendiğinde; 136 kişinin (%34,3) esnaf ve 94 kişinin de (%23,7) işçi olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, katılımcıların çoğunluğunu esnafların ve işçilerin 

oluşturduğunu söylemek mümkündür. Katılımcıların en düşük kaldığı meslek 

grupları ise 15’er kişi (%3,8) ile çiftçi ve zanaatkârlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 

çoğunluğunun esnaf ve işçilerden oluşuyor olması, turizm faaliyetleri ve söz konusu 

bu faaliyetlerin yerel halka faydalarının anlaşılması noktasında önemlidir. Çünkü, 

esnafların turistik tüketici kitlesi ile doğrudan etkileşimde bulunan grup olmakla, 
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işçilerin ise çalışmanın birinci ve ikinci aşamalarında elde edilen bulgulardan yola 

çıkarak çoğunlukla turizm işletmelerinde istihdam olanağı bulan gruplar olarak 

çalışma konusuyla ilgili net faydalar sağlayabileceklerini ifade etmek mümkündür. 

Söz konusu bu mesleklerin katılımcıların ana gelir kaynağı olup olmadığı 

incelendiğinde; 267 kişinin (%67,3) mesleğini ana gelir kaynağı olarak beyan ettiği 

görülmüştür. Buna karşın, 130 kişi (%32,7) ise söz konusu mesleğinin ana gelir 

kaynağı olmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla katılımcıların meslekleri olarak ifade 

ettikleri iş alanlarının aynı zamanda katılımcıların hane halkı geçimini sağladıkları iş 

alanları olduğunu da ifade etmek münkündür. Bu bağlamda esnafların turistik ürün 

satışı yaparak, turistik tüketicilerin günlük bir takım ihtiyaçlarını karşılayarak ve 

turizm işletmelerinin bir takım tedarikini sağlayarak hane halkı geçimlerini idame 

ettirdikleri, işçilerin ise turizm işletmelerinde çalışarak hane halkı gelirlerini 

kazandıkları değerlendirildiğinde söz konusu mesleklerin yerel halkın ana gelir 

kaynakları olduğunu ifade etmek mümkündür. Araştırmaya katılanların hane halkı 

sayıları incelendiğinde ise; 215 kişinin (%54,2) hanede 4 ile 6 kişi yaşadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 157 kişi (%39,5) ise 1 ile 3 kişilik aileler şeklinde 

yaşamaktadırlar. Bu durum katılımcıların çoğunluğunun, çok fazla kalabalık aile üye 

sayısına sahip olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. 

Çalışma kapsamında irdelenen bir diğer nokta ise katılımcıların sosyo-ekonomik 

özelliklerine ilişkin bilgilerdir. Bu bağlamda katılımcıların hane halkı gelir kaynağını 

oluşturan iş alanı, ailenin aylık geliri ve aylık gelirin yeterlilik durumu (Çizelge 4.15) 

incelenmiştir. Buna göre; katılımcıların hane halkı gelir kaynağı olan iş alanında 

diğer olarak işaretlenen seçeneğin 123 kişi (%31,0) olarak öne çıktığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, hediyelik eşya satışı yapan 81 kişi (%20,4), yiyecek-içecek 

işletmelerinde çalışan 55 kişi (%13,9) ve konaklama işletmelerinde çalışan 33 kişi 

(%8,3) dikkate alındığında örneklemin yaklaşık yarısına yakınının hane halkının 

geçimlerini turizm ile bağlantılı alanlardan sağladıklarını söylemek mümkündür. 

Araştırma katılımcılarının aylık gelir dağılımı incelendiğinde; 168 kişi (%42,3) ile 

büyük çoğunluğun 1401-3000TL aylık gelir seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Bu 

durum, katılımcıların hemen hemen yarısına yakın kısmının asgari gelir düzeyine 

sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu grubu 81 kişi (%20,4) ile 3001-4500TL aylık 

gelir seviyesine sahip, orta gelir düzeyi denilebilecek katılımcı grubu takip 

etmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların büyük çoğunluğunun orta düzeyli aylık gelir 
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seviyesine sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durum örneklemin yoksul 

yanlı turizm yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilebilmesini de mümkün kılmaktadır.  

Çizelge 4.15. Katılımcıların sosyo-ekonomik özelliklere göre dağılımları (n= 397) 

Sosyo-Ekonomik 
Özellik 

Ölçüt n % 

Hane Halkının 
Gelir Kaynağı Olan 
İş Alanı 

Konaklama İşletmesi 33 8,3 

Yiyecek-İçecek İşletmesi 55 13,9 

Seyahat Acentası 27 6,8 

Hediyelik Eşya Dükkanı 81 20,4 

Rekreasyonel Faaliyet 
İşletmesi 

3 0,8 

Tarımsal Faaliyet 30 7,6 

Ulaşım Hizmetleri  45 11,3 

Diğer 123 31,0 

Toplam 397 100,0 

Ailenin Aylık Geliri 

500- 1400 TL 67 16,9 

1401- 3000 TL 168 42,3 

3001- 4500 TL 81 20,4 

4501- 6000 TL 41 10,3 

6001 TL ve daha fazla 40 10,1 

Toplam 397 100,0 

Aylık Gelirin 
Yeterlilik Durumu 

Hiç yeterli değil 81 20,4 

Yeterli değil 115 29,0 

Ne yeterli ne yeterli değil 102 25,7 

Yeterli 84 21,2 

Çok yeterli 15 3,8 

Toplam 397 100,0 

Katılımcıların aylık gelir seviyelerini yeterli bulup bulmadıkları ile ilgili görüşlerine 

ilişkin bulgular (Çizelge 4.15) incelendiğinde ise; 115 kişi (%29,0) yeterli bulmadığı 

ve 81 kişi (%20,4) ise hiç yeterli olmadığı görüşünü ifade etmiştir. Dolayısıyla bu 

durum katılımcıların yarısının aylık gelir seviyesini düşük olarak gördüğünü işaret 

etmektedir. Aynı zamanda 102 kişi de (%25,7) aylık gelir seviyesini ne yeterli ne de 

yetersiz düzeyde görmekte, başka bir ifade ile kararsızlığını ifade etmektedir. Diğer 
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taraftan katılımcılardan sadece 15 kişi (%3,8) çok yeterli gelir seviyesine sahip 

olduğu görüşünü ifade etmiştir. Katılımcıların aylık gelir seviyelerine ilişkin görüşleri 

değerlendirildiğinde de aylık gelir dağılımlarını destekler nitelikte bulgular elde 

edildiğini ifade etmek mümkündür. Katılımcıların yaklaşık yarısının günün ekonomik 

şartları kapsamında değerlendirildiğinde düşük gelir seviyesine sahip oldukları 

dikkate alındığında, katılımcıların yaklaşık yarısının gelir düzeylerini yeterli 

bulmamaları da kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Ayrıca, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun hanelerinde 4-6 kişi (Çizelge 4.14) gibi orta düzeyde kalabalık 

sayılabilecek bir durumda yaşıyor olmaları da hane gelirlerini düşük bulduklarına 

ilişkin görüşlerini destekler niteliktedir. 

Katılımcıların “yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı” ölçeğinin 25 maddeden 

oluşan tamamında yer alan ifadelerin yüzdelik dağılımları ve aritmetik ortalama 

değerleri Çizelge 4.16’da görüldüğü şekildedir.  

Çizelge 4.16. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeği  

Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algı 
Ölçeği 
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Bölge yerel halkı, konaklama işletmelerinde 
çalışarak turizmde istihdam imkanı bulmaktadır. 

13,9 13,1 22,2 30,2 20,7 3,30 

Bölge yerel halkı, yiyecek-içecek işletmelerinde 
çalışarak turizmde istihdam imkanı bulmaktadır. 

7,1 17,9 26,7 26,7 21,7 3,38 

Bölge yerel halkı, eğlence faaliyetleri sunan 
işletmelerde çalışarak turizmde istihdam imkanı 
bulmaktadır. 

6,5 15,6 28,5 28,7 20,7 3,41 

Bölge yerel halkı, rekreasyonel faaliyetler (balon, 
atv, safari, atlı safari vb.) sunan işletmelerde 
çalışarak turizmde istihdam imkânı bulmaktadır. 

6,3 9,6 21,4 33,8 29,0 3,69 

Bölge yerel halkı, yerel rehberlik hizmeti sunarak 
turizmde istihdam imkânı bulmaktadır. 

8,3 13,9 25,2 28,2 24,4 3,46 

Bölge yerel halkı, ulaştırma ve taşımacılık 
hizmetlerinde çalışarak turizmde istihdam imkânı 
bulmaktadır.   

8,3 11,8 23,9 33,5 22,4 3,49 
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Çizelge 4.16. (devam) Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeği  

Bölge yerel halkı, hediyelik eşya satışı yaparak 
turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır. 

6,8 9,8 23,9 29,7 29,7 3,65 

Bölge yerel halkı, el yapımı ve yerel ürün (gıda, 
içecek vb.) satışı yaparak turizmden ekonomik 
kazanım sağlamaktadır. 

6,3 11,3 26,2 31,7 24,4 3,56 

Bölge yerel halkı, şahsına ait menkul ve 
gayrimenkulleri kiralayarak turizmden ekonomik 
kazanım sağlamaktadır. 

8,1 13,1 27,7 29,0 22,2 3,44 

Bölgedeki konaklama işletmeleri, ihtiyaç duydukları 
tarımsal ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden 
satın alarak sağlamaktadırlar. 

10,8 18,1 30,5 22,9 17,6 3,18 

Bölgedeki yiyecek-içecek işletmeleri, ihtiyaç 
duydukları tarımsal ürünleri yerel halkın ürettiği 
ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

13,4 17,4 29,2 22,9 17,1 3,13 

Bölgedeki hediyelik eşya dükkanları, satışa 
sundukları el sanatı ve yerel ürünleri yerel halkın 
ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

12,3 18,1 23,2 30,2 16,1 3,19 

Bölgedeki turizm işletmeleri; bakım, onarım gibi 
inşaat işlerini yerel tedarikçilerden sağlamaktadırlar. 

8,3 17,4 26,4 28,2 19,6 3,33 

Bölgedeki turizm işletmeleri; sigorta, bankacılık gibi 
finansal işlerini yerel kurumlardan sağlamaktadırlar.   

9,6 15,9 25,4 28,7 20,4 3,34 

Bölgedeki turizm işletmeleri; sağlık, eğitim, 
danışmanlık gibi hizmetleri yerel kurumlardan 
sağlamaktadırlar. 

8,6 14,9 29,0 28,5 19,1 3,34 

Bölge yerel halkı; gıda, giyim, barınma gibi 
gereksinimlerini yerel işletmelerden 
sağlamaktadırlar. 

9,6 16,4 28,0 28,5 17,6 3,28 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın kültürel 
gelişimine katkı sağlamaktadır. 

7,8 12,8 24,7 30,0 24,7 3,50 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın sosyal 
gelişimine katkı sağlamaktadır. 

10,3 11,3 20,9 30,0 27,5 3,52 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halka ekonomik 
kazanımlar konusunda çeşitlilik sunmaktadır.  

8,1 11,3 25,4 29,5 25,7 3,53 

Bölgede turizmin gelişimi için yapılan alt yapı 
iyileştirmeleri, bölge yerel halkına da faydalar 
sağlamaktadır. 

8,1 13,1 22,4 33,0 23,4 3,50 

Bölgede turizmin gelişimi için yapılan teknolojik 
değişim ve dönüşümler,  bölge yerel halkına da 
faydalar sağlamaktadır. 

10,3 14,9 22,9 28,0 23,9 3,40 

Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara girişimci 
olarak fırsatlar sunmaktadır. 

7,6 12,6 22,9 32,2 24,7 3,53 

Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara tarımsal 
ürünlerini satabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. 

10,1 17,9 24,2 24,9 22,9 3,32 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların el 
sanatlarını satabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. 

8,1 14,6 20,9 30,0 26,4 3,52 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların turizm 
ile ilgili işletmelerde çalışabilmelerine fırsatlar 
sunmaktadır. 

10,1 11,1 20,2 27,0 31,7 3,59 

“Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algı” ölçeğinde katılımcıların ifadeleri beşli 

likert ölçeği ile “Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2, Ne Katılıyorum Ne 
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Katılmıyorum=3, Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5” şeklinde kodlanmıştır. 

Araştırma katılımcılarının turizmin bölgelerini nasıl etkilediğine yönelik algılarına 

ilişkin yargılara verdikleri cevapların betimleyici istatistik sonuçları Çizelge 4.16’da 

ifade edildiği şekildedir. Buna göre; “bölge yerel halkı, rekreasyonel faaliyetler 

(balon, atv, safari, atlı safari vb.) sunan işletmelerde çalışarak turizmde istihdam 

imkanı bulmaktadır” ifadesi 3,69, “bölge yerel halkı, hediyelik eşya satışı yaparak 

turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır” ifadesi 3,65 ve “bölgedeki turizm 

faaliyetleri, yerel kadınların turizm ile ilgili işletmelerde çalışabilmelerine fırsatlar 

sunmaktadır” ifadesi 3,59 aritmetik ortalama ile katılımcıların en fazla katıldıkları 

ifadeler olmuştur. Bu durum katılımcıların söz konusu bu ifadelere karşı algılarının 

pozitif yönlü olduğunu işaret etmektedir. Buna karşın; “bölgedeki yiyecek-içecek 

işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın 

alarak sağlamaktadırlar” ifadesi 3,13, “bölgedeki konaklama işletmeleri, ihtiyaç 

duydukları tarımsal ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak 

sağlamaktadırlar” ifadesi 3,18 ve “bölgedeki hediyelik eşya dükkanları, satışa 

sundukları el sanatı ve yerel ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak 

sağlamaktadırlar” ifadesi 3,19 aritmetik ortalama ile katılımcıların daha az katıldıkları 

ifadeler olmuştur. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeğinden elde edilen 

bulgular ile araştırmanın ikinci aşamasında turizm ile doğrudan ve dolaylı bağlantısı 

bulunan gruplardan elde edilen bulgular karşılaştırıldığında algıda bir takım 

farklılıkların söz konusu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; konaklama işletmeleri 

ve yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, söz konusu 

işletmelerde yerel halka yönelik istihdamın oldukça yüksek oranda olduğu 

görüşünün ön plana çıktığı görülmektedir. Buna rağmen, yerel halka uygunan 

ölçekte, yerel halkın en fazla istihdam olanağı bulduğu işletmelerin rekreasyonel 

hizmetler sunan işletmeler olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Benzer şekilde 

çalışmanın ikinci aşamasında yapılan görüşmelerde, bölgedeki yiyecek-içecek 

işletmelerinin ürün tedarikinin büyük bölümünü yerel halkın ürettiği tarımsal 

ürünlerden karşıladığı görüşü ön plana çıkmasına rağmen, yerel halkın bu noktadaki 

algısı oldukça düşük düzeyli gerçekleşmiştir. Bu durumda, destinasyonda hizmet 

veren turizm işletmeleri ile yerel halk arasında turizmin destinasyona ve yerel halka 

etkileri noktasında görüş farklılıkları olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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Ölçekte yer alan turizm etkilerinin belirlenebilmesi ve kullanılan ölçeğin açıkladığı 

varyans yeterliliğini değerlendirebilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin)= ,922 faktör analizi için örneklem sayısının yeterli olduğunu, 

Ki-kare= 4273,9 ve p= ,000 değerleri verinin faktör analizine uygunluğunu 

göstermektedir. Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde 0,40 faktör yükü altında 

kalan ve aynı anda birden fazla faktöre yüklendiği görülen değişkenler analiz dışında 

tutulmuştur. Dolayısıyla yapılan faktör analizi sonucunda; çalışmada kullanılan veri 

toplama aracında turizmin yerel halk üzerindeki etkileri doğrudan, ikincil ve dinamik 

olmak üzere üç boyutta ortaya çıkmıştır. Toplam 25 maddeden oluşan bu faktörler 

toplam varyansın %59,16’sını açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirliliği, ölçeğin geneline 

ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha katsayıları ile hesaplanmıştır. Nunnally 

(1978: 245),70 ve üzerindeki bir Alpha değerinin ölçeğin güvenirliği açısından yetreli 

olduğunu belirtmektedir. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeğinin 

geneline yönelik olarak elde edilen ,92’lik Cronbach’s Alpha değeri ölçeğin yüksek 

düzeyde güvenilir bir ölçek olduğunu işaret etmektedir. 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan ve turizmin yerel halk üzerindeki etkilerinin 

boyutları olan doğrudan, ikincil ve dinamik etkilere ilişkin döndürülmüş faktör yükleri 

ve Cronbach’s Alpha değerleri de hesaplanmıştır. Buna göre; Çizelge 4.17’de 

görüldüğü üzere turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etkisine ilişkin ölçeğin 

Cronbach’s Alpha değeri ,85 ile yüksek düzeyde güvenirliğini işaret etmektedir. Bu 

bağlamda; doğrudan etki ölçeğinin maddeleri arasında iç tutarlılığın olduğunu ve 

katılımcıların turizmin doğrudan etkileri ile ilgili ifadeleri anlamlandırarak cevaplar 

verdiklerini ifade etmek mümkündür. Çizelge 4.17 incelendiğinde katılımcıların, 

turizmin destinasyonda meydana getirdiği istihdam ve ekonomik kazanımlara ilişkin 

algı düzeylerinin yüksek olduğu ve ölçekte yer alan maddelere tutarlı cevaplar 

verdikleri yargısında bulunmak mümkündür. 

Turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkisine ilişkin ölçeğin döndürülmüş faktör 

yükleri ve Cronbach’s Alpha değeri Çizelge 4.18’de görülmektedir. Buna göre; 

turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkisine ilişkin ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 

,79 ile kabul gören güvenirlik değerleri arasındadır. Bu bağlamda ikincil etki 

ölçeğinin maddeleri arasında iç tutarlılığın olduğunu ve katılımcıların turizmin ikincil 
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etkileri ile ilgili ifadeleri anlamlandırarak cevaplar verdiklerini ifade etmek 

mümkündür. 

Çizelge 4.17. Turizmin yerel halka doğrudan etkisine ilişkin güvenirlik analizi 
sonuçları  

Çizelge 4.18 incelendiğinde katılımcıların, tarımsal üretimlerini ve yöresel ürünlerini 

turizm işletmelerinin arzına yönelik olarak değerlendirerek gelir elde etmelerine 

ilişkin algı düzeylerinin yüksek olduğu ve ölçekte yer alan maddelere tutarlı cevaplar 

verdikleri yargısında bulunmak mümkündür.  

Turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkisine ilişkin ölçeğin döndürülmüş faktör 

yükleri ve Cronbach’s Alpha değeri ise Çizelge 4.19’da görülmektedir. Buna göre; 

turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkisine ilişkin ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 

,87 ile yüksek düzeyli bir güvenirliği işaret etmektedir. Bu bağlamda dinamik etki 

ölçeğinin maddeleri arasında iç tutarlılığın olduğunu ve katılımcıların turizmin 

dinamik etkileri ile ilgili ifadeleri anlamlandırarak cevaplar verdiklerini ifade etmek 

Doğrudan Etki Ölçeğinin Maddeleri Döndürülmüş 
Faktör Yükleri 

Cronbach’s 
Alpha 

  ,852 

Bölge yerel halkı, rekreasyonel faaliyetler (balon, atv, safari, atlı 
safari vb.) sunan işletmelerde çalışarak turizmde istihdam imkanı 
bulmaktadır. 

,716 

 

 

Bölge yerel halkı, hediyelik eşya satışı yaparak turizmden ekonomik 
kazanım sağlamaktadır. 

,708 

 

 

Bölge yerel halkı, ulaştırma ve taşımacılık hizmetlerinde çalışarak 
turizmde istihdam imkânı bulmaktadır.  

,692 

 

 

Bölge yerel halkı, konaklama işletmelerinde çalışarak turizmde 
istihdam imkânı bulmaktadır. 

,676 

 

 

Bölge yerel halkı, el yapımı ve yerel ürün (gıda, içecek vb.) satışı 
yaparak turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır. 

,622 

 

 

Bölge yerel halkı, eğlence faaliyetleri sunan işletmelerde çalışarak 
turizmde istihdam imkânı bulmaktadır. 

,576 

 

 

Bölge yerel halkı, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışarak turizmde 
istihdam imkânı bulmaktadır. 

,561 

 

 

Bölge yerel halkı, yerel rehberlik hizmeti sunarak turizmde istihdam 
imkânı bulmaktadır. 

,476 

 

 

Bölge yerel halkı, şahsına ait menkul ve gayrimenkulleri kiralayarak 
turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır. 

,452  
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mümkündür. Çizelge 4.19 incelendiğinde katılımcıların, turizm faaliyetlerinin 

destinasyonda meydana getirdiği sosyo-kültürel gelişime, kadınların ekonomik 

kazanım elde etmelerine ve turizm odaklı gerçekleşen alt yapı iyileştirmelerinin 

yerek halka faydalarına ilişkin algı düzeylerinin yüksek olduğu ve ölçekte yer alan 

maddelere tutarlı cevaplar verdikleri yargısında bulunmak mümkündür. 

Çizelge 4.18. Turizmin yerel halka ikincil etkisine ilişkin güvenirlik analizi sonuçları  

Ölçeğin geneli ile doğrudan, ikincil ve dinamik etkilerine yönelik olarak elde edilen 

Cronbach’s Alpha değerleri, yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeğinin 

yüksek düzeyli bir güvenililirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bunun anlamı; 

ölçekte kullanılan maddeler arasında içsel bir tutarlılık olduğudur. Başka bir ifade ile 

Cronbach’s Alpha yöntemi doğrudan ölçekteki ifadeler arasındaki iç tutarlılığı 

vermektedir (Altunışık ve diğ., 2007: 115). Dolayısıyla doğrudan tutarlılığı verdiği 

için dolaylı olarak da güvenilirliği vermektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde söz 

konusu ölçeğe, katılımcıların tutarlı cevaplar verdiklerini ifade etmek mümkündür. 

Bu noktadan hareketle katılımcıların ölçekte yer alan turizmin doğrudan, ikincil ve 

dinamik etkilerine ilişkin ifadelerde (Çizelge 4.17, Çizelge 4.18 ve Çizelge 4.19) 

araştırmacı tarafından anlatılmak ve sorulmak istenilenleri anlamlandırdıkları ve 

dolayısıyla da ifadelere doğru ve tutarlı cevaplar verdikleri görülmektedir. 

İkincil Etki Ölçeğinin Maddeleri Döndürülmüş 
Faktör Yükleri 

Cronbach’s 
Alpha 

  ,794 

Bölgedeki yiyecek-içecek işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal 
ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

,770  

Bölgedeki turizm işletmeleri; sigorta, bankacılık gibi finansal işlerini 
yerel kurumlardan sağlamaktadırlar.   

,755  

Bölgedeki turizm işletmeleri; sağlık, eğitim, danışmanlık gibi 
hizmetleri yerel kurumlardan sağlamaktadırlar. 

,684  

Bölgedeki konaklama işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri 
yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

,676  

Bölge yerel halkı; gıda, giyim, barınma gibi gereksinimlerini yerel 
işletmelerden sağlamaktadırlar. 

,642  

Bölgedeki hediyelik eşya dükkanları, satışa sundukları el sanatı ve 
yerel ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak 
sağlamaktadırlar. 

,601  

Bölgedeki turizm işletmeleri; bakım, onarım gibi inşaat işlerini yerel 
tedarikçilerden sağlamaktadırlar. 

,435  
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Çizelge 4.19. Turizmin yerel halka dinamik etkisine ilişkin güvenirlik analizi sonuçları  

Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ölçeğine ilişkin olarak yapılan betimsel 

analizler ve faktör analizinden sonra, çalışma kapsamında geliştirilen araştırma 

sorusu 3 ile araştırma sorusu 4 ve bu sorulara yönelik alt hipotezlere ilişkin analizler 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre öncelikli olarak araştırma sorusu 3 ve bu soruya bağlı 

alt hipotezler “t-testi” (iki grup arasında karşılaştırma) ve “tek yönlü ANOVA” (üç ve 

daha fazla grup arasında karşılaştırma) testleri ile analiz edilmiştir. “T-testi” 

sonuçlarının yorumlanmasında, hesaplanan t-değerine karşılık gelen anlamlılık 

seviyesinin “p<,050” olması gerekmektedir. Söz konusu “p” değerinin küçük olması 

halinde karşılaştırılan iki grup arasında incelenen özellik açısından anlamlı farklılık 

olduğu yorumu yapılabilmektedir (Altunışık ve diğ., 2007: 178; İslamoğlu ve 

Alnıaçık, 2016: 307-308; Büyüköztürk, 2018: 39). “Tek yönlü ANOVA” testlerinin 

analiz edilmesinde ise; gruplar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığına 

bakılmakla birlikte, analiz neticesinde gruplar arasında anlamlı farlılıklar çıkarsa söz 

konusu bu farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için de Post-Hoc test 

grubundan yaygın olarak kullanılan “Tukey” testi uygulanmıştır.  

Dinamik Etki Ölçeğinin Maddeleri Döndürülmüş 
Faktör Yükleri 

Cronbach’s 
Alpha 

  ,872 

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın sosyal gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 

,764  

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın kültürel gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 

,750  

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların el sanatlarını 
satabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. 

,723  

Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara tarımsal ürünlerini 
satabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. 

,719  

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halka ekonomik kazanımlar 
konusunda çeşitlilik sunmaktadır. 

,682  

Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara girişimci olarak fırsatlar 
sunmaktadır. 

,647  

Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların turizm ile ilgili 
işletmelerde çalışabilmelerine fırsatlar sunmaktadır. 

,584  

Bölgede turizmin gelişimi için yapılan alt yapı iyileştirmeleri, bölge 
yerel halkına da faydalar sağlamaktadır. 

,506  

Bölgede turizmin gelişimi için yapılan teknolojik değişim ve 
dönüşümler, bölge yerel halkına da faydalar sağlamaktadır. 

,489  

   



165 

 

“Yerel halkın demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim) ve 

gelir durumu (meslek, aylık gelir) ile turizm faaliyetlerinin yerel halk üzerindeki 

etkileri (doğrudan, ikincil ve dinamik) arasında bir ilişki var mıdır?” 

4.3.1. Cinsiyet değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Cinsiyet ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri 

arasındaki ilişki “t-testi” ile analiz edilmiştir. Buna göre; turizmin yerel halk üzerindeki 

doğrudan etkilerinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde (p= ,039<,050) farklılaştığı 

(H3₁= KABUL) görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin doğrudan etkiye ilişkin aritmetik 

ortalamaları incelendiğinde (Çizelge 4.20); kadınların (x   = 3,61) turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan etkilerine yönelik algılarının erkeklere (x   = 3,42) göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.20. Cinsiyet değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri (n= 
397) 

Cinsiyet n 
Doğrudan Etki 

p= ,039 

İkincil Etki 

p= ,327 

Dinamik Etki 

p= ,044 

  Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama 

Erkek 260 3,42 3,23 3,43 

Kadın 137 3,61 3,31 3,61 

Çizelge 4.20 incelendiğinde turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkilerinin cinsiyete 

göre anlamlı bir şekilde (p= ,327>,050) farklılaşmadığı (H3₂= RED) görülmüştür. 

Cinsiyet değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkilerinin ise 

anlamlı bir şekilde (p= ,044<,050) farklılaştığı (H3₃: KABUL) görülmüştür. Cinsiyet 

değişkeninin dinamik etkiye ilişkin aritmetik ortalamaları incelendiğinde de kadın 

katılımcıların (x   = 3,61) erkek katılımcılara (x   = 3,43) göre turizmin yerel halk 

üzerindeki dinamik etkilerine yönelik algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde; 

kadınların erkeklere göre turizmin yerel halk üzerinde doğrudan ve dinamik etkileri 

olduğuna yönelik daha pozitif görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Yerel halkın 

turizmin etkilerine yönelik algı ölçeğine uygulanan betimsel analizde de (Çizelge 

4.16) “bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların turizm ile ilgili işletmelerde 
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çalışabilmelerine fırsatlar sunmaktadır” ifadesi en yüksek düzeyli algılardan birisi 

olarak belirmektedir. Dolayısıyla her iki analizin sonuçları dikkate alındığında, 

destinasyonda turizm ile ilgili faaliyetlere kadınların geniş katılım sağladıkları ve 

turizmin olumlu etkilerine yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğu yargısında 

bulunmak mümkündür. Bu noktada; yerel kadınların destinasyonda gerçekleşen 

turizm faaliyetleri ile ekonomik özgürlüklerini kazanabildiklerinini, hane gelirlerine 

katkı sağlayabildikleri ve kendilerini ifade edebilme olanağı bulabildiklerini ifade 

etmek mümkündür. Ayrıca dinamik etkiler noktasında, destinasyona gelen turistler 

ile kültürel etkileşimde bulunma noktasında da yerel kadınların daha aktif olduğu 

araştırma kapsamında gözlemlenen durumlardandır. Bu bağlamda özellikle yöresel 

ve yerel ürünlerini sokaklarda ya da pazarlarda satan yerel kadınların turistik 

tüketiciler ile iletişim ve dolayısıyla da etkileşim içerisinde olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Tüm bunlar dikkate alındığında, araştırmaya dahil olan erkek 

katılımcılara göre kadın katılımcıların turizme bakış açısının daha net ve olumlu 

olması da kaçınılmaz bir durum olarak görülmektedir. 

4.3.2. Medeni durum değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Medeni durum ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri 

arasındaki ilişki de “t-testi” ile analiz edilmiştir. Buna göre; turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan etkilerinin medeni duruma göre anlamlı bir şekilde (p= 

,000<,050) farklılaştığı (H3₄= KABUL) görülmüştür. Medeni durum değişkeninin 

doğrudan etkiye ilişkin aritmetik ortalamaları incelendiğinde (Çizelge 4.21); evli 

katılımcıların (x   = 3,64) turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etkilerine yönelik 

algılarının bekâr katılımcılara (x   = 3,27) göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.21 incelendiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkilerinin medeni 

duruma göre anlamlı bir şekilde (p= ,001<,050) farklılaştığı (H3₅= KABUL) 

görülmüştür. Medeni durum değişkeninin ikincil etkiye ilişkin aritmetik ortalamalarına 

bakıldığında; evli katılımcıların (x   = 3,38) bekâr katılımcılara göre (x   = 3,09) turizmin 

yerel halk üzerindeki ikincil etkilerine yönelik algılarının daha yüksek düzeyde 

olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle evli bireylerin bir başka ifade ile hane 

halkı sorumluluğu taşıyan katılımcıların, turizmin destinasyonda meydana getirdiği 

istihdam olanaklarına ve yerel üretimin turizm işletmelerinde ya da doğrudan turistik 
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tüketicilere ulaştırılması yoluyla gelire dönüşmesine ilişkin bakış açılarının bekar 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.21. Medeni durum değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 
(n= 397) 

Medeni 
Durum 

n 
Doğrudan Etki 

p= ,000 

İkincil Etki 

p= ,001 

Dinamik Etki 

p= ,000 

  Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama 

Evli 230 3,64 3,38 3,66 

Bekâr 167 3,27 3,09 3,26 

Turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkilerinin de medeni duruma göre anlamlı 

bir şekilde (p= ,000<,050) farklılaştığı (H3₆= KABUL) görülmüştür. Katılımcıların 

dinamik etkiye ilişkin aritmetik ortalamalarına bakıldığında evli olanların (x = 3,66) 

bekâr olanlara (x = 3,26) göre turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkilerine 

yönelik algılarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile 

evli katılımcılar turizmin destinasyonda meydana getirdiği sosyo-kültürel etkilere ve 

ayrıca kadınların istihdamı ve girişimciliği noktasında katkı sağladığına yönelik 

olarak bekar katılımcılara göre daha pozitif yaklaşmaktadırlar. Çizelge 4.21’de 

görülen doğrudan, ikincil ve dinamik etki faktörlerinin aritmetik ortalamaları dikkate 

alındığında evli olan katılımcıların bekâr olanlara kıyasla turizmin yerel halk 

üzerindeki her üç etki düzeyine yönelik algılarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durum hane halkı sorumluluğu taşıyan katılımcıların, turizmin 

yerel halk üzerindeki etkilerine yönelik algılarının daha fazla olduğunu gösterir 

niteliktedir. Destinasyonda yapılan nitel ve nicel araştırmalarda turizmin, tarım 

sektörü ile birlikte ilçenin en önemli ekonomik dinamiklerinden olduğu 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla turizm destinasyonda önemli bir geçim kaynağı 

durumundadır. Bu bağlamda evli bireyler gerek turizm işletmelerinde istihdam 

olanağı bulma, gerek tarımsal üretimlerini turizm işletmelerine ya da doğrudan 

turistik tüketicilere satma, gerekse de turizmin soyo-kültürel katkılarından etkilenme 

noktasında, turizmin olası etkilerine bekar katılımcılardan daha fazla maruz 

kalmalarından dolayı algı düzeylerinin de yüksek olduğu yargısında bulunmak 

mümkündür. 
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4.3.3. Yaş değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Yaş değişkeni ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri 

arasındaki ilişki “tek yönlü ANOVA” testi ile analiz edilmiştir. Buna göre; turizmin 

yerel halk üzerindeki doğrudan etkilerinin yaşa göre anlamlı bir şekilde (p= 

,000<,050) farklılaştığı (H3₇= KABUL) görülmüştür. Söz konusu farklılığın hangi iki 

grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan Tukey testi sonucunda ve %5 

anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının 56 ve daha üstü yaş grubu ile 18-25 

yaş grubu arasında olduğu görülmüştür (Çizelge 4.22). Diğer bir ifade ile 56 ve daha 

üzeri yaş gurubunun (x   = 4,07), 18-25 yaş grubuna (x   = 3,19) göre turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan etki algıları daha yüksektir. 

Çizelge 4.22. Yaş değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri (n= 397) 

Yaş n 
Doğrudan Etki İkincil Etki Dinamik Etki 

F= 9,17 / p= ,000 F= 6,89 / p= ,000 F= 7,76 / p= ,000 

  Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

18-25 123 3,19 0,72 3,06 0,67 3,21 0,78 

26-35 99 3,43 1,00 3,09 0,96 3,41 0,97 

36-45 101 3,65 0,75 3,45 0,73 3,67 0,81 

46-55 53 3,73 0,72 3,51 0,79 3,80 0,83 

56 ve 
daha 
üstü 

21 4,07 0,76 3,61 0,87 3,93 0,81 

Çizelge 4.22 incelendiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkilerinin yaşa 

göre anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) farklılaştığı (H3₈= KABUL) görülmüştür. Söz 

konusu farklılığın; Tukey testi ve %5 anlamlılık düzeyi dikkate alındığında 56 yaş ve 

daha üzeri (x   = 3,61) ile 18-25 yaş aralığında (x   = 3,06) bulunan gruplar arasında 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu duruma göre, 56 ve daha üstü yaş grubunun, 18-

25 yaş aralığı grubuna göre turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkilerine ilişkin algı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde, turizmin yerel 

halk üzerindeki dinamik etkilerinin de yaşa göre anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) 

farklılaştığı (H3₉= KABUL) görülmüştür. Doğrudan ve ikincil etkilerde olduğu gibi söz 

konusu farklılığın; 56 yaş ve daha üzeri grup (x   = 3,93) ile 18-25 yaş aralığında (x   = 
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3,21) bulunan grup arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Buna göre, turizmin yerel 

halk üzerindeki dinamik etkilerine ilişkin algı düzeyinin 56 ve daha üstü yaş 

grubunda, 18-25 yaş aralığı grubuna kıyasla daha yüksek olduğu yargısına 

varılmıştır. Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri yaş değişkenine göre 

değerlendirildiğinde; üst yaş grubu katılımcıların turizm ve destinasyona etkileri 

noktasında gençlere göre daha olumlu algılara sahip oldukları görülmektedir. Söz 

konusu görüş farklılığında, turizmin destinasyonda uzun yıllardır faaliyet gösteren 

bir sektör olması ve bu süreç içerisinde turizmin ilçenin gelişmesi, bilinirliliğinin 

artması, yerel halka ekonomik getirisinin olması gibi etkilerinin ileri yaş düzeyine 

sahip katılımcılar tarafından daha fazla tecrübe edilmiş olmasının etkili olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Buna rağmen, genç katılımcıların turizmin destinasyona 

etkileri noktasında algı düzeylerinin düşük olmasında özellikle son 3-4 yıllık süreçte 

gerek ülke genelinde gerekse de söz konusu destinasyonda turizm sektöründe 

yaşanan olumsuzluklara ve dolayısıyla da bu olumsuzlukların yansımalarına 

(ziyaretçi sayılarında düşüş, mevsimsel işsizlik, turistik harcamaların azalması vb.) 

gençlerin daha fazla maruz kalmasının etkili olduğunu ifade etmek mümkündür.  

4.3.4. Eğitim durumu değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Katılımcıların eğitim durumları ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve 

dinamik etkileri arasındaki ilişki “tek yönlü ANOVA” testi ile analiz edilmiştir. Buna 

göre; turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etkilerinin eğitim durumuna göre 

anlamlı bir şekilde (p= ,047<,050) farklılaştığı (H3₁₀= KABUL) görülmüştür. Söz 

konusu farklılığın hangi iki grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan 

Tukey testi sonucunda ve %5 anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının 

ilköğretim seviyesinde eğitimi olan grup (x   = 3,69) ile hiç okula gitmediğini ifade eden 

(x   = 3,00) grup arasında olduğu görülmüştür. Diğer bir ifade ile ilköğretim seviyesinde 

eğitimi olanların, hiç okula gitmediğini ifade edenlere göre turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan etki algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu bulguya dayanarak ilköğretim seviyesinde eğitime sahip katılımcıların 

destinasyondaki istihdam olanaklarını olumlu algıladıklarını ifade etmek 

mümkündür. Araştırmanın nitel aşamasında konaklama ve yiyecek-içecek 

işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelerde de yönetim departmanları 

dışında çalışan personelin büyük çoğunluğunu yerel halkın oluşturduğu 
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görülmüştür. Dolayısıyla ilköğretim seviyesine kadar eğitim alan ve sonrasına 

devam etmeyen yerel halk açısından destinasyonda turizmin önemli bir istihdam 

olanağı olarak görüldüğünü ifade etmek mümkündür. 

Çizelge 4.23. Eğitim durumu değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 
(n= 397) 

Eğitim 
Durumu 

n 
Doğrudan Etki İkincil Etki Dinamik Etki 

F= 2,26 / p= ,047 F= 4,47 / p= ,001 F= 1,78 / p= ,115 

  Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Hiç okula 
gitmedim 

19 3,00 0,62 2,91 0,63 3,13 0,78 

İlköğretim 55 3,69 0,81 3,47 0,81 3,67 0,75 

Ortaöğretim 65 3,57 0,90 3,58 0,84 3,62 0,91 

Lise 127 3,44 0,85 3,15 0,82 3,49 0,86 

Üniversite 120 3,49 0,82 3,15 0,79 3,48 0,92 

Lisansüstü 11 3,31 0,79 3,24 0,59 3,20 0,78 

Çizelge 4.23 incelendiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etkilerinin eğitim 

durumuna göre anlamlı bir şekilde (p= ,001<,050) farklılaştığı (H3₁₁= KABUL) 

görülmüştür. Söz konusu farklılığın hangi iki grup arasında gerçekleştiğini bulmak 

üzere yapılan Tukey testi sonucunda ve %5 anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın 

kaynağının ortaöğretim seviyesinde eğitimi olan grup (x = 3,58) ile hiç okula 

gitmediğini ifade eden (x = 2,91) grup arasında olduğu görülmüştür. Buradan 

çıkarılacak yargı; ortaöğretim seviyesinde eğitimi olanların, hiç okula gitmediğini 

ifade edenlere göre turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algılarının daha yüksek 

olduğu şeklindedir. Bu durumu orta düzeyli eğitime sahip katılımcıların, yerel 

üretimin turizmde değerlendirilerek gelire dönüşmesini, okuma-yazma bilmeyen 

katılımcılara göre daha olumlu algıladıkları şeklinde yorumlamak mümkündür. 

Eğitim değişkenine göre elde edilen bulgular incelendiğinde turizmin yerel halk 

üzerindeki dinamik etkilerinin ise eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde (p= 

,115<,050) farklılaşmadığı (H3₁₂= RED) görülmüştür. Eğitim değişkenine göre 

turizmin yerel halk üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde; hiç okula gitmediğini 

beyan eden katılımcıların algılarının düşük düzeyli olduğu görülmüştür. Buna göre 

hiç eğitim almamış bireylerin, turizmin destinasyona etkileri noktasında görüş ifade 
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edebilecek düzeyde bilgi sahibi olmadıkları yargısını çıkarmak mümkündür. Buna 

rağmen turizmin etkileri noktasında, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde eğitime 

sahip katılımcıların algı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu noktada, 

gerek turizm işletmelerinde istihdam olanağı bulma gerekse de tarımsal üretimlerini 

turizm işletmelerine ya da turistik tüketicilere satma bağlamında söz konusu 

katılımcı grubun turizmden faydalar sağlamalarının, turizmin etkileri algısına da 

yansıdığını ifade etmek mümkündür. Çalışmanın ikinci aşamasında konaklama ve 

yiyecek-içecek işletmeleri ile yapılan görüşmelerde üst düzey eğitim gerektiren 

yönetim departmanları haricinde diğer departmanlarda yerel halk istihdamının 

çoğunlukta olduğu sonucunun da eğitim değişkenine bağlı bulguları destekler 

nitelikte olduğunu ifade etmek mümkündür. 

4.3.5. Meslek değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Meslek değişkeni ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik 

etkileri arasındaki ilişki “tek yönlü ANOVA” testi ile analiz edilmiştir. Buna göre; 

turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etkilerinin katılımcıların mesleklerine göre 

anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) farklılaştığı (H3₁₃= KABUL) görülmüştür.  

Çizelge 4.24. Meslek değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri (n= 
397) 

Meslek n 
Doğrudan Etki İkincil Etki Dinamik Etki 

F= 5,59 / p= ,000 F= 5,02 / p= ,000 F= 4,78 / p= ,000 

  Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Esnaf 136 3,66 0,81 3,34 0,85 3,67 0,90 

Çiftçi 15 3,08 0,72 3,08 0,73 3,22 0,77 

Memur 17 3,69 0,81 3,51 0,72 3,33 0,78 

İşçi 94 3,23 0,80 3,03 0,68 3,29 0,77 

Emekli 27 3,95 0,76 3,83 0,84 4,02 0,76 

Zanaatkâr 15 3,77 0,68 3,60 0,87 3,77 0,76 

Diğer 93 3,34 0,87 3,13 0,82 3,31 0,91 

Söz konusu farklılığın hangi iki grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan 

Tukey testi sonucunda ve %5 anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının emekli 
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katılımcılar ile çiftçi katılımcılar arasında olduğu görülmüştür (Çizelge 4.24). Diğer 

bir ifade ile emekli katılımcı gurubunun (x   = 3,95), çiftçi katılımcı grubuna (x   = 3,08) 

göre turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları daha yüksektir. Başka bir 

ifade ile emekli katılımcıların, turizmin destinasyonda önemli bir istihdam olanağı 

meydana getirdiğine yönelik olarak çiftçi olduğunu beyan eden katılımcılara.göre 

pozitif yönlü görüşlere sahip olduklarını ifade etmek mümkündür. Bu noktada çiftçi 

katılımcıların ekonomik kazanımlarını tarımsal üretimden sağladıkları 

düşünüldüğünde, turizmin destinasyonda istihdam meydana getirme potansiyeline 

ilişkin olarak düşük algı düzeyine sahip olmaları da kaçınılmaz olarak görülmektedir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre; turizmin yerel halk üzerindeki 

ikincil etkilerinin katılımcıların mesleklerine göre anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) 

farklılaştığı (H3₁₄= KABUL) sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu farklılığın hangi iki 

grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan Tukey testi sonucunda ve %5 

anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının emekli katılımcılar (x = 3,83) ile işçi 

katılımcılar (x = 3,03) arasında olduğu görülmüştür. Bu durumda ortaya konulacak 

yargı; emekli katılımcı grubun işçi katılımcı gruba göre turizmin yerel halk üzerindeki 

ikincil etki algılarının daha yüksek olduğu şeklindedir. Bu noktada işçi katılımcıların 

tarımsal ve yöresel üretimin turizmde gelire dönüşmesi durumuna bakış açılarının 

emekli katılımcılara göre daha düşük düzeyli olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu 

durumu, işçi katılımcıların hali hazırda ekonomik kazanım sağladıkları bir işe sahip 

olmalarına ve tarımsal üretim ile turizm arasındaki bağlantıyı değerlendirebilecek 

deneyime sahip olmamalarına bağlamak mümkündür. Çizelge 4.24 incelendiğinde 

ise; turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkilerinin katılımcıların mesleklerine göre 

anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) farklılaştığı (H3₁₅= KABUL) görülmüştür. Söz 

konusu farklılığın hangi iki grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan 

Tukey testi sonucunda ve %5 anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının emekli 

katılımcı grubu ile çiftçi katılımcı grubu arasında olduğu görülmüştür. Buna göre; 

emekli katılımcı gurubunun (x   = 4,02), çiftçi katılımcı grubuna (x   = 3,22) göre turizmin 

yerel halk üzerindeki dinamik etki algılarının daha yüksek olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Bu bağlamda emekli katılımcıların, turizmin yerel halk üzerindeki 

doğrudan, ikincil ve dinamik etki algılarının yüksek düzeyli olduğu görülmektedir. 

Buna rağmen, çiftçi ve işçi grubu katılımcılarının algı düzeylerinin ise düşük olduğu 

görülmektedir. Bu noktada çalışmanın ikinci aşamasında yapılan görüşmelerden 

elde edilen bulgular ile çiftçi ve işçi grubu katılımcılarının algıları arasında bir farklılık 
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olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışmanın ikinci aşamasında çiftçilerin tarımsal 

ürünleri ile işçilerin ise turizm işletmelerinde istihdam olanağı ile turizmden faydalar 

sağladıkları yönünde katılımcılar ortak görüşler beyan etmişlerdir. Dolayısıyla bu 

noktada çiftçi ve işçi grubu katılımcıların, turizmin destinasyona etkilerini ve yerel 

halka faydalarını yeterli bulmadıkları yargısını çıkarmak mümkündür.  

4.3.6. Aylık gelir değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

Aylık gelir değişkeni ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik 

etkileri arasındaki ilişki “tek yönlü ANOVA” testi ile analiz edilmiştir. Buna göre; 

turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etkilerinin katılımcıların aylık gelirlerine göre 

anlamlı bir şekilde (p= ,000<,050) farklılaştığı (H3₁₆= KABUL) görülmüştür.  

Çizelge 4.25. Aylık gelir değişkenine göre turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 
(n=397) 

Aylık 
Gelir 

n 
Doğrudan Etki İkincil Etki Dinamik Etki 

F= 10,04 / p= ,000 F= 3,82 / p= ,005 F= 7,34 / p= ,000 

  Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

500-
1400TL 

67 2,93 0,79 2,94 0,80 2,98 0,88 

1401-
3000TL 

168 3,55 0,84 3,37 0,83 3,56 0,86 

3001-
4500TL 

81 3,68 0,72 3,35 0,77 3,62 0,81 

4501-
6000TL 

41 3,65 0,84 3,25 0,79 3,62 0,79 

6001TL ve 
daha fazla 

40 3,60 0,80 3,13 0,78 3,67 0,88 

Söz konusu farklılığın hangi iki grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan 

Tukey testi sonucunda ve %5 anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının 3001-

4500TL aylık gelir elde eden katılımcılar ile 500-1400TL aylık gelir elde eden 

katılımcılar arasında olduğu görülmüştür. Diğer bir ifade ile 3001-4500TL aylık gelir 

elde eden katılımcı gurubunun (x   = 3,68), 500-1400TL aylık gelir elde eden katılımcı 

grubuna (x   = 2,93) göre turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları daha 



174 

 

yüksektir. Turizmin destinasyonda istihdam meydana getirme potansiyelinin 

değerlendirildiği doğrudan etki algısının orta gelir seviyesine sahip katılımcı 

grubunda yüksek düzeyli olma durumunu, söz konusu katılımcı grubun turizm 

işletmelerinde çalışıyor olabileceği şeklinde yorumlamak mümkündür. Araştırma 

kapsamında elde edilen bulgulara göre; turizmin yerel halk üzerindeki ikincil 

etkilerinin katılımcıların aylık gelirlerine göre anlamlı bir şekilde (p= ,005<,050) 

farklılaştığı (H3₁₇= KABUL) sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu farklılığın hangi iki 

grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan Tukey testi sonucunda ve %5 

anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının 1401-3000TL aylık gelir elde eden 

katılımcılar (x = 3,37) ile 500-1400TL aylık gelir elde eden katılımcılar (x = 2,94) 

arasında olduğu görülmüştür. Bu durumda ortaya konulacak yargı; 1401-3000TL 

aylık gelir elde eden katılımcı grubun 500-1400TL aylık gelir elde eden katılımcı 

gruba göre turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algılarının daha yüksek olduğu 

şeklindedir. Başka bir ifade ile asgari geçimini sağlayabilecek bir gelire sahip 

katılımcıların, tarımsal ve yöresel üretimlerin destinasyonda meydana gelen turizm 

faaliyetleri sonucunda gelire dönüştüğüne yönelik olarak pozitif bakış açısana sahip 

oldukları görülmektedir. Çizelge 4.25 incelendiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki 

dinamik etkilerinin katılımcıların aylık gelirlerine göre anlamlı bir şekilde (p= 

,000<,050) farklılaştığı (H3₁₈= KABUL) görülmüştür. Söz konusu farklılığın hangi iki 

grup arasında gerçekleştiğini bulmak üzere yapılan Tukey testi sonucunda ve %5 

anlamlılık düzeyinde farklılaşmanın kaynağının 6001TL ve daha fazla aylık gelir elde 

eden katılımcı grubu ile 500-1400TL aylık gelir elde eden katılımcı grubu arasında 

olduğu görülmüştür. Buna göre; 6001TL ve daha fazla aylık gelir elde eden katılımcı 

gurubunun (x   = 3,67), 500-1400TL aylık gelir elde eden katılımcı grubuna (x   = 2,98) 

göre turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algılarının daha yüksek olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda düşük gelir grubu katılımcılarının, turizmin 

etkileri noktasında algı düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun, söz 

konusu katılımcı grubun gelir düzeylerinin oldukça düşük olması, asgari geçim 

şartını yeterince sağlayamamaları, turizmin destinasyonda meydana getirme 

olasılığı olan hayat pahalılığı gibi nedenlere bağlanabileceğini ifade etmek 

mümkündür. Söz konusu nedenler ve daha fazlası dikkate alındığında en önemli 

sorunu hane halkını geçindirmek olan bu grubun, turizmin destinasyona etkileri 

noktasında yeterli olumlu algıya sahip olamadığı yargısına varmak mümkündür. 
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Çalışma kapsamında geliştirilen araştırma sorusu 4 ve bu soruya yönelik alt 

hipotezlere ilişkin analizler ise “Korelasyon” analizi ile gerçekleştirilmiştir. 

Korelasyon analizi; değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ölçmede yaygın olarak 

kullanılan bir analiz yöntemidir (Altunışık ve diğ., 2007: 199; İslamoğlu ve Alnıaçık, 

2016: 353; Büyüköztürk, 2018: 31).  

“Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri arasında 

nasıl bir ilişki vardır?” 

Araştırma sorusuna bağlı olarak gerçekleştirilen korelasyon analizi ile elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.26’da görüldüğü şekildedir. 

Çizelge 4.26. Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri 
arasındaki korelasyon analizine ilişkin bulgular (n= 397) 

Faktörler Arası 
Korelasyon Analizi  

Doğrudan Etki 

p<0,01 

İkincil Etki 

p<0,01 

Dinamik Etki 

p<0,01 

Doğrudan Etki 1 ,583 ,696 

İkincil Etki ,583 1 ,604 

Dinamik Etki ,696 ,604 1 

Çizelge 4.26 incelendiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki etkileri noktasında en 

yüksek düzeyli ilişkinin (r= ,696; p<0,01) doğrudan ve dinamik etkiler arasında 

olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan ve 

dinamik etkileri arasında pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü bir ilişki vardır (H4₂= 

KABUL). Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre; turizmin yerel halk 

üzerindeki etkileri noktasında ikinci en yüksek düzeyli ilişki ise (r= ,604; p<0,01) 

ikincil ve dinamik etkiler arasındadır. Buna göre; turizmin yerel halk üzerindeki ikincil 

ve dinamik etkileri arasında da pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü bir ilişki vardır (H4₃= 

KABUL). Analiz sonuçları değerlendirildiğinde; turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 

bağlamında doğrudan ve ikincil etkiler arasında da orta düzeyli bir ilişkinin (r= ,583; 

p<0,01) olduğu elde edilen bulgulardandır. Başka bir ifade ile turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan ve ikincil etkileri arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyli 

söz konusudur (H4₁= KABUL). Korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde; 
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turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etkileri ile hem doğrudan etkileri hem de ikincil 

etkileri arasında güçlü bir ilişki olduğunu ifade etmek mümkündür.  

4.4. Araştırma sorularına yönelik geliştirilen hipotezlere ilişkin özet 

değerlendirme 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma süreci üç aşamalı olarak dizayn 

edilmiş olup, söz konusu aşamaların ikinci ve üçüncü evrelerinde araştırma 

sorularına bağlı olarak geliştirilen hipotezler ve kabul/red düzeyleri Çizelge 4.27’de 

görüldüğü şekildedir.  

Çizelge 4.27. Araştırma sorularına yönelik geliştirilen hipotezler ve kabul/red 
düzeyleri 

H2₁: Turizm değer zincirinin ana faaliyet unsurları ile yoksullara fayda 
sağlayan ekonomik bağlantılar arasında bir ilişki vardır. 

KABUL 

H2₂: Turizm değer zincirinin destek faaliyet unsurları ile yoksullara fayda 
sağlayan ekonomik bağlantılar arasında bir ilişki vardır. 

KABUL 

H3₁: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₂: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

RED 

H3₃: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₄: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₅: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları medeni 
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₆: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₇: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₈: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₉: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₀: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₁: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları eğitim 
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₂: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

RED 
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Çizelge 44.27. (devam) Araştırma sorularına yönelik geliştirilen hipotezler ve 
kabul/red düzeyleri 

H3₁₃: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₄: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları 
mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₅: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₆: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki algıları 
aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₇: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki algıları aylık 
gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H3₁₈: Katılımcıların turizmin yerel halk üzerindeki dinamik etki algıları 
aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

KABUL 

H4₁: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki faktörü ile turizmin 
yerel halk üzerindeki ikincil etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü ve 
anlamlı bir ilişki vardır. 

KABUL 

H4₂: Turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan etki faktörü ile turizmin 
yerel halk üzerindeki dinamik etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü 
ve anlamlı bir ilişki vardır. 

KABUL 

H4₃: Turizmin yerel halk üzerindeki ikincil etki faktörü ile turizmin yerel 
halk üzerindeki dinamik etki faktörü arasında pozitif yönde, güçlü ve 
anlamlı bir ilişki vardır. 

KABUL 

Çizelge 4.27’de görüldüğü üzere; araştırma sorularına yönelik olarak geliştirilen 

araştırma hipotezleri ile söz konusu çalışmanın araştırma konusuna bağlı olarak 

değişkenler arasındaki farklılıklar ve ilişkiler irdelenmiştir. Bu bağlamda; araştırma 

hipotezlerinden 2’sinin red olduğu, diğerlerinin ise kabul olduğu görülmektedir.  
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5. SONUÇ 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın temel odağını, turizm sektörü 

içerisinde yer alan faaliyet unsurları ve bu unsurlar ile yerel faaliyetler arasındaki 

ekonomik bağlantılar oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu araştırma 

çerçevesinde, turizm sektöründe yer alan tüm paydaşların faaliyetleri ile şekillenen 

turizm değer zinciri ve yerel ekonominin bu zincirdeki bağlantılar ile arasındaki 

ilişkiler değerlendirilmiştir. Söz konusu araştırma ile çalışmanın amaç ve hedeflerine 

ulaşılması noktasında üç aşamalı bir çalışma yöntemi izlenmiştir. Dolayısıyla 

çalışmanın sonuçlarının ortaya konulması aşamasında da değerlendirmeler bu 

aşamalar dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre çalışmanın ilk aşamasında 

“doküman incelemesi” yoluyla örneklemin turizm sektörüne ve faaliyetlerine ilişkin 

istatistiki verileri değerlendirilmiştir. Doküman incelemesi ile araştırmanın birinci 

aşamasından elde edilen sonuçlara göre; 

 Destinasyonda turizm ile bağlantısı olan paydaşlar, sektör ile doğrudan ve 

dolaylı faaliyet grupları olarak iki başlık altında incelenmiştir. Bu bağlamda 

doğrudan bağlantılı faaliyet gruplarını; konaklama işletmeleri, seyahat 

acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, eğlence merkezleri, rekreasyonel 

faaliyetler sunan işletmeler ve hediyelik eşya satışı yapan işletmeler olarak 

sıralamak mümkündür. Turizm sektörü ile dolaylı bağlantısı bulunan faaliyet 

grupları ise; öncelikli olarak destinasyonda yer alan ilçe kaymakamlığı ve 

belediye olmak üzere destinasyonda yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlardan 

oluşmaktadır. Ayrıca, destinasyonda yer alan ve gıda, giyim, ulaşım, hediyelik 

eşya, kırtasiye gibi çok geniş çerçevede mal ve hizmet sunumu yaparak hem 

turizm sektörünün doğrudan faydalanıcılarına hem de turizm sektörü ile bir 

şekilde bağlantı halinde olan bir çok sektöre yönelik faaliyetler sunan esnaflar 

da sektörün dolaylı faaliyet grupları arasındadır (Çizelge 5.1) 

Araştırmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada elde edilen bulgulardan hareketle 

turizm ile doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan faaliyet gruplarının temsilcileri, 

yöneticileri ya da sahipleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmeler değerlendirildiğinde; 
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 Turizm sektörü destinasyonda yaşayan yerel halkın en önemli geçim kaynağı 

durumundadır. Destinasyonda yılın yaklaşık 8 ayı turizm faaliyetleri etkin bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Turizm faaliyetlerine ilişkin düşük ve yüksek 

sezonların ortalaması dikkate alındığında, ziyaretçilerin destinasyonda 1,9 

geceleme yaptıkları da araştırmada elde edilen bulgulardandır. Destinasyonu 

ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğunu Uzakdoğulu ve yerli turistler 

oluşturmaktadır. Ayrıca, destinasyona gelen ziyaretçilerin özellikle “kültür 

turizmi” odaklı turistik tüketiciler olduğu da bir diğer bulgudur. Kültür turizmi 

ekseninde seyahat eden turistik tüketici profili (daha çok gezen, tarihe, doğal 

güzelliğe, otantikliğe daha meraklı olan ve ayrıca alış-verişe daha fazla 

odaklanan) dikkate alındığında, destinasyonun ziyaretçilerinin yerel ürünlere 

yönelik alış-verişlere ilgi gösterdiklerini de ifade etmek mümkündür.   

 Turizm sektörü destinasyonda yaşayan yerel halkın geçim kaynağını oluşturan 

iki temel sektörden (bir diğeri tarım sektörü) birisidir. Hane halkının ekonomik 

geçimini sağlama noktasında; yerel halkın bir kısmı doğrudan turizm 

sektöründe (otel, acenta vb.) çalışmakta, bir kısmı sektörün ihtiyaçlarına 

yönelik mal ve hizmet (gıda, inşaat malzemesi, bakım, onarım, kırtasiye vb.) 

sağlamakta ve bir kısmı da doğrudan turistik tüketicilere yönelik (hediyelik 

eşya, halı, kilim vb.) satışlar yapmaktadır. Dolayısıyla destinasyonda yer alan 

hemen hemen her haneye turizm ile bağlantılı bir gelir akışı olduğu elde edilen 

bulgular arasındadır. 

 Turizm özellikle destinasyonda istihdam olanağı meydana getirme noktasında 

ön plana çıkan bir sektör durumundadır. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek 

işletmeleri, eğlence hizmeti sunan işletmeler gibi doğrudan turizm sektörü ile 

bağlantılı olan alanlarda istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunu yerel halktan 

olan kişiler oluşturmaktadır. Ancak, turizm sektörünün genel yapısı itibariyle 

sezonluk bir sektör olması, dönemsel olarak istihdam problemlerini de 

beraberinde getirmektedir.  

 Sıcak hava balonculuğu destinasyonda öne çıkan en önemli turistik faaliyettir. 

Araştırmanın yapıldığı zaman aralığı dikkate alındığında, destinasyonda 

günlük ortalama 100-150 sıcak hava balonunun havalandığı tespit edilen 

bulgulardandır. Destinasyonda bulunan 9 balon işletmesinde çalışanların 

tamamına yakınının yerel halktan olduğu da bir diğer önemli bulgudur. 

Dolayısıyla gerek hizmet verdiği turistik tüketici potansiyeli gerekse de 
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meydana getirdiği istihdam olanağı dikkate alındığında, sıcak hava 

balonculuğu destinasyon açısından ekonomik fayda noktasında önemli bir 

faaliyet alanıdır. 

 Konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler ile yapılan 

görüşmelerde öne çıkan konulardan birisi de özellikle gıda tedarikinde yerel 

alım tercihlerine ilişkindir. Butik otel tarzı küçük konaklama işletmeleri ve 

kapasite olarak küçük ya da orta düzey lokantalar ile bazı kafelerin özellikle 

yiyecek tedarikinde yerel halktan ve yerel pazarlardan satın alma yapmayı 

tercih ettikleri araştırmada elde edilen bulgulardandır. Buna rağmen, büyük 

otel işletmeleri ve yüksek kapasiteli lokantaların ürün tedarikinde toptancı 

firmaları tercih ettikleri görülmüştür. Söz konusu bu duruma gerekçe olarak da; 

kredili satın alım, birçok ürünü bir arada bulabilme ve ürünlerin tedarikçi firma 

tarafından işletmeye getiriliyor olması gösterilmiştir. 

 Özellikle esnaf olarak hizmet veren faaliyet gruplarının, istihdam noktasında 

aile bireylerini, akraba ve arkadaşları ile yerel halkı tercih ettikleri görülmüştür. 

Esnaflar ile yapılan görüşmelerde öne çıkan bulgulardan birisi de, 

destinasyona gelen ziyaretçilerin genellikle gruplar halinde geldikleri ve rehber 

eşlikli turlar ile gezdikleri ve bu nedenle de küçük esnaftan alış-veriş yapma 

olanağı bulamadıklarına ilişkindir. Dolayısıyla bu durumun, turistik ve hediyelik 

eşya satışı yaparak geçimini sağlayan bir faaliyet grubu olan esnaflara 

ekonomik sıkıntı olarak yansıdığı görülmüştür. 

 Destinasyonda öne çıkan bulgulardan bir diğeri ise, özellikle yerel yönetimlerin 

ve bir kısım STK’ların kadınların hane halkı gelire katkı sağlamalarını 

önemsemelerine ve bu bağlamda çeşitli çalışmalar yaptıklarına ilişkindir. Söz 

konusu kurum ve kuruluşlar, kadınlar tarafından üretilen ve işlenen tarımsal 

ürünler (üzüm, pekmez, kabak çekirdeği vb.) ile el işçiliği ürünleri (oya, takı, 

bez bebek vb.) gerek satın alarak gerekse de yerel pazarlarda ya da 

tezgahlarda satmalarına olanak sağlayarak kadın girişimcilere destek 

olmaktadırlar. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlar zaman zaman kadınlara yönelik 

kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler düzenleyerek kadınların ekonomik 

yaşama dahil olmasına katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. 

 Tarımın, uzun yıllar boyunca destinasyonda yerel halkın en önemli gelir 

kaynağı olarak devam ettiği ancak, son yıllarda turizmin bölgede 

hareketlenmesinin tarımsal üretimin ve istihdamın azalmasına neden olduğu 
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araştırma sonucunda elde edilen bulgulardandır. Bu noktada özellikle yerel 

yönetimlerin tarım-turizm işbirliğini özendirmeye ve desteklemeye çalıştıkları 

görülmüştür. Bu bağlamda bölgede en önemli tarımsal faaliyet konumunda 

olan bağcılık yerel yönetimler tarafından desteklenmekte, halkın topladığı 

üzümleri otellere, şarap fabrikalarına, yiyecek-içecek işletmelerine 

satabilmelerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler tarafından “bağ 

bozumu” adı altında festivaller düzenlenerek turistik bir çekicilik oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. 

 Destinasyonda yapılan görüşmelerde öne çıkan en önemli bulgu; doğrudan ya 

da dolaylı faaliyet gruplarının hemen hemen hepsinin “yerel halkı” turizm 

faaliyetlerinin en önemli paydaşı olarak görmeleridir. 

Araştırmanın birinci ve ikinci aşamalarında yapılan çalışmalar ile elde edilen 

bulgular bir arada değerlendirildiğinde örneklemden yola çıkarak bir turizm değer 

zinciri oluşturulmuştur. Şekil 5.1 görülen turizm değer zinciri, turistin destinasyona 

vardıktan sonra faydalandığı faaliyetler ve bu faaliyetler ile bağlantılı grupları 

kapsayıcı niteliktedir. Destinasyona gelen turistik tüketici, turizm ile doğrudan ya da 

dolaylı bir takım faaliyetler neticesinde çeşitli alanlarda tüketimler 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca, söz konusu turistik tüketicilere ziyaretleri süresince 

hizmet sunmak durumunda olanlar da çeşitli alanlardaki işletme, kurum ve kuruluş, 

esnaf gibi faaliyet grupları ile doğrudan ya da dolaylı bağlantı halinde olmak 

durumundadırlar. Dolayısıyla Şekil 5.1’de ifade edilmeye çalışılan faaliyet 

gruplarının her biri turizm sektörü içerisinde yer almakta ya da sektörden 

etkilenmektedirler. Araştırmanın birinci ve ikinci aşamasından elde edilen bulgular 

neticesinde, bu zincirin en önemli halkalarından birisinin “yerel halk” olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Destinasyonun ev sahibi konumunda olan yerel halk, turizm 

sektörü ile bağlantılı doğrudan ya da dolaylı faaliyet gruplarının hemen hemen hepsi 

ile arz, talep, istihdam, eğitim gibi bir çok alanda ilişki içerisindedir. Bu noktadan 

hareketle araştırma kapsamında yerel halkın da araştırmaya dahil edilmesi 

gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda araştırmanın üçüncü aşaması tasarlanmış, 

yerel halkın cevaplaması planlanan ve nicel bir yöntem olan anket formu (Ek 6) 

hazırlanmıştır.  
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Şekil 5.1. Destinasyonda turizm değer zinciri modeli 

  

Rekreasyon 
Faaliyetleri 

Konaklama Yeme-İçme Ulaşım Alış-Veriş 
D

O
Ğ

R
U

D
A

N
 

- Otel 
- Butik Otel 
- Özel Tesis 
- Pansiyon 

 
- Lokanta 
- Eğlence Merk. 
- Pastane 
- Kafe 
- Fast Food 

 

 
- Otobüs 
- Taksi 
- Dolmuş 
- Kiralık Araç 
 

- Hediyelik Eşya 
(Halı, Kilim vb.) 
- Yerel Ürünler 
(Pekmez, 
Çekirdek vb.)  

- Sıcak Hava 
Balonu 
- ATV Safari 
- Atlı Doğa Turu 
- Bisikletli Tur 
- Kültürel Tur 

D
O

L
A

Y
L

I 

Hükümet ve Yerel Yönetim Temsilcileri 

Esnaflar 
(Gıda, Giyim, İnşaat, Bakım, Onarım, Kırtasiye, Kişisel Bakım, Mobilya, İletişim, Oto Tamir, Dekorasyon vb.) 

Kurum ve Kuruluşlar, Meslek Odaları, STK’lar 
(Güvenlik Birimleri, Eğitim, Sağlık vb.)  

YEREL HALK 
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Araştırmanın üçüncü ve son aşamasında nicel araştırmaların en sık kullanılan 

yöntemlerinden birisi olan anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Evren ve örneklem 

büyüklüğü dikkate alındığında yerel halk ile gerçekleştirilen çalışmada yeterli sayıda 

veriye ulaşılmış ve gerekli analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular değerlendirildiğinde; 

 Toplanan veriler ilk olarak frekans analizi ile değerlendirilmiş ve katılımcıların 

yaklaşık yarısının araştırmanın örneklemi olan ilçede doğduğu ve 

doğduğundan beri de yaşamını burada devam ettirdiği sonucu elde edilmiştir. 

Söz konusu araştırmanın destinasyonun ev sahibi durumunda olan yerel 

halkın turizmden elde ettiği faydalara odaklanması noktasında, katılımcıların 

büyük çoğunluğunun yerli olması araştırma sonucunun tatmin ediciliği 

noktasında önem taşımaktadır. Frekans analizi ile elde edilen bir diğer bulgu 

ise katılımcıların yarısından fazlasının esnaf ve işçi meslek gruplarına dahil 

olmasıdır. Dolayısıyla bu durum da, turizm faaliyetleri ile ön plana çıkan 

örneklemde gerek esnafların gerekse de işçi statüsünde istihdam olanağı 

bulan yerel halkın turizm ile doğrudan ya da dolaylı bir şeklide bağlantılı 

olduğuna ilişkin veriler sunmaktadır.  

 İkinci olarak anket sorularının geneline yönelik betimleyici istatistikler 

değerlendirilmiştir. Buna göre katılımcılar; “bölge yerel halkının rekreasyonel 

faaliyetler (balon, atv, safari, atlı safari vb.) sunan işletmelerde çalışarak 

turizmde istihdam imkanı buldukları” ifadesi için en yüksek aritmetik ortalama 

ile “bölgedeki konaklama işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri yerel 

halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlarlar” ifadesi için ise en düşük 

aritmetik ortalama ile görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda yerel halkın, 

turizm işletmelerinde istihdam olanağı ile ilgili olumlu görüşlere sahip olduğunu 

ancak, turizm işletmelerinin ürün tedarikinde tercihlerini yerel ürünlerden yana 

kullanma düzeyleri ile ilgili olumsuz görüşlere sahip olduklarını ifade etmek 

mümkündür. Dolayısyla bu noktada elde edilen bulgular ile araştırmanın ikinci 

aşamasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen bulguların 

birbirleri ile örtüştüğünü ifade etmek mümkündür 

 Anket yoluyla toplanan verilere uygulanan faktör analizi sonucunda; çalışmada 

kullanılan veri toplama aracında turizmin yerel halk üzerindeki etkileri 
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doğrudan, ikincil ve dinamik olmak üzere üç boyutta ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda, araştırmanın odaklandığı ve değer zinciri analizinin odak noktası 

olan zincirin halkaları arasındaki “doğrudan” ve “dolaylı” ilişkilere yönelik 

bağlantı düzeyi de faktör analizinden elde edilen bulgular ile paralellik 

göstermiştir. 

 Üçüncü olarak; faktör analizi ile şekillenen turizmin doğrudan, ikincil ve dinamik 

etki boyutları üzerinden yerel halkın cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, 

meslek ve aylık gelir değişkenlerine göre algı düzeylerine ilişkin bulgular 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.27). 

 Dördüncü olarak ise turizmin yerel halk üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik 

etkileri arasındaki ilişki düzeyini ölçmeye yönelik olarak da korelasyon analizi 

yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre; turizmin yerel halk 

üzerindeki doğrudan, ikincil ve dinamik etkileri arasında pozitif yönlü ve anlamlı 

bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular topluca değerlendirildiğinde; turizmin 

faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonlar açısından önemli bir hizmet sektörü 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Araştırma kapsamında turizmin destinasyonda 

özellikle istihdam noktasında büyük önem taşıdığı görülmüştür. Bu durumun yanı 

sıra, yerel halkın kendi ürettiği ürünleri hem turistik ürün niteliğinde hem de turistik 

işletmelerin ürün tedarikini karşılama bağlamında ekonomik kazanca 

dönüştürdüğünü ifade etmek mümkündür. Destinasyonda özellikle kadınlara yönelik 

girişimcilik faaliyetlerinin gerekli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmeye 

çalışıldığı da görülmüştür. Yerel halkın turizmi en önemli geçim kaynağı olarak 

gördüğü ve destinasyon genelindeki hanelerin büyük çoğunluğunun hane halkı 

gelirinin turizm sektörü kaynaklı olduğunu da ifade etmek mümkündür. Sektörde yer 

alan ve çeşitli faaliyet gruplarına ait işletmelerin, kurum ve kuruluşların, meslek 

odalarının, STK’ların, küçük esnafların ve özellikle de yerel halkın “turizm değer 

zincirinin” bir halkası olduğu da araştırma kapsamında öne çıkan bulgulardandır. 

Turizm değer zinciri paydaşlarının birleştiği ortak görüş ise “yerel halkın” söz konusu 

zincirin en önemli paydaşı olduğu noktasıdır. Bu bağlamda çalışma konularından 

olan “yoksul yanlı turizm” kapsamında da değerlendirildiğinde, destinasyonda yer 

alan ve ev sahibi konumunda olan yerel halkın turizimden net faydalar elde ettiğini 

de ifade etmek gerekmektedir.  
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Çalışma sonucu elde edilen bulgular, literatürde çalışma ile benzerlik gösteren bazı 

çalışmaların sonuçları ile kıyaslandığında benzer yargılara ulaşıldığını ifade etmek 

mümkündür. Bu bağlamda; 

 Afrika, Güney Amerika ve Karayipler'de bulunan yedi destinasyona yönelik 

olarak “yoksul yanlı turizm” bağlamında gerçekleştirilen (Ashley ve diğ., 2001) 

çalışmanın analiz sonuçları, yoksul yanlı turizm yaklaşımının genel olarak 

olumlu bir ekonomik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmanın en net 

bulgularından birisi, yoksul yanlı turizmin en büyük faydalanıcılarının, bir gelir 

kaynağı elde etmekte zorlanan yerel kadınlar olduğu yönündedir. Yerel 

kadınlar turizm faaliyetleri neticesinde özellikle el sanatı satışı yaparak gelir 

elde etme eğilimindedirler. Söz konusu bu bulgu, Ürgüp destinasyonunda 

toplanan verilerden elde edilen bulgularda da açık bir şekilde görülmüştür. 

Ashley ve diğerleri (2001) tarafından yapılan çalışmanın bir başka sonucu da 

yoksulların, yoksul yanlı turizm yaklaşımı sayesinde turizm ile ilgili karar 

süreçlerine katılımlarının arttığı ve ayrıca ekonomik faydaların yanı sıra sosyal 

faydalar da elde ettikleri yönündedir. Özellikle araştırmanın yapıldığı 

destinasyonlardan birisi olan Nepal’de sağlık hizmetleri, ulaştırma altyapısı ve 

çeşitli eğitimler ve projeler ile ev sahibi topluluğun becerilerini arttırmaya 

yönelik çalışmaların arttığı görülmüştür. Benzer şekilde Ürgüp 

destinasyonunda da özellikle yerel yöneticiler ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgularda, ev sahibi yerel halkın turizmin ekonomik getirisinin yanı sıra 

sosyal boyutta da olumlu faydalar edindiğine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Travers (2007) tarafından Vietnam turizm değer zincirini analiz etmeye yönelik 

olarak yapılan çalışmada, konaklama ve yiyecek-içecek işetmelerinin istihdam 

ve maaş getirisi yönleriyle yerel halka faydalar sağladığı, ayrıca restoranların 

sebze, meyve, pirinç, et, balık, deniz ürünleri gibi gıda maddelerini de yerel 

halktan alarak onları zincire dahil ettiği yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Vietnam’ın bazı bölgelerinde el sanatları gelişmiş olarak görülse de, araştırma 

kapsamında yapılan anketlerde yerel halka fayda sağlama noktasında yeterli 

potansiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle el sanatı ürünlerin 

aile işletmeciliği şeklinde ilerlemesi ve ustaların sayısının azalması önemli bir 

sorun olarak bulgularda yer almıştır. Bu bağlamda, ürgüp destinasyonunda da 

el sanatı ürünlerin önemli bir yer tuttuğunu ve genellikle aile işletmesi olarak 
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faaliyet verdiklerini ifade etmek mümkündür. Ayrıca Travers’in (2007) 

araştırma sonuçları ile benzer şeklide, Ürgüp destinasyonunda da çini, takı, 

halı, kilim gibi ustalık gerektiren el sanatı ürünlerin işletmelerde üretiminin 

sınırlı olduğu, çoğunlukla toptancılardan alım yapıldığı da araştırmanın 

bulgularındandır. 

 Ashley’in (2007) Ruanda turizm değer zincirinin yoksul yanlı yaklaşım 

çerçevesinde analizine yönelik olarak gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, 

yerel halkın başlıca gelir kaynaklarının konaklama işletmelerinde istihdam ve 

destinasyondaki işletmelere gıda tedariki sağlama olarak ön plana çıktığı 

görülmektedir. Ürgüp destinasyonunda yapılan çalışmada da benzer şeklide, 

yerel halkın konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam ve tarımsal 

ürünlerini gerek işletmelere gerekse de pazarlarda doğrudan tüketiciye 

satması şeklinde ekonomik kazanım sağladığı yönünde bulgular elde 

edilmiştir. 

 Mitchell ve Fall (2008) yaptıkları çalışma ile Gambiya’daki turizm faaliyetlerinin 

yoksul yanlı turizm yaklaşımı çerçevesinde yerel halka önemli faydalar 

sağladığını gösteren sonuçlara ulaşmışlardır. Gambiya’da yerel halkın %70’i 

tarım ile uğraşmakta olup, tarımsal ürünlerini otellere ve restoranlara 

satabilmektedirler. Bu bağlamda araştırma sonucuna göre Gambiya yerel 

halkının, sırasıyla tarımsal ürünlerin perakende ve toptan satışını yaparak, 

otellerin yönetsel olmayan departmanlarında çalışarak, rehberlik ve taksi 

şoförlüğü yaparak turizm değer zincirinden faydalandıkları görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre Gambiya yerel halkının yaklaşık yarısının turizm 

değer zincirinin faaliyetlerinden yararlandığı sonucu elde edilmiştir ki bu sonuç 

araştırmacıların beklentilerinden çok daha yüksek bir sonuç olarak 

gerçekleşmiştir. Gambiya destinasyonunda turizmin yerel halka faydaları 

noktasında tarımsal ürün tedariki ön plana çıkmış olmasına rağmen, Ürgüp 

destinasyonunda gerçekleştirilen benzer çalışmada turizmin yerel halka 

faydası noktasında turizm işletmelerinde istihdam olanağı ön plana 

çıkmaktadır. 

 Van Der Duim ve Caalders (2008) tarafından Kosta Rika destinasyonuna 

yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada, yoksul yanlı turizm girişimlerinin ve 

dolayısıyla da küçük ölçekli girişimcilerin turizm değer zincirine dahil 

edilmelerinde bir takım boşluklar olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
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Çalışmada söz konusu boşlukların yoksul olarak nitelenen yerel halkın zincire 

dahil olmasına rağmen, zincirde alt konumlarda yer almaları ve girişim için 

gerekli kaynaklara erişememeleri ya da mevcut kaynakları etkin 

kullanamamalarından meydana geldiği ifade edilmektedir. Buna rağmen, 

zincirdeki bağlantılar arasında iletişimin etkin olduğu durumlarda yoksul yanlı 

turizm yaklaşımının maliyetler ve faydalar noktasında iyi sonuçlar meydana 

getirdiği de çalışmanın bulgularındandır. Ayrıca çalışmada dikkat çekilen bir 

başka nokta; rehberlik, el sanatı, ulaşım, çay-kahve satışı gibi ek hizmetler ile 

küçük ölçekli konaklama işletmelerinin destinasyonda etkin hale getirilmesinin, 

yoksul yanlı yaklaşım çerçevesinde yerel halka daha fazla fayda 

sağlayacağının düşünüldüğüne yöneliktir. Bunlara ek olarak Van Der Duim ve 

Caalders (2008) çalışmalarında, destinasyonda yer alan turizm işletmelerinin 

gıda, inşaat malzemesi gibi ihtiyaçlarını yerel işletmelerden sağlamalarının 

turizm işletmeleri ile yerel halk arasındaki bağları güçlendireceğini ve böylece 

yoksul yanlı turizm girişimlerinin gelişeceğini de ifade etmektedirler. Van Der 

Duim ve Caalders (2008) tarafından yapılan çalışma ile Ürgüp 

destinasyonunun turizm değer zinciri analizine yönelik olarak yapılan çalışma 

arasında bir takım benzerlikler söz konusudur. Bu bağlamda, Ürgüp’te yapılan 

çalışmada da yerel halkın zincirin bir parçası olduğu ancak turizm ile ilgili plan, 

politika ve karar verme süreçlerinde göz ardı edildiğine ilişkin bulgular söz 

konusudur. Van Der Duim ve Caalders’in (2008) çalışmaları ile benzer şekilde 

turizm işletmelerinin gıda, inşaat malzemesi, mobilya, dekorasyon, kırtasiye 

gibi ihtiyaçlarını karşılama noktasında yerel halka fırsatlar tanınmasının, Ürgüp 

destinasyonu turizm değer zinciri yaklaşımının başarılı olması açısından önem 

arz eden bir durum olduğunu ifade etmek mümkündür.  

 Vignati ve Laumans’ın (2010) Mozambik’in başkenti Maputo destinasyonuna 

yönelik gerçekleştirdikleri turizm değer zinciri çalışmasında, Ürgüp 

destinasyonu için modellenen turizm değer zinciri ile benzer nitelikte birincil 

faaliyet unsurlarının konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, alış-veriş ve el 

sanatları olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Maputo’da turizm ile ilgili 

faaliyet alanlarında çalışanların yaklaşık %35’inin kadınlardan oluştuğu, 

destinasyonda turistlerin ortalama gecelemelerinin 3 gece olduğu ve ayrıca 

yerel halkın turizm işletmelerine içecek, tavuk, balık gibi gıda tedariki sağladığı 

da çalışmanın bulgularındandır.  
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 İngiltere Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (Mitchell, 2010) tarafından yapılan bir 

araştırma sonucunda; turizm faaliyetleri ile oluşan hareketliliğin yerel 

ekonomilere ve topluluklara önemli faydalar sağlayabileceğini gösteren 

kanıtlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan yargı, düşük gelirli 

ülkelerde yoksulluğun azaltılması noktasında turizmin önemli bir sektör olduğu 

şeklindedir. Ürgüp’te yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular da 

benzer şekilde, destinasyonda yaşanan turizm hareketliliğinin yerel 

ekonominin temelini oluşturduğunu göstermektedir. Söz konusu 

destinasyonda turizm, tarım ile birlikte yerel ekonominin temelini teşkil 

etmektedir. 

 Spenceley ve diğerleri (2010) Ruanda’da yer alan ve nadir bir tür olan dağ 

gorillerinin yer aldığı milli park bölgesinde yaşayan yoksulların turizmden 

faydalanmalarına yönelik bir turizm değer zinciri çalışması yapmışlardır. Söz 

konusu çalışmada, yerel halkın milli park çevresinde yer alan konaklama ve 

yiyecek-içecek işletmeleri ile tur operatörlerinde istihdam olanağı buldukları 

yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca yerel halkın işletmelerde istihdamın 

yanı sıra; kültürel turlara eşlik ederek ve geleneksel dans gösterileri 

sergileyerek de turizmden ekonomik fayda sağladıkları yönünde bulgular elde 

edilmiştir. Bununla birlikte, meyve-sebze ve el sanatı ürünlerin satışı da 

Ruanda yerel halkı açısından ekonomik bir kazanım olarak görülmektedir. 

Ürgüp destinasyonunda yapılan çalışmada da yerel halkın işletmelerde 

istihdamın yanı sıra; balon, ATV ile safari, atlı doğa yürüyüşü gibi hem kültürel 

hem de macera içerikli turlara eşlik ettikleri ve ayrıca bölgede “Türk Gecesi” 

olarak ifade edilen eğlence organizasyonlarında da yer aldıklarına ilişkin 

bulgular söz konusudur. 

 McEwen ve Bennett’in (2010) Seyşeller’in turizm değer zinciri analizine yönelik 

olarak yaptıkları çalışmada, yerel halkın turizmden daha fazla faydalanması 

için öncelikli olarak turizm işletmelerinde dışardan personel çalışmanın 

mümkün olduğunca azaltılması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca, turizm 

sektörü için yerel mal ve hizmetler üretmek ve turizm sektörünün yerel tarımsal 

ürünlere yönelik arzını artırmanın turizm değer zinciri analizinin en önemli 

çıktıları olduğu da araştırmanın bulgularındandır. McEwen ve Bennett (2010) 

tarafından yapılan çalışmanın dikkat çeken konularından olan turizm 

sektörünün yerel tarımsal ürünlere yönelik arzının artırılması gerekliliği, hem 
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Ürgüp destinasyonunda yapılan çalışmada hem de literatürdeki benzer 

çalışmalarda fazlasıyla öne çıkan bulgulardandır. Dolayısıyla özellikle küçük 

destinasyonlarda turizm-tarım bağlantısının oluşturulmasının, yerel halkın 

turizmden net faydalar elde etmesine odaklanan bir turizm değer zincirinin 

gerekliliği olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 Mitchell (2012) tarafından yapılan bir başka çalışmada da turizm gelişiminden, 

destinasyondaki düşük gelirli hanelerin elde edebileceği ekonomik gelirleri 

geliştirmenin yanı sıra ev sahibi topluluğun ekonomik olmayan faydalardan da 

en iyi şekilde yararlanmalarının sağlanmasına odaklanılmıştır. Söz konusu 

hedefe ulaşılması aşamasında da en iyi analiz yönteminin “değer zinciri 

analizi” olduğu vurgulanmıştır. Çünkü turizm değer zinciri analizi; zincirin 

halkalarından biri olarak yerel halkı zincirdeki tek bir faaliyet alanı ile değil, 

birçok faaliyet alanı ile ilişkilendirmektedir. Çalışmada öne çıkan bulgular; 

turizmin destinasyondaki düşük gelirli haneler üzerinde önemli etkilere sahip 

olduğu ve turizm değer zinciri yaklaşımının özellikle ev sahibi topluluk ile özel 

sektör arasında önemli bağlantılar oluşturduğu yönündedir. Bu bağlamda 

Ürgüp destinasyonunda yapılan çalışmanın, özellikle nitel aşamasında yapılan 

görüşmelerden elde edilen bulgularında da turizm değer zincirinin en önemli 

paydaşının destinasyonun ev sahibi olan yerel halk olduğu görüşü öne 

çıkmıştır. Ayrıca turizm değer zincirinde yer alan hemen hemen her paydaşın 

yerel halk ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı olduğu da 

araştırmanın bir diğer önemli bulgusudur. 

 Rajashekariah ve Chandan’ın (2013) Hindistan’ın Ladakh destinasyonunda 

gerçekleştirdikleri benzer bir çalışmada da turistlerin destinasyona gösterdiği 

ilginin, bölgenin ekonomik ve çevresel gelişiminde büyük değişimler sağladığı 

yönünde bulgular elde edilmiştir. Söz konusu değişimler ile birlikte Ladakh 

turizminin; turistik faaliyet alanlarını, özel sektörü, hükümeti, çeşitli kurum ve 

kuruluşları ve yerel halkı kapsayacak şekilde gelişme gösterdiği de 

araştırmanın bulgularındandır. Bununla birlikte destinasyon bölgesinde turizm 

aracılığı ile yoksulluğu azaltmaya yönelik olarak özellikle kadınlara el sanatı, 

yemek pişirme, tur gezdirme gibi konularda eğitim verildiği de araştırma 

kapsamında öne çıkan konulardandır. Rajashekariah ve Chandan (2013) 

çalışmalarında Ladakh turizm değer zincirinde yerel halka ve özellikle de 

kadınlara istihdam ve girişimcilik olanaklarının tanınmasının, yoksul yanlı 
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yaklaşım çerçevesinde bölge halkına net faydalar ve fırsatlar oluşturacağını da 

ifade etmişlerdir. Ürgüp destinasyonuna yönelik gerçekleştirilen çalışmanın 

bulgularında da kadınların üzüm, çekirdek ve pekmez gibi tarımsal üretimlerini 

turizm sektöründe değerlendirmelerinin hane gelirine katkı sağladığı yönünde 

bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler ve çeşitli kurumlar ile yapılan 

görüşmelerde kadınlara girişimcilik ve el sanatı geliştirme gibi alanlarda 

eğitimler verildiği de söz konusu araştırmanın bulguları arasındadır. 

 Ürgüp destinasyonuna yönelik olarak yapılan araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular; Manwa ve Manwa (2014) tarafından yapılan ve Güney Afrika’da yer 

alan Botswana destinasyonunda gerçekleşen turizm faaliyetlerinin, 

yoksulluğun azaltılması noktasındaki potansiyelini araştırmaya yönelik 

çalışma ile de paralellik göstermektedir. Manwa ve Manwa’nın (2014) 

çalışmasında bölgedeki turizm faaliyetlerinin yoksulluğun azaltılması 

bağlamında büyük bir potansiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu çalışmada eko-turizm faaliyetleri kapsamında turizmin doğrudan, 

ikincil ve dinamik etkileri aracılığıyla yoksulluğu azaltmada katkı sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda özellikle konaklama işletmelerinde 

istihdam ve yerel halkın el sanatları ile hediyelik eşya satışı doğrudan etkiler, 

turizm işletmelerinin ürün tedarikini tarımsal ürünlerinden sağlama eğilimi 

ikincil etkiler ve son olarak da gelişmiş ve sürdürülebilir yaşam standartının 

sağlanması dinamik etkiler olarak ifade edilmiştir. Manwa ve Manwa (2014) 

tarafından yapılan çalışmanın turizmin doğrudan, ikincil ve dinamik etkilerine 

yönelik sonuçları, Ürgüp destinasyonunda yapılan çalışmanın sonuçları ile 

kıyaslandığında özellikle doğrudan ve ikincil etkiler noktasında örtüştüğü 

görülmektedir. Ürgüp’te yapılan çalışmadan elde edilen bulgularda da turizmin 

doğrudan etkilerine yönelik olarak; yerel halkın konaklama işletmelerinde 

istihdam olanağı bulması ve yöresel ya da el sanatı ürünlerin hem turistik 

işletmelere hem de turistlere satışı ile gelir elde edilmesi ön plana çıkmaktadır. 

İkincil etkiler noktasında da yerel halkın tarımsal ürünlerini hem turistik 

işletmelere hem de turistlere ulaştırması ile gelir elde etmesi öne çıkan 

bulgulardandır. 

 Mubita’nın (2014) yaptığı çalışmada, Zambiya turizm sektörünün değer 

zincirinin çerçevesi belirlenmiş ve zincirde yer alan paydaşlar analiz edilmiştir. 

Buna göre Mubita (2014) yaptığı çalışmada Zambiya turizm değer zincirinin; 
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oteller, restoranlar, ulaşım, tur operatörleri, hükümet, destek kurumlar ve 

yatırımcıları kapsayan geniş bir bağlantı ağına sahip olduğu sonucunu elde 

etmiştir. Bu noktada araştırma sonuçlarına dayandırılarak oluşturulan Zambiya 

turizm değer zinciri ile Ürgüp turizm değer zinciri arasında benzerlikler söz 

konusudur. Ayrıca Zambiya’da yapılan çalışmadaki zincir içerisinde; yereldeki 

toprak sahipleri, gıda üreticileri, küçük yerel işletmeciler, zanaatkarlar ve turizm 

kaynaklı geliştirilen altyapı ve kaynakların kullanıcısı olan ev sahibi yerel halk 

gibi bir çok farklı alandan yerel topluluğun da dikkate alınması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Mubita’nın (2014) çalışmasında vurgu yapılan bir diğer 

konu ise yerel istihdamın önemi ve yerel halkın turizm faaliyetlerinden 

kaynaklanan fırsatlardan net faydalar elde etmelerinin önemidir. 

Sonuç itibariyle; hem litaretürde çalışma ile benzerlikleri olan çalışmalar 

incelendiğinde hem de söz konusu çalışmadan elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, turizmin faaliyet alanı bulduğu destinasyonlar açısından önemli 

bir sektör olduğu kaçınılmazdır. Turizm sektörü destinasyonda öncelikli olarak 

meydana getirdiği istihdam olanakları ile yerel halk açısından önemli bir gelir 

kaynağıdır. Buna ek olarak, yerel halkın gerek turizm ile ilgili faaliyetlerde bulunan 

işletmelere gerekse de kendilerinin doğrudan turistik tüketiciler ile buluşturduğu 

yerel ya da el sanatı ürünler de ev sahibi topluluğun hane geliri açısından oldukça 

önemlidir. Turizmin ekonomik getirilerinin yanı sıra yerel halka sağlayabileceği 

eğitim, sağlık, alt yapı olanakları gibi sosyal faydalar da söz konusudur. Ayrıca 

turizm, yerel kadınların ürettikleri tarımsal, el sanatı, yöresel gıda gibi ürünler 

aracılığıyla hane gelirine katkı sağlamalarına olanak tanıyan bir sektör 

durumundadır. Ancak bu noktada turizm sektörünün, birçok alt sektör ile doğrudan 

ya da dolaylı bağlantılı olma özelliği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü turizm 

sektörünün destinasyonda sağladığı ya da sağlayabileceği tüm faydaların bağlantılı 

olduğu bu alt sektörler aracılığıyla gerçekleştiği görülmüştür. Bu bağlamda çalışma 

kapsamında; turizmin doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğu diğer sektörler ile 

olan ilişkilerini ve aralarındaki bağlantı ağlarını analiz etmenin en geçerli yolu “turizm 

değer zinciri” olarak belirlenmiştir. Bu noktada turizm değer zincirinin, turizmin 

sadece ekonomik getirilerine değil, yerel halkın sosyal kazanımlarına da 

odaklanması gerekliliği de dikkate alındığında merkezine “yoksul yanlı turizm” 

yaklaşımını alan bir turizm değer zinciri çerçevesi belirlenmiştir. Dolayısıyla 
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çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde, tüm paydaşların destinasyonun ev 

sahibi olan yerel halk ile doğrudan ya da dolaylı bağlantısının bulunduğu bir “turizm 

değer zinciri” modeli oluşturulmuştur.  

Çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde ve Ürgüp destinasyonu için 

oluşturulan turizm değer zinciri üzerinden hareketle, zincirin halkalarını meydana 

getiren paydaşlara yönelik bir takım öneriler sunmak mümkündür. Bunlar; 

 Turizm ile doğrudan bağlantısı olan konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri, 

yerel halkın turizmden net faydalar elde edebilmeleri noktasında gıda 

tedariklerini yerelden karşılamaya önem vermelidirler. Bu bağlamda işletmeler 

temel ihtiyaç maddelerini temsil eden sebze ve meyvelerin karşılanması 

noktasında, yerel halkın kendi tarlalarında kendi emekleri ile ürettikleri tarımsal 

ürünlere öncelik vermelidirler. Destinasyonda özellikle patates (iç tüketimi 

karşılamakla birlikte dış pazarlara da ihraç edilmektedir) ve üzüm üretiminin 

oldukça geniş çaplı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dönemsel olarak yetişen 

diğer meyve (kayısı, elma vb.) ve sebzeler (domates, biber, patlıcan, taze 

fasulye vb.) noktasında işletmeler tedariklerini tamamıyla yerel halktan 

karşılayamayabilirler. Ancak, ilçenin temel tarımsal ürünleri olan ve iç tüketimi 

karşıladıktan sonra dış pazarlara bile ihraç edilen patates ve üzümü yerelden 

karşılama noktasında konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri daha duyarlı 

olmalıdırlar.   

 Bölgede rekreasyonel faaliyetler noktasında ATV’li safari, atlı doğa yürüyüşü 

ve sıcak hava balonculuğu ön plana çıkmaktadır. Özellikle sıcak hava 

balonculuğu ile ilgili uluslarası boyutta etkinlikler düzenlenerek, bölgenin 

turistik çekiciliği daha cazip hale getirilmelidir. Kapadokya Bölgesi’nin 

genelinde ve dolayısıyla da Ürgüp destinasyonunda önemli bir rekreasyonel 

faaliyet  durumuna ulaşan sıcak hava balonculuğu, son dönemlerde bölgede 

“balon turizmi” olarak anılmaktadır. Dolayısıyla da başlangıçta sadece 

rekreasyonel bir faaliyet olan sıcak hava balonu, süreç içerisinde yakaladığı 

popülerlik ile doğru orantılı olarak kendiliğinden bir alternatif turizm çeşidine 

dönüşmüştür. Bu bağlamda Ürgüp destinasyonu açısından “balon turizmi” 

pazarlamasına hem sektör temsilcileri hem de yerel yönetimler önem vermeli 

ve destinasyona ilişkin tanıtım faaliyetlerinde balon, bir alternatif turizm çeşidi 
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olarak ifade edilmelidir. Bu kapsamda da destinasyon pazarlamasına ilişkin 

yapılan çalışmalarda “Ürgüp’e gelmişken balona da binmelisiniz değil, balon 

turizmi için gelmişken Ürgüp’ü de gezmelisiniz” sloganıyla tanıtım yapılmasının 

etkili olacağı tarafımızca düşünülmektedir. Ayrıca, sıcak hava balonculuğunun 

yılın yaklaşık 320 günü destinasyonda faal bir şekilde gerçekleşiyor olması da 

söz konusu faaliyetin bir alternatif turizm çeşidi olarak pazarlanmasına önem 

verilmesi gerekliliği yönündeki önerimizi destekler niteliktedir.  

 Ürgüp destinasyonunda tarım sektörünün önemli bir geçim kaynağı olduğu 

hem istatistiki verilerde hem de sahada yapılan çalışmalarda ön plana 

çıkmıştır. Dolayısıyla özellikle yerel yönetimler ve ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından tarım-turizm işbirliği desteklenmelidir. Bu bağlamda yerel üretimin 

turistik tüketiciler ve turistik hizmet veren çeşitli işletmeler ile buluşturulması 

tarım-turizm işbirliğinin ilk basamağıdır. Özellikle yerel yönetimlerin ve sektör 

temsilcilerinin söz konusu işbirliğini destekler nitelikte teşvik edici ve özendirici  

çalışmalar yapmaları bir gereklilik olarak görülmektedir. Söz konusu teşvik ya 

da özendirici çalışmalara; işletmenin belediyeye ödemek durumunda olduğu 

çevre, tabela, reklam bedelinde indirim, STK’lara ya da odalara ödedikleri giriş 

ya da katkı payı ücretlerinde indirim, belediyenin ya da diğer kurum ve 

kuruluşların konuk ağırlama, yemek organizasyonu gibi etkinliklerinin hizmet 

alımında tarım-turizm işbirliğini destekleyen işletmelere öncelik tanıması, söz 

konusu işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda reklam ve tanıtımına katkı 

sağlama gibi konular örnek olarak verilebilir. Tarım-turizm işbirliğinin ikinci 

basamağı ise, organik tarım çalışmaları ile turizm faaliyetlerinin 

entegrasyonunun sağlanmasıdır. Başka bir ifade ile organik tarım yapılan 

alanlara turistlerin getirilmesi, hasata katılımlarının sağlanması, tarladan 

topladıkları sebze ve meyveler ile otellerinde kahvaltı yapmalarının 

sağlanması gibi aktiviteler ile tarımsal faaliyetlerin bir turizm faaliyeti olarak 

sunulmasıdır. Çalışma kapsamında Ürgüp destinasyonunda halihazırda söz 

konusu faaliyetlere ilişkin çalışmalar yürüten birkaç konaklama işletmesinin 

bulunduğu ve fazlaca ilgi çeken bir uygulama olduğuna ilişkin bilgiler elde 

edilmiştir. Dolayısıyla, destinasyonu ziyaret eden turistlere organik tarım 

uygulamalarının turistik bir faaliyet olarak sunulmasına yönelik çalışmaların 

destinasyonun tamamına yayılmasının desteklenmesi, destinasyon açısından 

farklı bir çekicilik unsuru olacaktır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin, konaklama 
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işletmesi sahip ya da yöneticilerinin ve tarımsal alan sahibi yerel halkın ortak 

hareket etmeleri ile destinasyonun “organik tarım turizmi” sloganıyla farklı bir 

bakış açısından tanıtılması ve pazarlanması sağlanabilecektir.   

 Destinasyonda hediyelik eşya satışının önemli bir geçim kaynağı olduğu 

görülmüştür. Ancak, hediyelik eşya satışı yapan esnaflar ve yerel halk ile 

yapılan görüşmelerde, yörede “hanutçuluk” olarak ifade edilen “acentaların 

hediyelik satan büyük alış-veriş mağazaları ile turistlere anlaşmalı satış 

yapması” durumunun satışlarını büyük ölçüde düşürdüğü görüşü ön plana 

çıkmıştır. Bu bağlamda özellikle acentalar ve yerel rehberler, yoksul yanlı 

turizm yaklaşımı çerçevesinde yerel halkın turizmden elde edebileceği 

faydaların arttırılması noktasında, turistik alış-verişler için turistleri yerel 

esnaflara yönlendirmelidirler. Ayrıca bu noktada yerel yönetimlerin de daha 

duyarlı olmaları ve yasal sınırlar çerçevesinde duruma müdahil olmaları da 

yerel esnafın desteklenmesi noktasında önem arz etmektedir. Hediyelik eşya 

ve yerel ürün satışı yapan yerel halk yalnız bırakılmamalı; yerel yönetimler, 

STK’lar, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcileri “hanutçuluk” 

konusuna yönelik olarak acentalar, tur operatörleri ve rehberler ile görüşmeler 

yaparak esnaflara destek olmalıdırlar. Bu konuda ortak bir noktanın bulunması 

ve destinasyona gelen turist gruplarının sadece belirli noktalara değil, ilçenin 

çarşı-pazarına yönlendirilmesi sadece hediyelik eşya satışı yapan esnafa değil 

tüm esnaflara (giyim, gıda, iletişim vb.) ekonomik kazanım sağlayacaktır. 

Dolayısıyla bu durum karşısında turizmin beklendik etkisi olan ekonomik 

kazanımdan, destinasyonda bulunan tüm esnaf gruplarının da faydalanması 

sağlanmış olacaktır.  

 Ürgüp’de yapılan çalışmalarda öne çıkan önemli bulgulardan bir diğeri de 

destinasyonda turizmin sezonluk olması ve dolayısıyla bu durumun istihdamı 

olumsuz etkilemesidir. Bu bağlamda turizmin tüm yıla yayılması noktasında 

turizm işletmelerinin, yerel yönetimlerin, ilgili kurum ve kuruluşların ve ilgili tüm 

paydaşların bir araya gelerek soruna ortak çözümler aramaları gerekmektedir. 

Bu noktada yukarıda da bahsedildiği üzere ulusal ve uluslararası nitelikte 

etkinliklerin düzenlenmesi (balon festivali, bölgenin kış manzarasını 

fotoğraflama etkinlikleri, kır düğünü vb.) ve alternatif turizm olanaklarının 

geliştirilmesi (kongre, gastronomi, doğa yürüyüşü vb.) teşvik edilmelidir. 

Özellikle son dönemlerde Arap ve Hintli turistlerin İstanbul, Antalya, Bodrum 
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gibi destinasyonlarda düğün, nişan gibi etkinlikleri yapmaya yönelik ilgilerinden 

hareketle, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan ürgüp destinasyonunda da 

“düğün turizmi” etkinliklerine ilişkin çalışmaların yapılması destinasyonun farklı 

bir imaj ile pazarlanmasını sağlayabilecektir. Bu bağlamda “kır düğünü”, “kış 

düğünü”, “otantik düğün”, “konak düğünü” gibi farklı konseptlerle sunulabilecek 

düğün organizasyonları, destinasyonda alternatif bir turizm çeşidi olarak düğün 

turizminin de yer edinmesine olanak tanıyacaktır. Ürgüp destinasyonunda bir 

turistik faaliyet olarak ortaya çıkarılabilecek bir başka etkinlik ise fotoğraflama 

sanatıdır. Fotoğraflama, son dönemlerde hemen hemen tüm dünyada 

profesyonel ya da hobi olarak gerçekleştirilen önemli etkinliklerden birisi olarak 

ön plana çıkmaktadır. Fotoğraf tutkunları, mesafelere takılmadan dünyanın 

ulaşılabilen her noktasındaki farklı manzara, doğal oluşum, tarihsel doku, 

insan yaşamı gibi konuları işlemek üzere yollara koyulmaktadırlar. Yüzyıllar 

önce meydana gelen doğal olaylar sonucu, bugünkü farklı doğa yapısına 

kavuşan Ürgüp destinasyonu da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekebilecek 

özelliklere sahip bir noktadır. Özellikle de destinasyonda turizm sezonu olarak 

“ölü sezon” olarak adlandırılabilecek kış aylarında, bölgenin iklim şartları ile 

doğru orantılı olarak ortaya çıkan kış manzaraları fotoğraf tutkunlarının ilgisini 

fazlasıyla çekebilecek niteliktedir. Bu bağlamda destinasyondaki turizm 

paydaşlarının, fotoğraflama sanatı ile turizmi ortak payda da buluşturacak 

çalışmalar yapmaları destinasyonun ölü sezonunda bir turistik hareketlilik 

kazanmasını sağlayabilecektir.  

 Çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda, tarımsal üretimin işlenmesi ve 

turistik bir ürün olarak satılması ile el sanatı hediyeliklerin üretilmesi ve 

satılması noktasında kadınların destinasyonda önemli aktörler oldukları 

görülmüştür. Ayrıca, yerel yönetimler ile STK’ların yerel kadınları ürünlerini 

sergileme ve satma, girişimcilik ve farklı iş alanlarında kurslar ile 

destekledikleri de görülmüştür. Ancak söz konusu eğitimler ve destekler, yerel 

kadınların turizmden daha fazla fayda elde etmeleri ve işlerini daha 

profesyonelce yapabilmeleri bağlamında geliştirilmelidir. Bu noktada yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından yerel kadınların el sanatı ya da yerel üretim 

ürünlerini turistik tüketiciler ile buluşturabilmelerini kolaylaştıracak çalışmalar 

yapılmalıdır. Örneğin; ilçe belediyesi sadece yerel kadınların ürünlerini 

satabilecekleri bir pazar yeri tahsis edebilir, ilçede düzenlenen festival, şölen, 
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kutlama, yarışma gibi organizasyonlarda yerel kadınlara ücretsiz stand tahsisi 

gerçekleştirebilir. STK’lar ya da çeşitli meslek kuruluşları katıldıkları ulusal ve 

uluslararası organizasyonlarda, ilçenin öne çıkan yerel ürünleri olan kabak 

çekirdeği ve pekmezin asıl üreticileri olan yerel kadınlara da yer vermeli ve söz 

konusu ürünlerin tanıtımını üreticisi olan yerel kadınlar ile yapmalıdırlar. İlçede 

hükümet temsilcisi olarak yer alan kaymakamlığın desteği ve teşvikleri ile yerel 

kadınlara, turistik tüketiciler ile daha kolay iletişime geçebilmeleri noktasında 

dil eğitimi verilmesinin de girişimci kadınlar adına önemli bir kazanım olacağı 

öngörülmektedir.  

 Çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde Ürgüp detinasyonu için 

modellenen turizm değer zincirinin tüm paydaşları, yerel halkı zincirin en 

önemli paydaşı olarak beyan etmişlerdir. Ancak, yapılan görüşmelerden 

varılan yargı bu durumun sadece söylemde kaldığı yönündedir. Yapılan 

çalışmada destinasyonda turizm ile ilgili yapılan görüşmelere ya da alınan 

kararlara yerel halkın da dahil edildiğine ilişkin somut herhangi bir bulguya 

rastlanamamıştır. Dolayısıyla turizm değer zincirinin en önemli paydaşı olarak 

ifade edilen yerel halkın, turizm ile ilgili plan, politika ve karar verme süreçlerine 

ortak edilmesi gerekliliği de çalışma bulgularından hareketle zincirin diğer 

paydaşlarına önerilmektedir. 

Son olarak araştırma konusu ile ilgili gelecek çalışmalar ve çalışmacılar açısından 

bakıldığında; farklı destinasyonlar, alternatif turizm bölgeleri ve turizm çeşitleri 

açısından da turizm değer zinciri çalışmaları yapılabilir. Söz konusu çalışma, zaman 

ve ekip kısıtları dolayısıyla Ürgüp destinasyonu ile sınırlı tutulmuştur. Ancak, 

Kapadokya Bölgesi’nin tamamını kapsar nitelikli bir turizm değer zinciri analizi, bölge 

açısından bir gereklilik olarak görülmektedir. Çünkü turizm sadece Ürgüp’de değil, 

Kapadokya Bölgesi’nin genelinde hane geliri açısından oldukça önemli bir 

sektördür. Dolayısıyla, “yoksul yanlı turizm yaklaşımı çerçevesinde turizm değer 

zinciri analizi” gelecek araştırmacılar açısından bir tez çalışmasının ötesinde 

kapsamlı bir proje olarak çalışılabilecek özgün bir konudur. 
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Ek- 1. Konaklama işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

KONAKLAMA İŞLETMESİ GÖRÜŞME FORMU 

Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır ve vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 
Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz kesinlikle saklı tutulacaktır. 
Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. Yardımlarınız için şimdiden 
çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK     Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi    Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com     e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489       Tel: 0542 3346868 

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 

İşletmenin Yeri  

İşletmenin Kategorisi  1 yıldızlı               2 yıldızlı          3 yıldızlı              4 yıldızlı    

 3 yıldızlı          Butik Otel         Özel Tesis          Pansiyon 

Faaliyet Süresi  1 yıldan daha az              1-5 yıl                                  6-10 yıl 

 11-15 yıl                      16 yıl ve daha fazla                            

Görüşmecinin Pozisyonu  İşletme Sahibi                  Genel Müdür                Ön Büro Müdürü                         

İşletmedeki Çalışma Süresi  1 yıldan daha az              1-3 yıl                                  4-6 yıl  

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

Pozisyondaki Çalışma Süresi  1 yıldan daha az              1-3 yıl                                  4-6 yıl  

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

 

 İşletmenizin oda sayısı nedir? 

 10 odadan daha az                     11-40 oda        41-70 oda            71-100 oda    

 101 ve daha fazla oda                      

 İşletmenizin yatak sayısı nedir? 

 10 yataktan daha az                     11-50 yatak        51-100 yatak            101-150 yatak     

 151- 200 yatak                              201 ve daha fazla yatak 

 İşletmenizde misafirlerinizin ortalama geceleme sayısı nedir?  

Yüksek sezonda ……………. geceleme; düşük sezonda ……………………. gecelemedir.  

 2016 yılı oda doluluk oranınız ortalama nedir? 

Düşük sezon %....................; yüksek sezonda %.........................; yıllık ortalama % 

…………………….. 

 İşletmeniz için yılın kaç ayı yüksek, kaç ayı düşük sezondur? 

 Müşterileriniz nereden geliyor? 

( ) Avrupa Ülkeleri  ( ) Uzakdoğu Ülkeleri  ( ) Amerika  ( ) Rusya 

( ) Yerli    ( ) Diğer………………………  

 Müşterilerinizin ziyaret nedenleri nelerdir? 

( ) Boş Zaman/Turistik ( ) Kültürel ( ) Dini  ( ) İş  ( ) Sağlık   

( ) Toplantı/Konferans ( ) Alışveriş ( ) Macera  ( ) Diğer……………………… 
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Ek- 1. (devam) Konaklama işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 
 

 Bölgede turistlerin ortalama geceleme oranının % kaç olduğunu düşünüyorsunuz? 

 İşletmenin yıllık ortalama gelir durumu ve dağılımı nasıldır? 

İş Kategorisi % (Ortalama) 

Konaklama  

Yiyecek-İçecek  

Diğer Hizmetler  

Toplam  

 

 İşletmenin ürün kalemlerine göre harcama tutarı ne kadardır ve alım kaynakları nerelerdir? 

 Harcama Tutarı Nereden alınıyor? 

Yerel Alım Toptan 

Yiyecek    

İçecek    

Mobilya/Aksesuar    

Diğer    

 

 Yerel alım az ise nedeni nedir? 

 Yerel alım kaynakları kimlerdir? 

 

II. BÖLÜM: PERSONEL İSTİHDAMI 

 Çalışan sayınız nedir? 

Yüksek sezonda………………………………. ; düşük sezonda …………………………………….dır. 

 Çalışanların mesai durumları nasıldır? 

Tam zamanlı çalışan sayısı………………………..; yarı zamanlı çalışan sayısı…………………..dır. 

 İşletmenizde yıllık iş gücü devir oranı ortalama yüzde kaçtır?  

 Çalışanların departmanlara göre dağılımı ve maaşları nasıldır? 

Departman Çalışanların 
Sayısı 

Ürgüp’ten 
Olanlar 

Ürgüp Dışından 
Olanlar 

Aylık Ortalama 
Maaş 

Yönetim     

Ön Büro     

Yiyecek-İçecek     

Kat Hizmetleri     

Halkla İlişkiler     

Teknik Servis     

Muhasebe     

İnsan Kaynakları     

Güvenlik     

Diğer     

Toplam     

 

 Çalışanlarınız için özel bir istihdam politikanız (aile yardımları, eğitim, promosyon, döner 

sermaye, kredi, sağlık yardımı, ulaşım gibi) var mıdır? 
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Ek- 1. (devam) Konaklama işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

 

Var ise şunlardır;……………………………………………………………………………………… 

Yok ise nedeni;………………………………………………………………………………………… 

 

 İşletmenizin özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik uygulamaları var mıdır? 

 İşletmeniz özellikle yoksullar için istihdam imkanlarını destekliyor mu? 

 İşletmeniz, yerel yönetimler ya da yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

yoksullukla mücadele plan ve programlarına dahil edilmekte midir? 

 
Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?................................................................. 

 

Anketimiz sone erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz…. 
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Ek- 2. Yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

 

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMESİ GÖRÜŞME FORMU 

Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır ve vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 
Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz kesinlikle saklı tutulacaktır. 
Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. Yardımlarınız için şimdiden 
çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK     Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi    Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com     e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489       Tel: 0542 3346868 

 

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 

İşletmenin Yeri  

İşletmenin Kategorisi  Lokanta                    Kafe/Pastane       Eğlence Merkezi 

 Fast Food               Diğer (………………………….) 

Faaliyet Süresi  1 yıldan daha az              1-5 yıl                                6-10 yıl  

 11-15 yıl                      16 yıl ve daha fazla                            

Görüşmecinin Pozisyonu  İşletme Sahibi                 İşletme Müdürü   Diğer (…………)                                     

İşletmedeki Çalışma Süresi  1 yıldan daha az              1-3 yıl                                 4-6 yıl  

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

Pozisyondaki Çalışma Süresi  1 yıldan daha az              1-3 yıl                                 4-6 yıl  

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

 

 Müşterileriniz nereden geliyor? 

( ) Avrupa Ülkeleri  ( ) Uzakdoğu Ülkeleri  ( ) Amerika  ( ) Rusya 

( ) Yerli    ( ) Diğer…………………….. 

  

 Müşterilerinizin kişi başı yemek harcama miktarı ortalama ne kadardır? 

 İşletmeniz için yılın kaç ayı yüksek, kaç ayı düşük sezondur? 

 İşletmenin ürün kalemlerine göre harcama tutarı ne kadardır ve alım kaynakları nerelerdir? 

 Harcama Tutarı Nereden alınıyor? 

Yerel Alım Toptan 

Sebze    

Meyve    

Et/Tavuk    

Bakliyat    

Alkollü İçecek    

Alkolsüz İçecek    

Diğer    

  

 Düşük sezonda bu aylık alımlar % kaç oranında azaltılmaktadır? 
 Yerel alım az ise nedeni nedir? 
 Yerel alım kaynakları kimlerdir? 
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Ek- 2. (devam) Yiyecek-içecek işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

 

II. BÖLÜM: PERSONEL İSTİHDAMI 

 Çalışan sayınız nedir? 

Yüksek sezonda………………………………. ; düşük sezonda …………………………………….dır. 

 Çalışanların mesai durumları nasıldır? 

Tam zamanlı çalışan sayısı………………………..; yarı zamanlı çalışan sayısı…………………..dır. 

 Çalışanların departmanlara göre dağılımı ve maaşları nasıldır? 

Pozisyon Çalışanların 
Sayısı 

Ürgüp’ten 
Olanlar 

Ürgüp Dışından 
Olanlar 

Aylık Ortalama 
Maaş 

Yönetici     

Şef Garson     

Garson     

Komi     

Aşçı     

Aşçı 
Yardımcısı 

    

Barmen      

Temizlik 
Görevlisi 

    

Güvenlik     

Diğer     

 

 Çalışanlarınız için özel bir istihdam politikanız (aile yardımları, eğitim, promosyon, döner 

sermaye, kredi, sağlık yardımı, ulaşım gibi) var mıdır? 

Var ise şunlardır;……………………………………………………………………………………… 

Yok ise nedeni;………………………………………………………………………………………… 

 Çalışanlarınızın yüzde kaçı düşük gelirli bir haneden gelmektedir? 

 İşletmenizin özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik uygulamaları var mıdır? 

 İşletmeniz özellikle yoksullar için istihdam olanaklarını destekliyor mu? 

 İşletmeniz, yerel yönetimler ya da yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

yoksullukla mücadele plan ve programlarına dahil edilmekte midir? 

 

Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?................................................................. 
 

Anketimiz sona erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz…. 
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Ek- 3. El sanatları/yerel ürünler/hediyelik eşya satışı yapanlar ile gerçekleştirilen görüşmeye 

ilişkin form 

 

EL SANATLARI/YEREL ÜRÜNLER/HEDİYELİK EŞYA SATIŞI YAPANLAR İLE GÖRÜŞME 

FORMU 

Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır ve vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 
Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz kesinlikle saklı tutulacaktır. 
Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. Yardımlarınız için şimdiden 
çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK     Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi    Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com     e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489       Tel: 0542 3346868 

İşletmenin Yeri:  

İşletmenin Faaliyet Süresi:   1 yıldan daha az              1-5 yıl                                  6-10 yıl 

 11-15 yıl                      16 yıl ve daha fazla                            

İşletmede Çalışan Sayısı:  1-3 kişi                              4-6 kişi                  7-9 kişi 

 10 ve daha fazla kişi                            

Çalışanların Aylık Ortalama 

Ücretleri 

 500-1400 TL         1401-2500 TL      2501-3500 TL       

 3501-4500 TL       4501-5500 TL      5501 TL ve daha fazla 

 

 Çalışanlarınız kimlerden oluşuyor? 

Aile  

Yerel halk  

Başka şehirden  

Toplam  

 

 En fazla sattığınız üç ürünü sıralayabilir misiniz? 

Ürün Bu ürün için 
aylık satış 
miktarı 

El Yapımı Yerel yapım/ 
Köy / Aile 
Ürünü 

Yapımcı 
veya 
acenteden 
satın aldınız 
mı? 

Ürün 
Ürgüp’te mi 
üretildi? 

  Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır 

  Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır 

  Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır Evet/Hayır 

 

 Yüksek sezonda aylık ortalama satışınız ne kadardır? 

 Düşük sezonda satışlar ortalama yüzde kaç düşmektedir? 

 Müşterileriniz nereden geliyor? 

( ) Avrupa Ülkeleri  ( ) Uzakdoğu Ülkeleri  ( ) Amerika  ( ) Rusya 

( ) Yerli    ( ) Diğer……………………..  
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Ek- 3. (devam) El sanatları/yerel ürünler/hediyelik eşya satışı yapanlar ile gerçekleştirilen 

görüşmeye ilişkin form 

 İşletmenizin özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik uygulamaları var mıdır? 

 İşletmeniz özellikle yoksullar için istihdam olanaklarını destekliyor mu? 

 İşletmeniz, yerel yönetimler ya da yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

yoksullukla mücadele plan ve programlarına dahil edilmekte midir? 

 
Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?................................................................ 
 

 

Anketimiz sone erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz…. 
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Ek- 4. Profesyonel kuruluşların yöneticileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

PROFESYONEL KURULUŞLAR GÖRÜŞME FORMU 

Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır ve vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 
Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz kesinlikle saklı tutulacaktır. 
Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. Yardımlarınız için şimdiden 
çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK     Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi    Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com     e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489       Tel: 0542 3346868 

I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 

Görüşmecinin Pozisyonu  

Görüşmecinin Organizasyonu (Kuruluşu)  

Ne kadar süredir bu kuruluş da çalıştığı  1 yıldan daha az              1-3 yıl                       4-6 yıl 

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

Ne kadar süredir bu pozisyonda çalıştığı  1 yıldan daha az              1-3 yıl                       4-6 yıl 

 7-9 yıl                      10 yıl ve daha fazla                            

 

1- Organizasyon yapınız nedir? Varsa hangi bölüm turizm ve yoksulluğun azaltılması konuları ile 

ilgilenmektedir? 

2- Kuruluşunuzun, Ürgüp'teki turizm ve yoksulluğun azaltılması noktasında genel de ve özel de 

üstlendiği roller ve sorumluluklar nelerdir? 

3- Kuruluşunuz, yerel yönetimler ya da yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

yoksullukla mücadele plan ve programlarına dahil edilmekte midir? 

4- Kuruluşunuzun, yoksullukla mücadele faaliyetleri kapsamında ne gibi yardımlara ihtiyacı vardır? 

5- Kuruluşunuz yoksullar için istihdam imkanlarını destekliyor mu? 

6- Kuruluşunuz yoksullar için eğitim, yetkilendirme ve farkındalık oluşturma konuları noktasında 

çalışmalar yapmakta mıdır? 

7- Kuruluşunuz yoksullar üzerinde turizmin negatif sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini azaltmaya 

yönelik çalışmalar yapmakta mıdır? Ya da yapılan çalışmalar var ise bu çalışmalara dahil olmakta 

mıdır?  

8- Kuruluşunuzun özellikle kadınlara ve gençlere yönelik programları var mıdır? 

9- Yoksullukla mücadele faaliyetleri için turizme katılan paydaşlar kimler olmalıdır?  

10- Kuruluşunuz, turizm ve yoksulluğun hafifletilmesi ile ilgili konularda diğer paydaşlar ile etkileşim 

kurmakta mıdır? Evet ise, hangi paydaş ile ne tür bir etkileşim söz konusudur? 

11- Size göre, yoksulların doğrudan ve dolaylı olarak dahil ettiği 5 ana yerel ekonomi sektörü 

hangileridir? 

 Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?............................................................. 

Anketimiz sone erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz….  
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Ek- 5. Destinasyonda bulunan diğer işletmelerin yetkilileri ile yapılan görüşmeye ilişkin form 

GENEL GÖRÜŞME FORMU 

Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır ve vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. 
Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz kesinlikle saklı tutulacaktır. 
Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. Yardımlarınız için şimdiden 
çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK     Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi    Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com     e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489       Tel: 0542 3346868 

 

İşletmenin Yeri:  

İşletmenin Faaliyet Süresi:   1 yıldan daha az              1-5 yıl                                  6-10 yıl 

 11-15 yıl                      16 yıl ve daha fazla                            

İşletmede Çalışan Sayısı:  1-3 kişi                              4-6 kişi                       7-9 kişi 

 10 ve daha fazla kişi                            

Çalışanların Aylık Ortalama 

Ücretleri 

 500-1400 TL           1401-2500 TL        2501-3500 TL 

 3501-4500 TL  4501-5500 TL         5501 TL ve daha fazla 

 

 Çalışanlarınız kimlerden oluşuyor? 

Aile  

Yerel halk  

Başka şehirden  

Toplam  

 

 Çalışanlarınız için özel bir istihdam politikanız (aile yardımları, eğitim, promosyon, döner 

sermaye, kredi, sağlık yardımı, ulaşım gibi) var mıdır? 

Var ise şunlardır;……………………………………………………………………………………… 

Yok ise nedeni;………………………………………………………………………………………… 

 Çalışanlarınızın yüzde kaçı düşük gelirli bir haneden gelmektedir? 

 İşletmenizin özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik uygulamaları var mıdır? 

 İşletmeniz özellikle yoksullar için istihdam imkanlarını destekliyor mu? 

 İşletmeniz, yerel yönetimler ya da yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

yoksullukla mücadele plan ve programlarına dahil edilmekte midir? 

 Müşterileriniz nereden geliyor? 

( )Avrupa Ülkeleri  ( )Uzakdoğu Ülkeleri  ( )Amerika  ( )Rusya 

( )Yerli    ( )Diğer……………………………  
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Ek- 5. (devam) Destinasyonda bulunan diğer işletmelerin yetkilileri ile yapılan görüşmeye 

ilişkin form 

 

 Müşterilerinizin ziyaret nedenleri nelerdir? 

( ) Boş Zaman/Turistik ( ) Kültürel     ( ) Dini  ( ) İş  ( ) Sağlık   

( )Toplantı/Konferans  ( ) Alışveriş     ( ) Macera          ( ) Diğer…………… 

 

Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?................................................................ 
 

Anketimiz sone erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz… 
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Ek- 6. Yerel halk ile gerçekleştirilen anket formu 
 
Değerli Katılımcı 
Bu form, “Turizm Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tez 
çalışmasının veri toplama aracıdır. Araştırmamızın sonuçlarının sağlıklı olması vereceğiniz samimi 
yanıtlara bağlıdır. Yaklaşık 7-8 dakikanızı ayırarak, vereceğiniz samimi bilgiler araştırmamıza önemli 
katkılar sağlayacaktır. Araştırmada kişilere değil, genele odaklanılacaktır ve gerçek kimliğiniz 
kesinlikle saklı tutulacaktır. Talep ettiğiniz taktirde araştırma sonuçları sizlerle de paylaşılabilecektir. 
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. 
 
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK    Öğr. Gör. Serap SERİN KARACAER 
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi   Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 
e-posta: yukselozturk66@gmail.com    e-posta: sskaracaer@gmail.com 
Tel: 0533 4236489      Tel: 0542 3346868    

 

Lütfen, aşağıdaki tabloda yer alan kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurunuz. 

Cinsiyetiniz?      Erkek              Kadın 

Medeni durumunuz?          Evli                  Bekar 

Yaşınız?   18-25       26-35  36-45     46-55  55 ve daha üstü 

Ne kadar süredir Ürgüp’de 
yaşıyorsunuz?  

 Burada doğdum              1 yıldan az                           1-5 yıl 

 6-10 yıl                     11 yıl ve daha uzun süredir 

Eğitim durumunuz?          
 Hiç okula gitmedi           İlköğretim           Ortaöğretim  

 Lise                     Üniversite           Lisansüstü 

Mesleğiniz? 
 Esnaf         Çiftçi   Memur   İşçi 

 Emekli                 Zanaatkar         Diğer (…………………………) 

Bu meslek ana gelir kaynağınız 
mıdır?           
 
Cevabınız “HAYIR” ise diğer gelir 
kaynağınız nedir?  

 Evet         Hayır 
 
(Lütfen, yazarak 
belirtiniz)…………………………………………………………….. 

Lütfen, aşağıdaki tabloda yer alan hane halkı bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurunuz. 

Kendiniz de dahil olmak üzere aile 
üyelerinizin sayısı nedir?           

 1-3 kişi           4-6 kişi        7-9 kişi   10 ve daha fazla kişi 

Ailenizin tek çalışan üyesi siz 
misiniz?  

Cevabınız “HAYIR” ise, çalışan 
diğer hane halkı üyeleri kimlerdir?  

 Evet          Hayır 

  

(Lütfen, yazarak belirtiniz)……………………………………………… 

Hane halkının gelir kaynağı hangi iş 
alanlarından sağlanmaktadır? 

  

 Konaklama İşletmeleri                    Yiyecek-İçecek İşletmeleri 

 Seyahat Acentaları                                Hediyelik Eşya Satışı                   

 Rekreasyonel Faaliyet İşletmeleri       Tarımsal Faaliyetler  

 Ulaşım Hizmetleri                                  Diğer (………………………….) 

Ailenizin ortalama aylık geliri? 

  

 500-1400 TL   1401-3000 TL  3001-4500 TL  

 4501-6000 TL   6001 TL ve daha fazla 

Aylık gelirinizin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?  

 Hiç Yeterli Değil        Yeterli Değil      Ne Yeterli, Ne Yeterli Değil 

 Yeterli                           Çok Yeterli          

 
Lütfen Arka Sayfaya Geçiniz…….. 
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Ek- 6. (devam) Yerel halk ile gerçekleştirilen anket formu 
 
Lütfen, aşağıda yer alan her ifadeyi okuduktan sonra, mümkün olduğunca hiçbir ifadeyi atlamadan düşünce ve 
görüşlerinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz. İşaretleme yaparken şu ölçeği kullanınız: 
(1) Kesinlikle Katılmıyorum; (2) Katılmıyorum; (3) Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum; (4) Katılıyorum;  
(5) Kesinlikle Katılıyorum 

 
 Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?................................................................ 
 

Anketimiz sone erdi, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz…. 
 

  

1 
Bölge yerel halkı, konaklama işletmelerinde çalışarak turizmde istihdam 
imkanı bulmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 
Bölge yerel halkı, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışarak turizmde 
istihdam imkanı bulmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 
Bölge yerel halkı, eğlence faaliyetleri sunan işletmelerde çalışarak 
turizmde istihdam imkanı bulmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4 
Bölge yerel halkı, rekreasyonel faaliyetler (balon, atv, safari, atlı safari vb.) 
sunan işletmelerde çalışarak turizmde istihdam imkanı bulmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 
Bölge yerel halkı, yerel rehberlik hizmeti sunarak turizmde istihdam imkanı 
bulmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6 
Bölge yerel halkı, ulaştırma ve taşımacılık hizmetlerinde çalışarak turizmde 
istihdam imkanı bulmaktadır.   

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 
Bölge yerel halkı, hediyelik eşya satışı yaparak turizmden ekonomik 
kazanım sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 
Bölge yerel halkı, el yapımı ve yerel ürün (gıda, içecek vb.) satışı yaparak 
turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9 
Bölge yerel halkı, şahsına ait menkul ve gayrimenkulleri kiralayarak 
turizmden ekonomik kazanım sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10 
Bölgedeki konaklama işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri yerel 
halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

11 
Bölgedeki yiyecek-içecek işletmeleri, ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri 
yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12 
Bölgedeki hediyelik eşya dükkanları, satışa sundukları el sanatı ve yerel 
ürünleri yerel halkın ürettiği ürünlerden satın alarak sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13 
Bölgedeki turizm işletmeleri; bakım, onarım gibi inşaat işlerini yerel 
tedarikçilerden sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

14 
Bölgedeki turizm işletmeleri; sigorta, bankacılık gibi finansal işlerini yerel 
kurumlardan sağlamaktadırlar.   

(1) (2) (3) (4) (5) 

15 
Bölgedeki turizm işletmeleri; sağlık, eğitim, danışmanlık gibi hizmetleri 
yerel kurumlardan sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16 
Bölge yerel halkı; gıda, giyim, barınma gibi gereksinimlerini yerel 
işletmelerden sağlamaktadırlar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17 
Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın kültürel gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18 
Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halkın sosyal gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19 
Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel halka ekonomik kazanımlar konusunda 
çeşitlilik sunmaktadır.  

(1) (2) (3) (4) (5) 

20 
Bölgede turizmin gelişimi için yapılan alt yapı iyileştirmeleri, bölge yerel 
halkına da faydalar sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

21 
Bölgede turizmin gelişimi için yapılan teknolojik değişim ve dönüşümler,  
bölge yerel halkına da faydalar sağlamaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

22 
Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara girişimci olarak fırsatlar 
sunmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23 
Bölgedeki turizm faaliyetleri yerel kadınlara tarımsal ürünlerini satabilmeleri 
için fırsatlar sunmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

24 
Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların el sanatlarını satabilmeleri için 
fırsatlar sunmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

25 
Bölgedeki turizm faaliyetleri, yerel kadınların turizm ile ilgili işletmelerde 
çalışabilmelerine fırsatlar sunmaktadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Ek- 7. Akademisyenlerin görüşme formlarına ilişkin görüşlerini bildirmelerine yönelik rica 

mektubu 

Değerli Hocam 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. 

Yüksel ÖZTÜRK danışmanlığında Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda “Turizm 

Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlığını taşıyan tez 

çalışmamı sürdürmekteyiz.  

 

Çalışma kapsamında; turizm sektöründe yer alan tüm paydaşların faaliyetleri ile şekillenen 

turizm değer zinciri ve yerel ekonominin bu zincirdeki bağlantılar ile arasındaki ilişkiler 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda araştırma iki temel amaç üzerine odaklanmaktadır. Söz 

konusu amaçlardan ilki; turizm değer zinciri katılımcılarını belirlemek ve zincir halkaları 

arasındaki bağlantıları açıklamaktır. Araştırma amaçlarından ikincisi ise, turizmin faaliyet 

gösterdiği bölgedeki yerel ekonomiye olan etkilerini açıklamaktır. Turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştiği bölgelerde özellikle yerel halkın bu hareketlilikten en verimli şekilde nasıl 

yararlanabileceğinin belirlenmesi önemli bir konudur. Dolayısıyla; “yoksul yanlı turizm” 

yaklaşımı çerçevesinde destinasyonlardaki yerel halkın, turizm değer zincirinin gerekli 

halkalarına katılarak kazanç elde etmelerinin sağlanması da önemli bir gerekliliktir. Bu 

doğrultuda söz konusu araştırmada; turizm değer zinciri ve yoksul yanlı turizm yaklaşımı 

temelinde yerel halkın zincirin farklı bölümlerine katılımı üzerine odaklanılmıştır. 

 

Tez çalışmasının yöntem kısmı çalışmanın konusu ve araştırma soruları gereği karma 

metod olarak tasarlanmış olup, nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanılması 

planlanmıştır. Araştırmanın nitel kısmı için çeşitli işletme, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile 

görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda; konaklama işletmeleri, yiyecek 

içecek işletmeleri, el sanatları ve yerel ürün satan işletmeler ve destinasyonda bulunan 

diğer işletmelere (balon işletmeleri, araç kiralama şirketleri, seyahat acenteleri vb.) yönelik 

olarak genel görüşme formları düzenlenmiştir. Ayrıca resmi kurum ve kuruluş yöneticilerine 

(yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, turizm dernekleri vb.) yönelik olarak da 

profesyoneller ile görüşme formu düzenlenmiştir. Bu noktada sizden ricamız; ekte 

göndermiş olduğumuz görüşme formlarını inceleyip, olumlu ya da olumsuz 

görüşlerinizi bizimle paylaşarak çalışmaya katkı sağlamanız yönündedir.  

 

Zamanınızın kısıtlı ve kıymetli olduğunun farkında olarak vereceğiniz destek için 

şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. 
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Ek- 8. Kurum ve kuruluş yöneticileri ile yapılacak görüşme öncesi randevu talep mektubu 

 

Sayın Yönetici, 

 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. 

Yüksel ÖZTÜRK danışmanlığında Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda “Turizm 

Sektöründe Değer Zinciri Analizi: Ürgüp Destinasyonu Örneği” başlığını taşıyan tez 

çalışmamı sürdürmekteyim.  

 

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyümenin hızlanması ve 

istihdam olanaklarının genişletilmesi anlamında önemli bir kaynaktır. Turizm sektörü, 

faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel halka sürdürülebilir istihdam ve gelir sağlayarak, 

toplumsal gelişim açısından önemli fırsatlar sunabilen ve dolayısıyla yoksulluğun 

azaltılmasına da katkıda bulunabilen bir sektördür. Bu bağlamda; yukarıda adı geçen 

doktora tez çalışması ile destinasyonlarda turizm sektörüyle doğrudan ya da dolaylı 

bağlantısı bulunan paydaşların belirlenmesi ve turizmin yerel halk açısından sağlayacağı 

fırsatlar ve bu fırsatlar yoluyla yoksulluğun azaltılmasına nasıl katkıda bulunabileceğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Ürgüp örneklem olarak seçilmiş ve 

Ürgüp’te turizme dahil olan paydaşlarda araştırmanın odak noktasını oluşturmuştur.    

 

Sizin de Ürgüp’ün en önemli konaklama işletmelerinden 

………………………………………..’nın yöneticisi olarak; bölge turizminin planlanması, 

geliştirilmesi ve yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşarak çalışmaya 

katkıda bulunabileceğinizi düşünüyoruz. Bu konudaki görüş ve fikirlerinizi öğrenmek 

amacıyla sizinle yaklaşık 30-40 dakika sürecek bir mülakat gerçekleştirmek istiyoruz. 

Görüşme talebimizi kabul etmeniz halinde ……………………………….. tarihleri arasında 

uygun olduğunuz gün ve saati bize bildirmenizi rica ediyoruz.  

 

Söz konusu araştırmadan elde edilecek bulgular doktora çalışmasında ve bilimsel amaçlı 

yayınlarda kullanılacak olup, katılımız tamamen gönüllük esasına dayalıdır. Gerek bizim 

çalışmamızın verimliliği açısından gerekse de Ürgüp turizminin gelişimine sağlayabileceği 

faydalar açısından araştırmaya katılmayı kabul edeceğinizi umuyoruz. Zaman ayırdığınız 

için teşekkür ediyor ve onayınızı almak için sabırsızlanıyoruz. 

 

Görüşmek dileğiyle… 
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