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Öz 

Bu araştırmanın amacı KOBİ’lerde kurumsallaşmanın benimsenmesiyle işgören performansını 
ne düzeyde etkileyeceğinin incelenmesidir. Kurumsallaşma kavramının ilkeleri olarak 
formalleşme, profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, kültürel güç ve sosyal sorumluluk 
önerilmektedir. Literatür taraması sonucu kurumsallaşmanın ilkelerinin benimsenmesinin 
işgören performansının anlamlı ve pozitif etkileneceği varsayılmıştır. Bu varsayıma ithafen 
İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 313 işgören üzerinde 
varsayımların doğruluğu araştırılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, regresyon 
ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucu kurumsallaşmanın ve kurumsallaşmanın 
ilkelerinin (formalleşme, profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, kültürel güç, sosyal 
sorumluluk) tümümün tek tek işgören performansını anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

The aim of this research is to examine how the adoption of institutionalization in SMEs will affect 
employee performance level. Formalization, professionalization, flexibility, transparency, 
consistency, cultural power and social responsibility are suggested as the principles of the 
concept of institutionalization. As a result of the literature review, it has been assumed that 
adopting the principles of institutionalization will affect employee performance significantly and 
positively. Based on this assumption, the accuracy of the assumptions was researched 
(investigated) on 313 employees working in SMEs operating in Büyükçekmece district of 
Istanbul. Descriptive statistics, regression and correlation analysis were used in the analysis of 
the data. As a result of the analysis, it has been concluded that all of the principles of 
institutionalization and institutionalization have a significant and positive effect on individual 
employee performance. 
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GİRİŞ 

Teknolojik ilerlemelerle birlikte yıllar geçtikçe büyük ve köklü işletmeler tam ve yarı otonomi 
sistemlerine dönmüşlerdir. Bu dönüş yeni iş kolları yeni istihdam alanları oluştursa da büyük 
işletmelerde insan gücüne olan ihtiyacı azaltmış işgören istihdam etme oranları düşürmüştür. 
Büyük işletmelerin yarattığı bu açığı küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) yapıları gereği 
Türkiye’de 1.882.413 işletme 11.469.241 işgören ile kapatmışlardır (www.tepav.org.tr). 

KOBİ’ler tek bir pazar haline gelen dünyada, kendi ülkesinde bulunan büyük işletmelerle ve 
yakın çevresindeki KOBİ’ler ile rekabetinde en büyük kozlarından biri istihdam ettikleri 
işgörenleridir. Bu sebepten dolayı KOBİ’lerin kurumsallaşmayı benimsemesiyle birlikte 
sistematik ve dinamik yapılar haline gelmesinin en büyük kozların biri olan işgörenlerinin 
performansların pozitif ve anlamlı etkileneceği varsayılarak literatür araştırması yapılmıştır 
bunun yanında araştırma ampirik verilerin analizi, yöntem, bulgular, araştırmacıya ait sonuç ve 
önerilere yer verilmiştir. Literatürde kurumsallaşma ve ilkelerin işgören performansına etkisi baz 
alınacak yeterli araştırmanın yapılmadığı ve bu alanda boşluğun oluşması araştırmaya karşı 
önemi arttırmıştır. Ayrıca literatürde yeterli olamayan bu kaynakların bütününde aynı sonuca 
ulaşılmamıştır. Bu sebeplerden kurumsallaşmanın işgören performansına etkisi: KOBİ’ler 
üzerinde bir çalışma adlı araştırma teorik bakımdan ve saha çalışmasının gerçekleştirildiği ilçe 
ve KOBİ’ler bakımından sınırlı olsa da literatüre önemli katkıları bulunmaktadır. Türkiye’de hala 
devam eden aile işletmeleri ve hissedarların yönetici rolünde olmasının eksilerinin vurgulanması 
ve kurumsallaşmayı benimsemeyle elde edeceği yararların ortaya konması yeni girişimcilere, 
hali hazırda var olan KOBİ sahiplerine ve bu alanda çalışma gerçekleştirecek akademisyenlere 
yol gösterecektir. 

 

KURUMSALLAŞMA 

Kurumsallaşma, tüm dünyanın tek bir pazar haline geldiği günümüzde, işletme kurarken veya 
kurulduktan sonra belirlenen normalara (formalleşme, profesyonelleşme, şeffaflık, esneklik, 
tutarlılık, külütrel güç, sosyal sorumluluk) bağlı kalarak, artan rekabet ve gelişmelere 
yetişebilmek için çevrenin hareketlerine tepki gösterebilecek, sistematik ve dinamik hareket 
edebilecek bir organizasyon oluşumunun sağlanmasıdır (Çalışkanel, 2018:24). 

Hali hazırda kurulmuş veya yeni kurulacak işletmeler için kurumsallaşmanın benimsenmesi, 
pay sahipleri ile yöneticilerin ayrılması, yönetimin profesyonel yöneticilere devredilmesine 
olanak sağlayarak günümüzde halen devam eden patron benim yönetim benim anlayışının 
organizasyonları yok etmesini, finansal olarak çıkmaza sokmasının önüne geçecektir. Bu temel 
getirinin yanında işletmede çalışan işgörenler ve işletmenin bulunduğu çevre içinde 
kurumsallaşmanın birçok getirisi olacaktır. İşletme içinde adam kayırma, iletişim sorunlarının 
çözümü, profesyonel denetim sayesinde ödüllendirme, ücret politikası güvenilirliği ve 
işletmelerdeki ar-ge çalışmalarının benimsenmesine sebep olacaktır (Erkan vd., 2018:559). 
İşletmeler kurumsallaşmayla profesyonelleştikleri ve profesyonelleşmeyle doğru orantılı olarak 
büyüdükleri için bulunduğu çevrenin başka çevrelerle rekabetinin gücünü arttıracak, herhangi 
bir krizden az hasarlı çıkmasını olanak sağlayacaktır ayrıca büyüdükçe hissedarlar tarafından 
güven kazanan işletmeler finansal destek almak, organizasyonlarını ileri taşımak isteyecekler bu 
ileri taşıma bankacılık sektörüne yönelmelerine, mali destek almalarına ve aldıkları desteklerle 
sermaye piyasalarını kalkındırmalarına yardımcı olacaktır (Çağlar, 2019:51). İşletmeler bu tür 
yararları sağlamak için kurumsallaşmanın ilkelerini benimsemeleri gerekmektedir, kurumsal 
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yönetim çatısı altında 4 temel ilkeye dayanan literatür geniş kapsamlı incelendiğinde 7 ilkeye 
ulaşan kurumsallaşmanın ilkeleri şu şekildedir. 

Formalleşme (Biçimselleştirme): Organizasyonda yöneticinin, işgörenin rolünü, görevini, 
yetkisini, yapılacak işinde eylem planının önceden tasarlanıp yazılı hale gelmesine, işletmedeki 
faaliyetlerin kurallar çerçevesi içinde sistematik, düzenli, koordinasyonlu şekilde işleyen yapılar 
olmasını sağlayan yönetim anlayışıdır (Apaydın, 2008:123). 

Profesyonelleşme: Kurumsal yönetime bağlı olarak profesyonelleşme iki boyutta (işgören 
portföyünün profesyonelleşmesi, işletmenin profesyonelleşmesi) incelenir. İşletmedeki işgören 
portföyünün profesyonelleşmesi, kendi alanında gelişmiş, eğitimi tamamlamış o alandan 
kopmadan minimum hata payı ve etik değer bilinci ile işini, görevini sürdüren kişilerin istihdam 
ettirilmesi iken işletmenin profesyonelleşmesi ise kendi alanında uzman kişilerin iş göreceği 
ortamın yeterli şartlarda olması işlerin bürokrasi kapsamında sürdürülmesidir. 

Esneklik: Esneklik işletmeler için genel tanımıyla, bulunduğu çevrenin günden güne değişmesi, 
taleplerin farklılık göstermesi gibi durumlarda çevreye yetişebilme, ayak uydurabilme anlamına 
gelmektedir. Bu bütünün yanında işletme içinde olması gereken esneklikler ise; İşletmelerin 
üretim esnekliği, ürün bazlı değişiklerin (hammaddelerin tedavülden kalkması, fiyatının 
değişmesi, kalitesinin düşmesi) gibi durumlarda üretimin hızlı ve basit şekilde sistem, plan 
değişmesidir (Zerenler, 2003:105). İşgörenin esnekliği ise gün geçtikçe iş gücü olarak kısıtlama 
eğilimine giden işletmelerin acil durumlarda veya bir projeden başka bir projeye işgören transfer 
etmek istediklerinde birkaç alanda, bölümde veya departmanda çalışabilecek esnekliği yüksek 
işgören istihdam sağlamasıdır (Demir ve Gerşil, 2008:70). 

Şeffaflık: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğine göre şeffaflık ilkesi “şirketin kamuoyu ile 
doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı gereksinimidir” (www.tkyd.org.tr). Daha geniş 
tanımıyla şeffaflık, işletmeler ile ilgi maddi manevi, ticari sır (hammadde çeşitliliği, üretim 
formülü, pazarlama taktikleri, fiyatlandırmalar, müşteri ağları vb.) sayılmayacak konular 
haricinde kamuoyuna doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirme yapılmasıdır (Memiş, 2016:37). 

Tutarlılık: İşletmelerde yaşanan benzer durumlarda eşit tepkiyi verip kısa vadede hedeflere 
uzun vadede amaçlara ulaşmak için verilen sözlerin tutulması konusunda yaptığı eylemler 
bütünüdür. Kurumun içerisindeki tutarlılık ise işgörenlere aynı koşulların sağlanıp aynı 
davranışların sergilenmesi (Aydın ve Tan, 2019:232) bütün iş faaliyetlerin eylem planı 
çerçevesinde aynı düzeyde idare edilmesidir. 

Kültürel Güç: Kültür, bir işletmeyi diğer işletmeden ayırt edilebilecek davranışlarının tüm 
işletmeye zaman içinde yerleşmesi, yönetimin karar almada, işgörenin ise rolünü 
gerçekleştirirken uyguladığı felsefe olarak tanımlanır (Genç, 2016:119). Kültürün güçlü olması, 
tüm işletmede kabul görmüş değerler işletme tarafından açıkça paylaşılmış, organizasyon içinde 
yer alan her birimin misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri tam bilme halidir. Kültürün zayıf 
olması ise organizasyon içinde misyon, vizyon, amaç ve hedefler açık şekilde tam paylaşılmamış, 
paylaşılan durumlarda ise birimlerde amaçlar doğrusunda toplu şekilde eylemde bulunamama 
halidir (Güçlü, 2003:150). 

Sosyal Sorumluluk: İşletmede yasa getirisi veya uygulanması zorunlu bir eylem olarak 
uygulanmayan işletmenin isteği üzerine hissedarların ve işgörenlerin çevresel, kültürel, 
ekonomik, sosyal konularda etik değerlerce hareket etmesine sosyal sorumluluk denir. Sosyal 
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sorumluluk ilkesinin uygulanmasının temel amacı kamuoyundan sağlanan pozitif girdilerin bir 
kısmını tekrardan kamuoyunun yararına olacak şekilde projelendirilmesidir (Sucu, 2020:2). 

 

İŞGÖREN PERFORMANSI 

İşgören genel kullanımlılarıyla çalışan, işçi, işletmenin kısa vadede hedeflerine uzun vadede 
amaçlarına ulaşmak için belli bir kazanım karşılığında rol verdiği ve rollere görev yüklediği 
kişilerdir. Performans, bir kişinin bir hedef, amaç doğrultusunda harcadığı fiziksel, zihinsel 
kullanımların amaca, hedefe ulaşmak için sağladığı katkı değerdir (Akçay ve Bilgin, 2016:155). 
İşgören performansı ise kazanımını elde etmek için fiziksel ve zihinsel özelliklerini ortaya 
koyduğu işinde, rolü gereği üstlendiği görevleri yerine getirmek için sarf ettiği verimin çıktı 
değeridir (Uludağ, 2018:179). 

İşgören performansı her işletmenin başarısı, sürdürebilirliği, etkinliği ve performansı için 
önemlidir. Her işletme işgörenin sarf ettiği performans kadar amaçlarına ulaşabileceği bilinir 
(Kesen, 2015:540). Bu sebepten dolayı işletmeler işgörenlerinin performansları hakkında verilere 
ulaşmak için birtakım değerlemeler bulunurlar, günün şartlarına göre sıkça kullanılan 
performans değerleme yöntemleri şu şekildedir; 

360 Derece Değerlendirme: Modern Değerlendirme yöntemlerinden biri olan 360 derece 
değerlendirme yöntemi, geleneksel yöntemlerin birçoğunda olan astların, yöneticilerin 
değerlendirmesinin aksine alt, üst kademe gözetmeksizin iç ve dış paydaşların birbirini 
değerlendirdiği bir değerleme yöntemidir. Değerlendirmede değerlendiriciler, müşteriler, 
yöneticiler, astlar, çalışma arkadaşlar, kişinin kendisidir (Günay, 2018:549). Yıllar geçtikçe 
popülerleşen 360 derece değerlendirme yöntemi yönetici, işgörenin kendisi, müşteri, iş 
arkadaşlarından aynı anda geribildirim sağlandığı, alt, üst demeden ortak değerlerde 
buluşulduğu için değerlendiriciden kaynaklanan hatalar minimum düzeye düşmektedir, bu 
sebepten stratejik kararlarda veya performans geliştirme için uygulanacak faaliyetlerde 
değerlendirme yapılırken günümüzde en çok kullanılan değerleme yöntemi olmuştur (Ünal ve 
Günay, 2016:275). 

Dengeli Sonuç Kartı Yöntemi: İşletmelerde finansal kaynakların ölçümlenmesinin ve finansal 
boyutun ölçüm verilerine göre stratejik kararlarının verilmesinin uzun vadeli amaçları olan 
işletmeler için yeterli olmadığının finansal kaynakların derecelendirilmesi işletmenin geçmiş 
dönemlerine ait faaliyetlerinin getirisinin olduğunun algılanmasıyla işletmenin finansal olan 
boyutlarının yanında finansal olmayan boyutlarının  (Müşteriler, şirket içi değerler, eğitim 
geliştirme) ölçümlenip veri elde edilmesi yarayan modern değerleme yöntemidir (Oyman vd., 
2015:4-5). 

Amaçlara Göre Yönetim: Modern performans değerleme yöntemlerinden biri olan amaçlara 
göre yönetim, adında da belli olduğu üzere bir yönetim sistemidir, Yönetim sistemi olduğu gibi 
ayrıca bir performans değerlendirme metodudur (Mercanlıoğlu, 2012: 47). Amaçlara göre 
yönetimin performans değerlendirme boyutu, her işgörene verilen ayrı ayrı hedeflerin belli 
aralıklar ile hedeflerine ne denli ulaşabildiğini veya ulaşamadığını ölçen bir değerleme 
sistemidir. Hedeflerin büyüklüğü ve küçüklüğü değerlendirme yapılırken kıstas alınır puanlama 
düzenleme ona göre yapılır (Hatipoğlu, 2020: 8). 
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KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 

İstihdamda, ülke ve dünya ekonomisinde büyük katkıları bulunun KOBİ’lerin tüm dünyada belli 
başlı bir tanımı veya KOBİ ölçüsü bulunmamaktadır. Bütün ülkelerde KOBİ’ler tanımlarken 
niteliksel (işletme türü, girişimci özgüveni, işletme sermayesinin ne derece işletme sahibi 
tarafından karşıladığı, işletme pazarlık kabiliyeti vb.) ve niceliksel (işgören sayısı, satış tutarı, 
bilanço toplamı, makine parkı derecesi) kavramlardan yararlanılır (Mecek, 2020: 32), (Özüdoğru 
ve Şahin, 2019: 322). Türkiye’ye göre KOBİ kavramı şu şekildedir; 

Tablo 1. Türkiye’ye Göre KOBİ Ölçüleri 

KOBİ Türü İşgören Sayısı Yıllık Net Satış 
Hasılatı 

Ve/veya Yıllık Mali 
Bilanço Toplamı 

Mikro Ölçekli <10 <1 Milyon Ve/veya <3 Milyon 
Küçük Ölçekli <50 <8 Milyon Ve/veya <25 Milyon 
Orta Ölçekli  <250 <40 Milyon Ve/veya <125 Milyon 

Kaynak: www.kosgeb.gov.tr 

 

KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

KOBİ’ler küçük yapılarından dolayı ilk bakıldığında ekonomiye, bulunduğu çevreye fazla bir 
katkısı olmadığı izlenimi yaratsa da derinlemesine incelendiğinde KOBİ’lerin ellerinde 
bulundurduğu sayısal çoğunluktan ötürü bir araya geldiklerinde ülkelerin ekonomileri ve 
bulundukları çevreler için önemli kalkınma, destek projeleridir. 2019 yılında KOBİ’ler Türkiye’de 
ithalatın %37,7’sini, ihracatın da %44,6’sını oluşturup (www.tuikwep.tuik.gov.tr), 2020/10 dönem 
itibariyle toplam nakdî kredilerde (TP+YP) 862.283 milyon TL, toplam gayri nakdi kredilerde 
(TP+YP) 245.661 milyon TL (www.bddk.gov.tr), Ocak 2020 istatistiklerine göre de istihdamda 
sigortalı 11.281.748 işgören çalıştırarak Türkiye ekonomisini canlı tutmuşlardır 
(www.tepav.org.tr).  

Tablo 2. 2016-2019 Girişim Ana Faaliyet Alanına Göre KOBİ’lerin İhracattaki ve İthalattaki Payı 

Yıllar İTHALAT İHRACAT 
 Toplam Sanayi Ticaret Diğer Toplam Sanayi Ticaret Diğer 

2019 %37,7 %19,5 %71 %29,8 %44,6 %31,1 %91,4 %38,5 

2018 %36,1 %20 %68,7 %25,6 %44,6 %30,7 %91,4 %59,6 

2017 %38,8 %21,6 %69,1 %29,1 %43,8 %30,7 %92 %66 

2016 %40,5 %26,6 %65,6 %27,6 %44,6 %35,1 %88,6 %35,6 

Kaynak: www.tuikwep.tuik.gov.tr. 

 

KOBİ’lerin Türkiye İstihdamındaki Yeri 

Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan işsizlik sosyoekonomik bir sorundur. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış Türkiye işsizlik oranı Nisan 2021 dönemi itibari ile yüzde 14,1’dir 
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(www.sbb.gov.tr). KOBİ’lere olan desteklerin artmasıyla KOBİ sayısındaki artış, istihdam ettiği 
işgören sayısına etki ederek dünya ve Türkiye’deki büyük bir problem olan işsizlik oranını 
düşürmektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni 
Haziran 2020 verilerine göre KOBİ sayısını 1.882.413 ve bu KOBİ’lerin istihdam sağladığı işgören 
sayısını ise 11.469.241 olduğunu açıklamıştır (www.tepav.org.tr).  

Tablo 3. 2018-2020 Yılları Arasında En Çok KOBİ Barındıran İlk 5 Sektörün İşgören İstihdam 
İstatistikleri. 

HAZİRAN 2018 2019 Değişim 
Oranı 

2019 2020 Değişim 
Oranı 

Perakende Tiç. 
(Mot. Taşıt. 
Onarım hariç) 

 
1.304.489 

 
1.286.909 

 
-%1,3 

 
1.286.909 

 
1.318.100 

 
+%2,4 

Toptan Tiç. 
(Mot. Taşıt. 
Onarım hariç) 

 
698.124 

 
682.039 

 
-%2,3 

 
682.039 

 
715.068 

 
+%4,8 

Kara Taşıma ve 
Boru Hattı 
Taşıma 

 
486.544 

 
484.730 

 
-%0,4 

 
484.730 

 
502.536 

 
+%3,7 

Yiyecek ve 
İçecek Hizmet 
Faaliyetleri 

 
639.511 

 
644.729 

 
+%0,8 

 
644.729 

 
621.107 

 
-%3,7 

Bina İnşaatı 
 

1.017.166 654.558 -%35,6 654.558 676.056 +%3,3 

Kaynak: www.tepav.org.tr 

 

KURUMSALLAŞMA, KURUMSALLAŞMA İLKELERİ ve İŞGÖREN 
PERFORMANSI İLİŞKİSİ 

Ülkem (2020), kurumsal işletmelerde 310 çalışan ile yaptığı çalışmada, işletmelerin 
kurumsallaşma düzeyleri ile iş ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kurumsallaşma ve iş performansı arasında zayıf düzeyde 
olumlu ilişki tespit edilmiş, yapılan regresyon analizi sonucunda kurumsallaşmanın iş 
performansını pozitif etkilediği tespit edilmiştir. 

Kopuz ve İşçi (2020) İstanbul İli, Avcılar-Tuzla bölgesinde 175 özel girişim hastanesinde görev 
yapan sağlık çalışanlarında yaptığı çalışmada, hastanelerin kurumsallaşma düzeyi ve 
işgörenlerin performansları arasındaki ilişkisi incelemiştir. Çalışmada elde edilen bulgular 
hastanelerin kurumsallaşma düzeyleri ile işgören performansları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Abudureyımu (2019) testil sektöründe faaliyet gösteren 200 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, 
kurumsallaşmanın, işletmelerin iş performansına etkisini incelemiştir. Araştırma sonucu 
kurumsallaşma ve alt boyutlarının performansı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Kırklıkçı (2019) 10 ve daha fazla işgöreni olan mobilya ve levha sektöründe faaliyet gösteren 493 
işletmede yaptığı çalışmada kurumsallaşmanın işletme performansı verimliliğine etkisini 
incelemiştir. Araştırma sonucu kurumsallaşmanın işletme performansı ve verimliliğine pozitif 
yönde katkı yaptığını belirlemiştir. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6): 510-529 

 517 

Başkurt ve Altındağ (2017) 2016 yılında faaliyet gösteren aile işletmelerinde çalışan 200 kişi 
üzerinde yaptığı araştırmada, Kurumsallaşmanın işgören performansına, insan kaynakları 
uygulamalarına ve işletme performansına etkisi incelenmişlerdir. Araştırma sonucu 
kurumsallaşmanın, işgören, işletme performansı ve insan kaynakları yönetimine olumlu etkisi 
olduğunu saptamışlardır. 

Tefek (2016) Konya ili sanayi bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yaptığı çalışmada, 
KOBİ’lerdeki kurumsallaşma ile örgütsel performansın ilişkisini incelemiştir, araştırma sonucu 
kurumsallaşmanın sadelik, özerlik, geliştirme, saydamlık, tutarlılık boyutları ile örgütsel 
performansın finansal ve finansal olmayan boyutlarıyla pozitif ilişki tespit edilip, 
Kurumsallaşmanın esneklik boyutu ile örgütsel performansın finansal boyutu arasında ilişki 
olmadığı finansal olmayan boyutuyla pozitif yönlü ilişki tespit edilmiş, kurumsallaşmanın 
formalleşme boyutu ile örgütsel performansın finansal olmayan performansla bir ilişkisi 
olmadığı, finansal olan örgütsel performansla ilişkisi olduğu, kurumsallaşmanın 
profesyonelleşme boyutu ile örgütsel performansın finansal boyutu ile arasında ilişki olmadığı 
finansal olmayan boyutu ile pozitif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Karaçınar (2014) Malatya ilinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde gerçekleştirdiği 
araştırmada, Kurumsallaşmanın ilkelerinin (Formalleşme, kültürel güç, profesyonelleşme, hesap 
verebilirlik ve tutarlılık) işgören performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu çalışmada 
sonucu basit regresyon analizinde formalleşme, hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel 
güç, tutarlılık ilkelerinin işgören performansına etkinin anlamlı olduğunun, profesyonelleşmenin 
ise işgören performansına etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Apaydın (2008) İstanbul ilindeki İkitelli bölgesindeki KOBİ’lerde gerçekleştirdiği araştırmada 
KOBİ’lerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun iş performansına etkisini analiz etmiştir. 
Araştırma sonucu, profesyonelleşme ve otonominin iş performansına etkisi zayıf da olsa 
korelasyon bulunmamış, yapılan regresyon analizinde de profesyonelleşmenin işlevsel 
performans ve yenilik uyum sağlamada performansı etkilediği görülmüş. Korelasyon analizi 
sonucu kültürel güç ile iş performansı arasında ilişki bulunmadığı saptanmış, regresyon 
analizinde de durum değişmemiştir. Tutarlılığın Korelasyon ve regresyon analizi sonucu 
kurumsallaşma, iş performansı arasında olumlu fakat zayıf ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. 
Regresyon analizi sonucu tutarlılığın iş performansına etkisi görünmemiştir. 

 

ARAŞTIRMANIN METEDOLOJİ 

Araştırmanın Önemi, Amacı, Yöntemi, Evreni ve Hipotezleri 

Piyasada tutunmanın, pazarın içinde var olmanın ve büyük işletmelerle rekabet etmenin zor 
olduğu dönemlerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin var olma çabasında en büyük kozlarından 
biri işgörenleridir. Bu varsayımı öngörerek küçük ve orta boy işletmelerin kurumsallaşmasıyla 
ve kurumsallaşma ilkelerinin benimsenmesiyle büyük kozlarından olan işgörenin 
performanslarını ne düzeyde etkilediğini göz ardı etmeden ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Araştırma anket veri toplama yöntemi ile İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde sektör 
gözetmeksizin faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 313 kişi üzerinden geçekleştirilmiştir. 
Verilerin analizi için SPSS 26. versiyon kullanılmıştır. 
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Temel Hipotez 

• H1: Kurumsallaşmanın işgören performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 

Alt Hipotezler 

• H1a: Formalleşmenin işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır 
• H1b: Profesyonelleşmenin işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi 

vardır. 
• H1c: Şeffaflığın işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 
• H1d: Esnekliğin işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 
• H1e: Tutarlılığın işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 
• H1f: Kültürel gücün işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 
• H1g: Sosyal sorumluluğun işgören performansı üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisi 

vardır. 

Araştırmanın Modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan 
anket formu üç temel bölüm ve 39 ölçek maddesinden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm 4 ölçek maddesinden oluşmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyeti, 
öğrenim durumu, firma personel sayısı, ekonomik geliri) ölçmek amacıyla konunun ve günün 
şartlarına göre yazar tarafından tasarlanmıştır.  

İkinci bölüm işgören performansını ölçmek amacıyla 7 ölçek maddesinden oluşmaktadır. Bu 
ölçek maddeleri 5’li likert ölçeğine (1: kesinlikle katılıyorum, 2: katılıyorum, 3: fikrim yok, 4: 
katılmıyorum, 5: kesinlikle katılmıyorum) göre düzenlenmiştir, İşgören performansı ölçeği Lam, 
Chen, Schaubroeck (2002) ve Kirkman ve Rosen (1999) dan çeviren Demirel (2007)’den alınmıştır. 

Üçüncü bölüm kurumsallaşma ilkelerini ölçmek amacıyla yedi alt bölümden (formalleşme, 
profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, kültürel güç, sosyal sorumluluk, tutarlılık) ve 28 ölçek 
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Sosyal Sorumluluk 

Kültürel Güç 

Tutarlılık 

Şeffaflık 

Esneklik 

Profesyonelleşme 

Formalleşme 

İŞGÖREN 
PERFORMANSI 
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maddesinden oluşmaktadır. Bu alt bölümler 5’li likert ölçeğine (1: kesinlikle katılıyorum, 2: 
katılıyorum, 3: fikrim yok, 4: katılmıyorum, 5: kesinlikle katılmıyorum) göre düzenlenmiştir. 
Kurumsallaşmanın ilkelerinden oluşan ölçek bölümleri formalleşme profesyonelleşme, sosyal 
sorumluluk, tutarlılık ve kültürel güç Apaydın (2008) tarafından oluşturulan ölçek 
maddelerinden yararlanılmış. Esneklik ölçeği Rohrbaugh (1981) tarafından geliştirilen Türkçeye 
Bağıran ve Kurgun (2013) tarafından çevrilmiş olan maddelerden, şeffaflık ise Sezgin ve 
Düşükcan (2017) tarafından geliştirilmiş olan anket maddelerinden alınmıştır. Ölçek maddelerini 
oluşturan veya çevirenlerden e-mail yoluyla izin alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Hipotezler harici araştırmaya katılan katılımcıların ve araştırma yapılmış bölgedeki (İstanbul ili, 
Büyükçekmece İlçesi) demografik bilgileri ölçmek için katılımcılara cinsiyetleri, öğrenim 
durumları, ekonomik durumları ve bulundukları KOBİ’lerin ölçüsünü belirlemek için 
bulunduğu işletmedeki işgören sayıları sorulmuştur. Demografik bilgilere ilişkin çıkan sonuçlar 
şu şekildedir. 

Tablo 4. Demografik İstatistikler 

Cinsiyet Öğrenim durumu İşletmedeki İşgören 
Sayısı 

Ekonomik Gelir 

Erkek 159 Lise ve Altı 93 0-9 103 Asgari 
Ücret 

49 

Kadın 154 Yüksek 
Okul 

64 10-49 102 Asgari-2999 30 

  Fakülte 149 49-250 108 3000-3499 49 
 Yüksek 

Lisans 
5   3500-3999 52 

 Doktora 2  4000 ve 
üstü 

153 

 

Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyet dağılımının birbirine yakın olduğu Büyükçekmece 
ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan erkek ve kadın işgörenlerin eşit olduğu yorumunu 
yaptırır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin öğrenim durumları dağılımı lise ve altı %29,7, yüksek okul 
%20,4, fakülte %47,6, yüksek lisans %1,6, ve doktora %0,6 olarak görünmektedir. Bu sonuca göre 
KOBİ’lerin emek yoğunluğunda çalışan işgörenlerden, eğitim durumu iyi olan işgörenlere kadar 
ihtiyacı olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin ekonomik gelir dağılımı ise asgari ücret %15,7, asgari-2999 %9,6, 
3000-3499 %15,7, 3500-3999 %10,2, 4000 ve üstü %48,9 olduğu görülmektedir. Buna göre 
Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışanların yarısından çoğunun ekonomik 
geliri iyi yorumu yapılabilmektedir. 
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Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler, Faktör Analizleri ve Güvenilirlik Analizi 

Sunulan hipotezlerin testlerine geçilmeden önce incelemede kullanılacak ölçek maddelerinin 
verilerin analizleri ve ortalamaları belirlenmiştir. Ölçeklerin kullanılabilirlik ve güvenirlik 
analizleri test edilmiştir. Ölçeklere “formalleşme, profesyonelleşme, şeffaflık, sosyal sorumluluk, 
tutarlık, kültürel güç, esneklik, kurumsallaşma ve işgören performansı” faktör analizi 
uygulanmıştır ve devamında Keiser-Meyer- Olkin (KMO) ile Cronbach alfa analizleri esas 
alınarak yapılmıştır. Ölçeklere ilişkin değerler şu şekildedir. 

Tablo 5. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçekler ve Madde 
Sayıları 

Ortalama 
(M) 

Standart 
Sapma 
(SD) 

Açıklanan 
Varyans 

(%) 

Güvenilirlik 
Katsayısı 

KMO 

Formalleşme (4) 2,49 1,0692 %77,4 0,902 ,814 
Profesyonelleşme (4) 2,32 ,9172 %62,6 0,799 ,724 
Şeffaflık (4) 2,23 ,8264 %62,6 0,801 ,773 
Sosyal Sorumluluk (4) 1,81 ,6347 %65,6 0,822 ,752 
Tutarlılık (4) 2,13 ,8349 %64,8 0,813 ,804 
Kültürel Güç (4) 2,34 ,9490 %76,6 0,896 ,839 
Esneklik (4) 2,17 ,8366 %70,2 0,856 ,818 
Kurumsallaşma (28) 
(Formalleşme, esneklik 
vd.) 

2,71 ,6781 %66,5 0,947 ,932 

İşgören Performansı (7) 1,65 ,4634 %40,9 0,747 ,780 

 

Tabla 5 incelendiğinde KMO değerlerinin en küçüğü profesyonelleşme (,724), en yükseği 
kurumsallaşma (,932) olduğu görülmektedir bu da literatürün öngördüğü 0.50 zayıf, 0.60 orta, 
0.7 0 iyi, 0.80 çok iyi, 0.90 ise mükemmel (Kalaycı, 2010: 333) değerlerine göre sonuçlar iyi ile 
mükemmel aralığındadır. İçsel tutarlık oranlarını ölçmek için gerçekleştirilen Cronbach’s Alpha 
testinde değerlerin 0,747 ile 0,947 aralığında olduğu. Literatürde yer aralan ,60 ve 0,70 alt 
baremini geçtiği ölçeklerin içsel tutarlığa sahip olduğu yorumunu yaptırır. 

 

Hipotezlere Yönelik Bulgular 

Korelasyon Analizi 

Hipotez testleri kapsamında yapılacak olan regresyon analizlerinden önce değişkenler 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Pearson 
Korelasyon analizi sonuçlarına göre (N:240 p<0,05) ana hipotezin değişkenleri olan işgören 
performansı ile kurumsallaşma arasın pozitif ve anlamlı (r=357), alt hipotezlerin ise işgören 
performansı ile formalleşme arasında zayıf düzeyde pozitif ve anlamlı (r=258), işgören 
performansı ile profesyonelleşme arasında zayıf düzeyde pozitif anlamlı (r=271), işgören 
performansı ile şeffaflık arasında nispeten zayıf düzeyde pozitif anlamlı (r=359), işgören 
performansı ile tutarlık arasında zayıf düzeyli pozitif anlamlı (r=256), işgören performansı ile 
kültürel güç arasında zayıf düzeyli pozitif anlamlı (r=274) ve işgören performansı ile sosyal 
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sorumluluk arasında zayıf düzeyli pozitif (r=288) ilişi olduğu görünmektedir. Diğer 
değişkenlerin birbiri ile ilişki tablo 6 görülmektedir. 

Tablo 6. Değişenler Arası İlişkiler (Korelasyon Analizi) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

İşgören Performansı 1         

Kurumsallaşma 357** 1        

Formalleşme 258** 645** 1       

Profesyonelleşme 271** 853** 524** 1      

Şeffaflık 257** 774** 456** 621** 1     

Esneklik 359** 823** 367** 610** 543** 1    

Tutarlılık 256** 846** 397** 679** 572** 690** 1   

Kültürel Güç 274** 836** 311** 678** 540** 819** 719** 1  

Sosyal Sorumluluk 288** 705** 315** 528** 546** 495** 634** 523** 1 

*p<0,05, **p<0,01  

 

Regresyon Analizi 

Bu araştırmanın hipotezlerini “H1, H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, H1f, H1g” test etmek amacıyla 
doğrusal (lineer) regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bu uygulama sonucu çıkan bulgular şu 
şekildedir; 

Tablo 7. Formalleşmenin İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,376 0,64 21,362 ,000*** 

Formalleşme ,112 0,24 4,710 ,000*** 

R2: ,067 F:22,187 P<0,001                      

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı  
Bağımsız Değişken: Formalleşme 

 

Yukarıdaki tablodan elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak 
anlamlı olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. 
Ayrıca tabloda yer alan diğer sonuçlar formalleşmenin işgören performansını belli bir ölçüde 
açıkladığını ve düşük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,112 R2=,067 p=,000 F=22,187). 
Bu sonuçlara göre KOBİ içinde işlerin, rollerin, görevlerin, faaliyetlerin önceden tasarlanıp yazıla 
halde sunulması işgören performansını etkiyeceği yönündedir. Böylece araştırmanın H1a: 
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Formalleşmenin işgören performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır hipotezi kabul 
edilir. 

Tablo 8. Profesyonelleşmenin İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,336 ,068 19,354 ,000*** 

Profesyonelleşme ,137 ,028 4,969 ,000*** 

R2: ,074 F:24,692 P<0,001              

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Profesyonelleşme 

 

Yukarıdaki tablodan elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak 
anlamlı olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. 
Ayrıca tabloda yer alan diğer sonuçlar profesyonelleşmenin işgören performansını belli bir 
ölçüde açıkladığını ve düşük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,137 R2=,074 p=,000 
F=24,692). Bu sonuçlara göre KOBİ’lerin istihdam sağladığı işgörenleri, yöneticileri alanında 
uzaman kişilerden seçmesi ayrıcı KOBİ’lerinin yapılarını profesyonelleştirilmesi işgören 
performansını pozitif etkileyeceği yönündedir. Bu sebepten H1b: Profesyonelleşmenin işgören 
performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır hipotezi kabul edilir. 

Tablo 9. Şeffaflığın İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,333 ,073 18,212 ,000*** 

Şeffaflık ,144 ,031 4,692 ,000*** 

R2:,066 F:22,004 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Şeffaflık 

 

Tablo 9’dan elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı 
olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca 
tabloda yer alan diğer sonuçlar şeffaflığın işgören performansını belli bir ölçüde açıkladığını ve 
belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,144 R2=,066 p=,000 F=22,004). Bu sonuçlara 
göre KOBİ’lerin işgörenlerine ve girdi sağladığı kamuoyuna açık bir şekilde ticari sır 
sayılmayacak bilgilerin doğru, eksiksiz arttırılması işgören üzerinde bıraktığı izlenim ile 
performansını etkilediği yönündedir. Böylece araştırmanın H1c: Şeffaflığın işgören 
performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır hipotezi kabul edilir. 
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Tablo 10. Esnekliğin İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,222 ,068 17,949 ,000*** 

Esneklik ,029 ,029 6,788 ,000*** 

R2:,129 F:46,074 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Esneklik 

 

Tablo 10’dan elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı 
olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca 
tabloda yer alan diğer sonuçlar esnekliği işgören performansını belli bir ölçüde açıkladığını ve 
belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,029 R2=,129 p=,000 F=46,074). Bu sonuçlara 
göre KOBİ’lerin istihdam sağladığı işgörenleri departmanlar arası transfer yapabilecek bir 
projeden başka bir projeye insan gücü aktarabileceği kişilerden seçmesi, kriz dönemlerinde 
işletmelerini rahatlıkla küçültebilecek yapıda olmasını ve çevreye ayak uydurabilecek şekilde 
esnekliği olan bir organizasyona çevirmesi işgören performansını pozitif etkileyeceği 
yönündedir. Böylece H1d: Esnekliğin işgören performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi 
vardır hipotezi kabule edilir. 

Tablo 11. Tutarlılığın İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,352 ,070 19,407 ,000*** 

Tutarlılık ,142 ,030 4,676 ,000*** 

R2:,066 F:21,866 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Tutarlılık 

 

Tablo 11’den elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı 
olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca 
tabloda yer alan diğer sonuçlar tutarlılığın işgören performansını belli bir ölçüde açıkladığını ve 
belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,142 R2=,066 p=,000 F=21,876). Bu sonuçlara 
göre KOBİ’lerde yaşanan benzer durumlarda eşit tepkiyi verip kısa vadede hedeflere uzun 
vadede amaçlara ulaşmak için verilen sözlerin tutulması ve işletme içinde işgörenlere eşit çalışma 
şartlarının sunulup yöneticilerin eşit davranışlarla işgörenlerle iletişimi işgören performansını 
etkileyeceği yönündedir. Buna göre H1e: Tutarlılığın işgören performansına anlamlı ve pozitif 
yönde etkisi vardır hipotezi kabul edilir. 
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Tablo 12. Kültürel Gücün İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t p 

Sabit 1,342 ,067 19,963 ,000*** 

Kültürel Güç ,134 ,027 5,023 ,000*** 

R2:,075 F:25,230 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Kültürel Güç 

 

Tablo 12’ten elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı 
olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca 
tabloda yer alan diğer sonuçlar kültürel gücün işgören performansını belli bir ölçüde açıkladığını 
ve belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,134 R2=,075 p=,000 F=25,230). Bu sonuçlara 
KOBİ dışında işgörenlerin farklı görüşleri, dinleri, inançları, farklı olsa da KOBİ içinde oluşmuş 
güçlü kültüre işgörenlerin inanması, davranışlarına kültür bazında şekil vermesi ve güçlü bir 
kültür yapısının içinden çıkmak istememe duygusu işgören performansını etkileyeceği 
yönündedir. Böylece H1f: Kültürel gücün işgören performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi 
vardır hipotezi kabul edilir. 

Tablo 13. Sosyal Sorumluluğun İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t P 

Sabit 1,274 ,076 16,733 ,000*** 

Sosyal Sorumluluk ,210 ,040 5,299 ,000*** 

R2:,083 F:28,083 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Sosyal Sorumluluk 

 

Tablo 13’ten elde edilen sonuçlara göre, kurulan araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı 
olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca 
tabloda yer alan diğer sonuçlar sosyal sorumluluğun işgören performansını belli bir ölçüde 
açıkladığını ve belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (b=,134 R2=,075 p=,000 F=25,230). 
Bu sonuçlara göre KOBİ’lerin çevreden elde ettiği yararlı girdileri tekrardan çevreye aktarması 
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeleri kamuoyu gözünde işletmeyi güvenilir, güçlü, etik 
değerler çerçevesinde hareket eden yapı kılacaktır. İşgörenler bu güçlü, güvenilir belli bir statüde 
olan yapılarda olmak için performanslarını pozitif yönde değiştireceklerdir. Böylece H1g: Sosyal 
sorumluluğun işgören performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır hipotezi kabul edilir. 
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Tablo 14. Kurumsallaşmanın İşgören Performansı Üzerine Etkisi 

Değişken b Std. Hata t P 

Sabit 1,274 ,076 16,733 ,000*** 

Sosyal 
Sorumluluk 

,210 ,040 5,299 ,000*** 

R2:,083 F:28,083 P<0,001                   

*p<0,05, **p<0,01, ***p<,001 
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı 
Bağımsız Değişken: Sosyal Sorumluluk 

 

Tablo 14’ten elde edilen sonuçlara göre, temel hipotezi test etmek için kurulan araştırma 
modelinin istatiksel olarak anlamlı olduğu (p=.000) ve R² ve F değerlerinin kabul edilebilir bir 
oranda olduğu görülmektedir. Ayrıca tabloda yer alan diğer sonuçlar kurumsallaşmanın işgören 
performansını belli bir ölçüde açıkladığını ve belli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir 
(b=,244 R2=,127 p=,000 F=45,406). Bu sonuçlara göre KOBİ’lerin kurumsallaşma ve 
kurumsallaşmanın ilkeleri olan formalleşme, profesyonelleşme, şeffaflık, esneklik, tutarlılık, 
kültürel güç ve sosyal sorumluluk kavramlarını benimsemesiyle işgören performansını pozitif 
düzeyde etkileyeceği sonuca varılmıştır. Buna göre araştırmanın H1: Kurumsallaşmanın işgören 
performansına anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır temel hipotezi kabul edilir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde KOBİ’lerde sektör gözetmeksizin işgörenler bazında 
gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalı çalışmada, KOBİ’lerde kurumsallaşmanın ve 
kurumsallaşmanın ilkeleri olan formalleşme, profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, 
kültürel güç, sosyal sorumluluk kavramlarını işletme içlerinde benimsemeleriyle işgören 
performansına etkisinin olup olmadığı tespit etmektir. Elde edilen sonuçlar şöyledir; 

Kurumsallaşmanın işgören performansı üzerine etkisini ölçmek için literatürden alınan ölçek 
maddelerinin verilerini hipotezleri test etmek için kullanılmadan önce güvenilirlik ve faktör 
analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha) doğrultusunda ölçeklerin 
sonuçları en düşüğü 0,747 en yükseği 0,947 olarak bulunmuştur bu da literatürün öngördü alt 
limiti 0,60 ve 0,70 değerlerini geçtiği verilerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Faktör 
analizi (KMO) sonucunda ise en düşüğü ,724 en büyüğü ,932 olarak bulunmuştur literatürde yer 
alan ,50 barajının geçtiği sonucuna varılmıştır. Verilerin güvenilir ve kullanılabilir olduğu 
kanısına varıldıktan sonra katılımcıların demografik özellikleri ortaya konmuştur. Katılımcıların 
cinsiyet bakımından eşit olduğu çalışmada işgörenlerin ekonomik gelirinin %50’sinin iyi olduğu 
eğitim sevilerinde ise KOBİ’lerin lise ve altından, doktora düzeyine kadar işgören barındığı 
sonucuna varılmıştır. Çalışmada veriler basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizine tabii 
tutulmuştur. Basit regresyon analizinde kurumsallaşmanın ilkeleri (Formalleşme, 
profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, kültürel güç, sosyal sorumluluk) bağımsız 
değişken, işgören performansı bağımlı değişken alınmıştır. Basit doğrusal regresyon sonucu 
bütün ilklerin işgören performansı üzerinde anlamlılığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizinde 
ise bütün değişkenlerin pozitif yönde işgören performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışmanın sonucuna göre kurumsallaşma ve ilkelerine bağlı olarak işgören performansını 
yükseltmek için aşağıda öneriler geliştirilmiştir; 

KOBİ’lerde formalleşme düzeyi arttırılarak gerçekleştirilecek bütün faaliyet ve faaliyeti 
gerçekleştirecek işgörenlerin görevleri, sorumluluklarını hangi zaman aralıklarında nerede 
yapacakları yazılı hale getirilmeli. Prosedürler oluşturulup, oluşturulan prosedürlere aralıksız 
uymaya çalışılıp bütün organizasyon sistematik hale getirilmelidir. 

Kurumsallaşmayı tercih ederek patron benim yönetim benim anlayışından kurtulmaya çalışan 
KOBİ’ler yönetime ve işgörenlerin çalıştığı departmanların özelliklerine göre profesyonel 
yöneticiler ve işgörenler istihdam etmeli. İnsan gücünü profesyonelleştirmenin yanında yanlış 
çalışma prensiplerinden kurtulup profesyonel düzeye KOBİ’lerini taşımalıdırlar. 

KOBİ’lerin kurumsallaşmayla büyümeye yoluna girdikleri dönemde küçük olmalarının getirisi 
olan esnekliğini kaybetmeyeceği stratejiler izlemeli. Kriz dönemlerinde az hasarla çıkmak veya 
projeler arasında işgören transfer yapmak istediklerinde uygun işgören bulabilmeleri için birkaç 
alanda faaliyet gösterebilecek tekdüze çalışmayacak işgörenler istihdam etmelidir. 

KOBİ’ler finansal getirilerini arttırmak için piyasaların, müşterilerin ve işgörenlerinin gözünde 
güvenin artması için maddi manevi ticari sır sayılmayacak, KOBİ’lerinde olan olaylar hakkında 
kamuoyuna eksiksiz, doğru, anlaşılır zamanında bilgilendirmeler yapmalıdırlar. 

Organizasyonun benzer durumlarda benzer tepkiler vermesi kamuoyu nezdinde kurumsal 
kültürün bağını ve kuruma olan güvenin artmasına organizasyona yatırım almasına veya 
müşterin bağlı kalmasına olanak sağlayacaktır. Organizasyonun içinde ise işgörenlere eşit şartlar 
sağlanması ve yöneticilerin işgörenlere benzer davranışlarda bulunması işgörenler gözünde 
işletmede adam kayırma yaşanmayacağını bilincini, kendilerinin kültürün bir parçası olduğu 
hissini ve güven duygusunu arttıracaktır. 

KOBİ içinde kurumsal kültürün güçlü olması bir bütünlük yaratacaktır faaliyetlerin gerçekleşme 
hızını ve kalitesini arttıracaktır, diğer organizasyonlarla kendi organizasyonları arasındaki farkı 
çevre yansıtabileceklerdir. İçinde bulunan işgörenlerin ise çıkmak istemeyeceği bir yapının 
oluşmasına olanak sağlayacaktır.  

KOBİ’lerin çevreden elde ettiği girdilerle tekrar çevreye yararı olacak çıktılar yani sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştirmesi kamuoyu gözünde işletmeyi kaliteli kılacaktır bu da 
işletme içinde bulunan işgörenlere belli bir statüde olma duygusu yaracaktır. Bu statüyü 
kaybetmemek, işletmede sürdürebilirliğini devam ettirmek için performansını üst sevilerde 
tutmasının gerekliliği duygusunu edinmesini sağlayacaktır. 

Araştırma, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, anket katılımcılarının 
maddeleri doğrulukla cevapladığı ve toplanan verilerin güvenilirlik ile geçerliliği veri analiz 
etmek için kullanılan programla sınırlıdır. 
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Abstract 

Tourism sector is a dynamic sector which can be affected by external factors and crises easily. 
COVID-19 pandemic which started in 2019 and has influenced all world in a short time, has 
deeply affected tourism sector beside other many sectors. Since Turkey is a country which has 
high potential in terms of tourism, tourism sector of Turkey has been influenced by pandemic 
conditions negatively. Within the scope of this study, tourism sector in COVID-19 process is 
investigated, and how tourism sector of Turkey has been influenced by pandemic process is 
examined. In this descriptive study, both qualitative and quantitative data are used. In the 
conclusion of the study, the findings that tourism sector of Turkey has been affected by COVID-
19 process significantly, and the number of tourists coming to Turkey from abroad and tourism 
revenue decreased in 2020 in comparison to the year of 2019, were reached.  
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GİRİŞ 

Turizm sektörü dünya genelinde son dönemlerde hızlı bir gelişme göstermiştir. Sektörün yapısı 
gereğince turizm; çevresel, iktisadi, siyasi ve sosyokültürel çerçevedeki pek çok unsurdan 
etkilenir vaziyettedir. Zira dönemsel olaylar, yerel, bölgesel veya küresel çeşitli krizler turizme 
olan talebi, dolayısıyla genel olarak turizm sektörünü derinden etkileyebilmektedir.  

Terör olayları, doğal afetler, salgınlar, iç karışıklıklar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, 
savaşlar, iktisadi krizler gibi çeşitli faktörler son yıllarda turizm sektörünün gelişimine ve turizm 
talebine etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Türker ve Karaca, 2020: 2). 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 
gerçekleşen muhtelif terör olayları, Ortadoğu’da gerçekleşen Arap Baharı gibi siyasi olaylar, 
Afrika ile Uzakdoğu’da yaşanmış olan salgın hastalıklar; yerel, bölgesel ve küresel anlamda 
turizm sektörü üzerinde negatif yönde etkiler yaratmıştır (Sel vd., 2017: 229). 

Son yıllarda kentleşme, küreselleşme, ticaretteki gelişmeler, seyahat olanaklarının genişlemesi 
gibi olgular, salgın hastalıkların yayılımını kolaylaştırmaktadır. 20. yüzyıl incelendiğinde, 
insanlığın üç büyük salgın hastalık ile uğraşmış olduğu görülmektedir. Bunlar; 1918-1919 
senelerinde gerçekleşen ve beş yüz milyon kişiye bulaşan İspanyol gribi, 1957-1958 senelerinde 
gerçekleşen Asya gribi ve 1968 senesinde gerçekleşen Hong Kong gribidir. 2000’li yıllarda ise 
şimdiye kadar beş büyük salgın gerçekleşmiştir. Bunlar; 2002 senesinde ortaya çıkarak 29 ülkede 
8.000 kişiyi etkileyen SARS, 2009 senesindeki domuz gribi, 2012 senesindeki MERS, 2013 
senesindeki Ebola ve 2019 Aralık ayında ortaya çıkmış olan COVID-19 salgınlarıdır. En son çıkan 
COVID-19 salgını, oldukça kısa bir sürede tüm dünyada yayılmış ve milyonlarca insanın 
hastalanmasına, bir milyondan fazla insanın ise ölümüne sebebiyet vermiştir (Karadeniz vd., 
2020: 3116). Sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir gerilim yaratan COVID-19 salgınının turizm 
sektörü üzerinde doğrudan etkileri olacağı öngörülmektedir. Nitekim turizm gibi ekonomik 
dalgalanmalardan çabuk etkilenen sektörlerde söz konusu etkilerin şiddetli şekilde hissedileceği, 
destinasyonlara olan güven olgusunun ön plana çıkacağı, turizm talebinde ciddi değişimler 
olacağı beklenmektedir (Atay, 2020: 168-169). 

Salgınlar, fertlerin tatil kararı vermelerinde, seyahat destinasyonlarını seçmelerinde kısa, orta ve 
uzun dönemde çeşitli değişimlere sebep olmaktadır. Normal koşullarda tüketicilerin aldıkları 
seyahat kararlarında iktisadi ve sosyal tercihleri ön plandadır ve tüketicilerin rasyonel seçimde 
bulunacakları, istikrarlı bir eğilime sahip olacakları varsayılmaktadır. Bu çerçevede, tüketicilerin 
zaman ve gelir durumlarıyla sınırlanmış olan bir bağlamda alternatif olanaklara yönelecekleri 
beklenmektedir. Lakin salgın süreçlerinde psikolojik seçimler belirginleşmekte ve tüketicilerde 
korku, endişe, travma ve panik durumu egemen olmaktadır. Bu nedenle, tüketiciler tarafından 
alınan kararların etkileri çoğunlukla uzun dönemde ortaya çıkmakta ve kalıcı hasarlar 
bırakabilmektedir. Bu doğrultuda, insanlar arası etkileşimle deneyimlemenin yoğun olduğu, 
ayrıca bütün bir yıl boyunca rahatlamak, dinlenmek üzere beklenen tatille ilintili olan turizm 
sektörünün, COVID-19 pandemisinden ötürü ciddi bir zarar göreceği öngörülmektedir 
(Alaeddinoğlu ve Rol, 2020: 234). Bu anlatılanlar çerçevesinde, çalışmada COVID-19 sürecinde 
turizm sektörünün incelenmesi ve Türkiye açısından turizm sektörünün değerlendirmesinin 
yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada hem nitel hem de nicel veriler değerlendirilmiştir. Yöntem 
bakımından, tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmış ve mevcut durum analiz edilmiştir. 
COVID-19 salgını oldukça yeni bir süreç olduğundan ve turizm sektörü üzerindeki etkileri 
doğrultusunda, çalışmanın literatürde önemli bir yerinin olacağı düşünülmektedir.  
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TURİZM KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ ve ÇEŞİTLERİ 
 
İnsanlık tarihi süresince avlanma, barınma, sağlık, din, ticaret gibi nedenlerle bireyler devamlı 
şekilde yaşamakta oldukları yörelerden diğer yörelere seyahatler gerçekleştirmiştir. Yaşanılmış 
dönemlere bakıldığında, bu nedenlerin bireyleri seyahat etmeye iten motifler olduğu görülür. 
Örnek olarak; merak motifiyle İlk Çağ, din motifiyle Orta Çağ, kültür motifiyle Rönesans, sağlık 
motifiyle 18. ve 19. yüzyıl ve diğer motiflerse Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da insanları turizm 
çerçevesinde seyahat etmeleri hususunda harekete geçirici sebepler olmuştur. Lakin bu 
seyahatlerin turizm kavramının kapsamında ele alınması 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başları 
ile birlikte olmuştur. Bireylerin yaşamları süresince muhtelif sebeplerle seyahat etmeleri, 
turizmin insan odaklı bir yapısının bulunduğunu göstermektedir. İnsan odaklı yapısıyla beraber, 
ilişkilerle olaylar bütünü niteliğindeki turizmin net bir tanımının gerçekleştirilmesi her daim zor 
olmuştur. Karmaşık bir yapısı bulunan turizmin tek bir nedene bağlanması ve tek bir yönden ele 
alınması turizmin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu doğrultuda, turizm konusuna ekonomik, 
coğrafik, kültürel, siyasi, sosyolojik, teknik, yönetim, işletme gibi açılardan bakıldığında 
meydana gelen ilişkilerle olayların bütünü açıklanabilir (Çolak, 2020). 
 
Turizm, çok boyutlu yapısı ve alt sektörlerle beraber ele alındığı zaman, bir ülkenin dış ticaret 
dengesini ticari aktivitelerini, döviz kazanımını, istihdam oranını artırma noktasında önemli bir 
role sahiptir. Ülkelerin iktisadi açıdan gelişmeleri ve kalkınmalarında ciddi bir payı bulunan 
turizm sektörü, sosyal ve politik pek çok unsurdan etkilenmektedir (Kalyankar ve Patil, 2020). 
Turizm, günden güne artış gösteren hava değişimiyle dinlenme gereksinimi, doğa ve sanat ile 
beslenmekte olan göz alıcı güzellikleri tanıma arzusuna; doğanın fertlere mutluluk vermekte 
olduğu inancına dayalı olan ve özellikle ticaretle endüstrinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının 
kusursuz duruma gelmesinin bir neticesi olarak, uluslarla toplulukların birbirlerine daha fazla 
yakınlaşmasına imkân sağlayan modern çağa has bir olaydır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2018). 
 
Turizm, muhtelif ağlardan meydana gelen karmaşık bir sistem olup; burada çeşitli katmanlarda 
bulunan küresel iç içe geçmiş yerel ağlar birbirleri ile etkileşimde bulunmaktadır. Bununla 
birlikte turizm, içerisinde yer aldığı çevreyle malzeme, enerji ve bilgi alışverişinde bulunmakta 
olan açık bir sistem niteliğindedir. Turizm sektörünün doğası, bu oldukça büyük, çok boyutlu ve 
karmaşık sistemin küresel, yerel, iktisadi ve sağlık sistemleri gibi başka pek çok sistem ile temas 
durumunda bulunmasına sebebiyet vermektedir. Yapısal açıdan bu kombinasyon, turizm 
sektörünü krizlere, doğal afetlere, terör saldırılarına ve salgın hastalıklara karşı aşırı duyarlı 
yapmaktadır (Khalilzadeh, 2020). 
 
Turizm sektörü, talep boyutundan dolayı ortaya çıkan çeşitli durumlara pozitif ya da negatif 
biçimde ani tepkilerde bulunabilen dinamik bir yapıdadır (Çeti ve Ünlüönen, 2019). Küresel 
çapta ilgiyle takip edilmekte olan, gerçekleştirildikleri yörelere önemli rakamlarda ziyaretçinin 
akışını sağlamakta olan ve ev sahibi ülkelerde gelir yaratıcı bir etkisi olan aktiviteler veya 
destinasyonların sahibi bulunduğu ve onları eşsiz kılmakta olan çekicilikler, turizm sektöründen 
elde edilmekte olan gelirlerin üzerinde olumlu bir etki meydana getirmekteyken; terör saldırıları, 
siyasal olaylar, salgın hastalıklar vb. beklenmedik ve yaşanması arzulanmayan bazı durumlar da 
küresel ölçekte seyahate ilişkin planların değişmesi, rezervasyonların iptal edilmesi ve sınırların, 
salgının görülmekte olduğu ülkenin yurttaşlarına kapatılması vb. turizm sektörü bakımından 
negatif neticelere sebebiyet vermektedir. Öngörülemeyen durumların arasındaki salgın 
hastalıklar ise ortaya çıkmış olduğu destinasyona ilişkin güveni azaltmaktadır (Acar, 2020). 
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I. ve II. Dünya Savaşları’nın ardından, bireylerin iş yaşamlarında sahibi oldukları hakların artış
göstermesiyle beraber içerisinde bulunulan yeni binyıl, fertlerin serbest zamanlarını ne şekilde
geçirmekte olduğuna ilişkin duyulan ilginin artış göstermesine neden olmuştur. Bu ilgi, turizm
ismi altında uluslararası açıdan da bilinmekte olan bir olgu durumuna gelmiştir. Turizm bu
maksatla pek çok uzmanca bireylerin serbest zamanlarında ikamet etmekte oldukları yörelerden
farklı bölgelere seyahat etmeleri anlamında kullanılmaktadır. Lakin turizm endüstrisi; sadece
seyahat değil, içinde kar maksadı gütmeyen turizm örgütleri, pazarlama aktiviteleri, konaklama,
ulaştırma faaliyetleri, yiyecek ve içecek servisleri, perakende satış mağazaları ve başka muhtelif
aktivite, hizmet, etkinlik ve faaliyetleri bir araya getirmekte olan koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici
bir endüstri dalıdır (Batman, 2018a).

21. yüzyılda daha fazla insanca benimsenmiş ve fertlerin yaşamlarında vazgeçilmez bir tutku
durumuna dönüşmüş olan seyahat ve turizm endüstrinin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır
(Batman, 2018b):

• Turizm endüstrisi, seyahatin sahibi bulunduğu dinamik özelliğinden ötürü, dinamik
elemanı ve bir yörede yirmi dört saati aşmakta ya da bir gecelemeyi aşmakta olan
konaklamaların neticesinde statik elamanı kapsar.

• Turizm endüstrisi, sadece turizmle ilintili değil, ayrıca ekonominin tarım, sanayi vb.
neredeyse başka bütün sanayi dallarıyla girdi ve çıktı alışverişi olduğundan uyarıcı ve
sürükleyici bir endüstri niteliğindedir.

• Turizm endüstrisi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri bakımından döviz getirici bir
özelliğe sahip olduğundan ötürü, ödemeler dengesinde önemli bir role sahiptir. Bu
sebeple, turizm şirketleri de ihracatçı statüsünde bulunmaktadır ve gereken teşviklerden
faydalanabilmektedir.

• Turizm endüstrisi, bireylere ilişkin bir endüstri dalıdır. Bu nedenle, otomasyonun kısıtlı
bulunduğu turizm endüstrisinde istihdamı yapılan birey sayısının yüksek olmasından
ötürü, pek çok hükümet turizmi ekonominin gelişmesiyle çağdaşlaşmasına yardımda
bulunabilecek, yeni istihdam fırsatları sunmakta olan bir sanayi dalı şeklinde
değerlendirmektedir.

• Turizm endüstrisi, başka sektörlere nazaran aynı iş hacmini çok daha düşük maliyetlerle
karşılayan bir endüstri dalıdır.

• Turizm, ayrıca az gelişmiş ülkelerde fakirliğe bir çözüm şeklinde sunulduğundan ötürü,
yoksul yanlısı şeklinde de ifade edilmektedir.

• Turizm endüstrisinin önemli hammaddelerinden birisi durumundaki doğal kaynaklar
gerek koruyucu gerekse de tahrip edici bir karaktere sahiptir.

• Fertlerin devamlı şekilde daha iyiyi, kaliteliyi, lüksü arama isteği turizmi devamlı gelişim
gösteren, kendisini yenilemekte olan dinamik bir sanayi dalı durumuna getirmiştir.

• Turist bireyler turizm organizasyonuna keyifleri hususunda katılım göstermektedir ve
yaşanabilecek en ufak negatif durumlardan etkilenme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle
turizm endüstrisi, yaşanabilecek konjonktürel dalgalanmaların karşısında kırılgan bir
yapıdadır.

• Turizm endüstrisi, toplumun içerisinde yaşamakta olan fertlere mahsus olması,
ölçülebilir olması, devamlılık göstermesi ve zorunlu bir niteliğe sahip olmasından ötürü
sosyal bir olay niteliğindedir.

• Turizm endüstrisi, fertleri bir araya getiren, ilişki kurmalarını sağlamakta olan
doğasından ötürü iktisadi ve kültürel değişmenin yaşanmakta olduğu bir konukseverlik
endüstrisi niteliğindedir. Bu nedenle, turizm bir toplum bilimi olan sosyolojinin inceleme
alanının içine girer.
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Turizm olayında turistler çeşitli nedenlerle seyahatte bulunmaktadır. Bu doğrultuda, turizmin 
sosyal çevrede yaratmış olduğu etkilerin boyutlarının anlaşılabilmesi hususunda, turistlerin bir 
destinasyona hangi maksatla gittiklerinin bilinmesi gereklidir. Alan yazında farklı sınıflamalar 
gerçekleştirilen turizm türleri, turistlerle yerel halkın arasında ortaya çıkan etkileşimin üzerinde 
rol oynadığından ötürü, turizmin toplumsal etkilerini belirlemekte olan unsurlardan biridir. Bu 
nedenle, bir destinasyona gelmekte olan turistlerin hangi maksatla seyahat etmekte olduğunun 
bilinmesi ve buna uygun biçimde planlamaların yapılması gereklidir (Çolak, 2020). 
 
Literatürdeki temel turizm çeşitleri şu şekilde ifade edilebilir (Kozak, Kozak ve Kozak, 2018): 
 
Kültür Turizmi: Bireylerin kültürel zenginliklerini artırmak ve yeni bilgilerle deneyimler 
edinmek üzere yaşadıkları yörelerden kültürel ilgi çekiciliklerinin olduğu yörelere ziyarette 
bulunmaları neticesinde ortaya çıkan turizm çeşididir. Arkeolojik eserlerle müze gezileri, yerel 
halkın sahibi bulunduğu el sanatlarının öğrenilmesi, festivallere katılma, folklor gösterilerini 
izleme bu kapsamdadır.  
 
Dinlenme (Rekreasyon) Turizmi: Turistlerin eğlence, fiziksel ve zihinsel bakımdan dinlenme ve 
keyif alma maksadıyla katılım gösterdikleri aktivitelerdir. Termal turizm, spor etkinlikleri, kıyı 
turizmi bu çerçevededir. 
 
İş Turizmi: Kongre, konferans, toplantı ve seminerlerle karakterize edilmekte olan turizm 
türüdür. Kongre, konferans, toplantı, seminerlere katılmak, ticaret merkezlerine ziyarette 
bulunmak, ticari ilişkilerde bulunmak bu kapsamdadır. 
 
İnanç Turizmi: Mevcut kültürel değerlerin muhafaza edilmesi maksadıyla kutsal sayılan 
yörelere ilişkin olarak gerçekleştirilen gezilerdir. Dini toplantılarla törenlere katılım gösterme, 
hac gibi dini vazifeleri icra etme, ünlü mabetleri görme bu çerçevededir. 
 
Çevresel Turizm: Bireylerin doğal ve çevresel birtakım çekicilikleri görmek, doğaya dönmek, 
doğayı sahiplenmek maksadıyla gerçekleştirdikleri turizm türüdür. Fotoğrafçılık, doğa 
yürüyüşü, dağ tırmanışı, kamplar bu kapsamdadır. 
 
Etnik Turizm: Turistlerin, yerel toplumun kültürel değerleriyle ilgi çekici hayat tarzlarına ilişkin 
fikir sağlama ve öğrenme maksadıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. Yerel toplumun evlerinin 
ziyaret edilmesi, folklor ve törenlere katılmak, dini törenlere katılma bu çerçevededir. 
 
COVID-19 SÜRECİNDE DÜNYADA TURİZM SEKTÖRÜ 
 
Turizm sektörü, talep bazlı ortaya çıkan negatif etkileri en çabuk şekilde hissetmekte olan 
dinamik bir sektör niteliğindedir (Acar, 2020: 8). Dünyadaki genel istihdamın 1/11’i turizm 
sektöründe gerçekleşmektedir (Şit, 2016: 109). Turizm bilhassa yüksek düzeyde işsizliğin olduğu 
ülkeler açısından ekonomik kalkınmayı sağlayıcı önemli bir sektördür. Bu çerçevede turizm 
sektörü, özellikle kırsal kesimlerde yaşamını sürdüren kişilerin gelirlerini artırabilmeleri ve 
yaşam koşullarını iyileştirebilmeleri bağlamında önemli ve gelir sağlayıcı bir sektördür (Kadanalı 
ve Yazgan, 2012: 98). 
 
II. Dünya Savaşı’nın sonrasında tüm dünyada en hızlı şekilde gelişme göstermiş olan 
sektörlerden birisi turizmdir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verileri 
çerçevesinde, 1950’lerde dünyada 25 milyon uluslararası seyahat yapılırken, 1990’larda bu sayı 
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500 milyonu, 2011 senesinde 1 milyarı aşmıştır. İstikrarlı bir şekilde gelişim sürecini sürdürmüş 
olan turizm sektörünün büyüme hızı, COVID-19 pandemisinin öncesinde yıllık ortalama %4 
civarıyken, 2019 yılında sektör %3,8 büyümüş, 2019 senesinde yapılan seyahat sayısı 1 milyar 461 
milyona ulaşmış, küresel turizm geliri ise 1,5 trilyon ABD doları civarında seyretmiştir (TÜRSAB, 
2020b: 5-6). Ancak 2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı kısa zamanda etkisi 
altına alan COVID-19 pandemisi, bireylerin yaşamlarını ciddi biçimde etkileyen ve küresel 
çerçevede iktisadi bir krizi tetikleyen bir olay olmuştur. COVID-19 pandemisinin turizm sektörü 
bakımından önemli ölçüde ve somut etkileri bulunmakla beraber, pandemi en başta turizm 
firmaları ile personeli olmak üzere turizmle ilgili bütün faaliyetlere negatif yönde etki etmiştir 
(Bahar ve İlal, 2020: 129).  
 
COVID-19 pandemisi tüm dünyada sağlığın yanı sıra pek çok sektörü etkilerken, toplumsal ve 
iktisadi sorunlara sebebiyet vermiştir. Pandemi nedenli ölüm vakalarını ve bulaşmaları azaltmak 
üzere devletler, insan hareketliliğini azaltmak maksadıyla seyahat sınırlamaları, sokağa çıkma 
sınırlamaları, maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe, karantina önlemleri gibi tedbirler 
almak zorunda kalmıştır. Bahsi geçen uygulamalarla kısıtlamalar iktisadi açıdan üretimle 
tüketimi ciddi bir biçimde ve negatif yönde etkilemiş, iktisadi aktivitelerin yavaşlamasına veya 
durmasına sebebiyet vermiş ve küresel çerçevede bir iktisadi durgunluğa neden olmuştur 
(TÜRSAB, 2020a). 
 
COVID-19 pandemisi, seyahat kısıtlamalarından ötürü en ciddi etkiyi turizm sektöründe 
göstermiştir. Gerek ülke içinde gerekse de ülkelerin arasında gerçekleşen benzeri daha önce 
görülmemiş seyahat kısıtlamalarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları, küresel ekonomide bu dönem 
değin en büyük dalgalanmanın gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir. Bu doğrultuda, turizm 
faaliyetleri de 2020 yılının Mart ayı itibariyle ciddi şekilde yavaşlamıştır (Gössling vd., 2020; Acar, 
2020: 7; Strielkowski, 2020: 1). 
 
Ülkelerin nüfusları, vaka sayıları, ölüm sayıları vb. veriler değerlendirildiğinde, pandeminin 
insan hareketliliğinin yoğun şekilde gerçekleştiği kıtalarda, bölgelerde ve ülkelerde daha çok 
olduğu söylenebilir. Bilhassa dünyadaki en önemli turizm bölgelerinden Akdeniz ve Avrupa 
destinasyonları, Orta ve Kuzey Amerika destinasyonları turizm hareketlerindeki düşüşten ötürü 
pandemi sürecinde negatif yönde etkilenmiştir (Yılmaz, 2020: 42).  
 
UNWTO verileri çerçevesinde, 27 Nisan 2020’den itibaren küresel çapta 217 destinasyonun 
156’sında uluslararası turizm tamamıyla durmuştur. Avrupa kıtasında bulunan destinasyonların 
%83’ü uluslararası turizme yönelik olarak sınırlarını tamamıyla kapatmış, Amerika kıtasında bu 
oran %80, Asya ve Pasifik’te %70, Ortadoğu’da %62, Afrika’da %57 şeklinde gerçekleşmiştir. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, COVID-19 pandemisinden ötürü küresel çapta turizm 
sektörünün dünyanın genel gayrisafi milli hasılasına etkisinin 2,7 trilyon ABD doları düzeyinde 
azalacağını, sektörün küresel çerçevede oluşturacağı istihdam kaybının ise 100,8 milyon kişi 
olacağını belirtmiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne göre, 2020 senesinde yolcu 
gelirlerinin 2019 senesine kıyasla 252 milyar ABD doları düşeceği ifade edilmiştir. Uluslararası 
Havalimanları Konseyi de pandemi nedeniyle 2020 yılında 76 milyar ABD dolarından fazla bir 
kayıp yaşanacağı açıklanmıştır. Otel işletmeleri, COVID-19 pandemisi sürecinde ya kapalı kalmış 
ya da az sayıda turisti ağırlamıştır. Bu nedenle, 2020 yılına ilişkin sektör gelir tahminlerinin 
önemli ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından 
hazırlanan otel doluluk verilerinde, Mart 2020 tarihinde dünyadaki otel işletmelerinin doluluk 
oranlarının ciddi şekilde düştüğü görülmüştür. Zira Avrupa kıtasında Mart 2020 tarihinde 
sadece %26,3’lük bir otel doluluk oranı ortaya çıkmıştır. Bu oran, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
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olan en düşük orandır. Turizm sektöründe faaliyette bulunan seyahat acenteleriyle tur 
operatörleri de pandemiden en ciddi zararı görmüş olan kesimlerin arasında yer almaktadır. 
Nitekim otel ve seyahat rezervasyonu yaptırmış olan hemen hemen tüm müşteriler bu dönemde 
rezervasyonları iptal etmiş veya ertelemiştir (Karadeniz vd., 2020). 

COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınması maksadıyla gerçekleştirilen seyahat yasakları ve 
sınır geçişlerinin kapatılmasıyla beraber, kriz durumlarından hızlı bir şekilde etkilenen bir sektör 
durumundaki turizm sektörünün COVID-19 koşullarından ciddi biçimde etkilenmiş olduğu ve 
kısa dönemde normalleşemeyeceği öngörülmüştür (İbiş, 2020: 86). Ulusal ve uluslararası 
düzeyde bütün turizm firmalarının aktivitelerinin durma noktasına gelmesinden ötürü, turizm 
sektöründe çalışmakta olan kişilerin işsiz kalmaları söz konusu olmuştur (Alaeddinoğlu ve Rol, 
2020).  

UNWTO, 2020 yılının Temmuz ayında uluslararası turizm hareketlerinde 2019’un aynı 
dönemine kıyasla %81, Ağustos ayında ise %79 düşüş gerçekleştiğini bildirmiştir. Bu bağlamda, 
pandeminin 8 aylık sürecinde uluslararası turizm hareketleri çerçevesinde gerçekleşen gelir 
kaybı %70 düzeyine erişmiştir. Bu verilere göre, pandemi sürecinin ilk 8 ayında uluslararası 
seyahat sayısı, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 700 milyon azalmıştır. Bu süreçte uluslararası 
turizmdeki geliri kaybı ise 730 milyar ABD doları düzeyindedir (UNWTO, 2021). 

Küresel turizm sektöründe gerçekleşen gerileme, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) tarafınca da değerlendirilmiştir. OECD tarafından COVID-19 pandemisi, “eşi benzeri 
görülmemiş bir kriz” şeklinde betimlenmiştir. Bu doğrultuda OECD, COVID-19 salgınının Aralık 
2020’ye değin kontrol altına alınamaması halinde, küresel turizmdeki daralmanın %80’lere 
ulaşılabileceğini bildirmiştir (TÜRSAB, 2020b: 7).  

COVID-19’UN TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

Türkiye, uluslararası turizm hareketliliği açısından, sahip olduğu pek çok turistik özellik 
neticesinde oldukça önemli bir turizm destinasyonudur. Türkiye’de turizm sektöründe 2016 
senesinde 2 milyon 210 bin kişi istihdam edilmiştir. Turizm sektöründeki istihdamın toplam 
istihdamın içindeki payı ise COVID-19 pandemisi öncesinde %8 civarındadır. Pandemi 
öncesinde yapılan tahminlerde, 2025 senesinde Türkiye’de turizm sektöründe çalışanların 
sayısının 2 milyon 817 bin kişiye erişeceği öngörülmüştür (Güngören ve Özcan, 2019: 771).  

Türkiye’de turizm sektörü, COVID-19 pandemisinden en fazla etkilenen sektörlerden birisidir. 
Ekonomisi genellikle turizme dayalı olan Türkiye gibi ülkelerin COVID-19 sürecinde oldukça 
zorlandıkları ve zorlanacakları sarih biçimde görülmektedir. Öte taraftan, turizm hareketlerinin 
dolaylı şekilde etkilediği sektörler de pandeminin turizm sektörünü çok fazla etkilememesini 
ümit etmiştir. Zira deniz-kum-güneş turizminden büyük gelir elde eden Türkiye gibi ülkelerde, 
turizmden gelir sağlanması noktasında bilhassa yaz ayları beklenmektedir. Ancak COVID-19 
pandemisi 2020 yılında turizm sektörünü oldukça güç bir durumda bırakmıştır. Günümüze 
değin ekonomi, terörizm, deprem, askeri darbe gibi pek çok kriz sürecini atlatmış olan Türkiye, 
bugün küresel bir pandemi tehdidiyle ve bu tehdidin oluşturduğu kriz durumuyla karşı 
karşıyadır (Akyol, 2020: 114).  

COVID-19 pandemisinin Türkiye’de turizm sektörünü anlayabilmek için, turizmle ilgili 
rakamlara bakılması gereklidir. Tablo 1’de, TÜİK verilerine göre, 2017 ile 2020 yılları arasında 
Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı gösterilmiştir. Tabloya göre, 2017 yılında Türkiye’ye yurt 
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dışından 38,620 milyon turist giriş yapmıştır. Bunların 32,079 milyonu yabancı turist, 6,540 
milyonu yurt dışında yaşayan Türklerdir. 2018 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelen turist 
sayısı 45,628 milyon iken, bunların 38,951 milyonu yabancı turist, 6,676 milyonu yurt dışında 
yaşayan Türkler olmuştur. 2019 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelen turist sayısı 51,860 milyon 
iken, yabancı turist sayısı 44,712 milyon, yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı ise 7,147 
şeklindedir. Görüldüğü üzere, 2017 yılından sonra 2018’de ve 2019’da toplam turist, yabancı 
turist ve yurt dışında yaşayıp da Türkiye’ye gelen turist sayısı artış göstermiştir. Ancak COVID-
19 pandemisinin Türkiye’ye sirayet etmesiyle birlikte, 2020 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 
toplam 15,826 milyon olmuştur. Bunların 12,708 milyonu yabancı turist, 3,118 milyonu ise yurt 
dışında yaşayan Türkler şeklindedir. 2020 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yıla göre az 
düzeyde bir düşüş gerçekleşirken, ikinci çeyrekle ilgili COVID-19 pandemisinden ötürü sağlıklı 
veri elde edilememiştir. Üçüncü çeyrekte Türkiye’ye gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre 16 
milyon kişi azalırken, dördüncü çeyrekte ise 6 milyon kişilik bir azalma ortaya çıkmıştır. 
Tablodan görülen TÜİK verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelen turist sayısı 
%69,48 oranında azalma göstermiştir.  
 
Tablo 1. Türkiye’den Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı (2017-2020) 
 

Yıl Dönem 

Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı 

Toplam Yabancı 
Vatandaş (yurt 
dışında ikamet 

eden) 

2017 

Yıllık 38.620.346 32.079.527 6.540.819 
1. Çeyrek 4.844.761 3.772.293 1.072.468 
2. Çeyrek 8.863.391 7.675.032 1.188.359 
3. Çeyrek 16.663.265 13.770.308 2.892.957 
4. Çeyrek 8.248.929 6.861.894 1.387.035 

2018 

Yıllık 45.628.673 38.951.902 6.676.771 
1. Çeyrek 6.122.182 4.908.831 1.213.351 
2. Çeyrek 11.067.987 9.855.102 1.212.885 
3. Çeyrek 18.786.765 15.904.734 2.882.031 
4. Çeyrek 9.651.740 8.283.235 1.368.505 

2019 

Yıllık 51.860.042 44.712.970 7.147.072 
1. Çeyrek 6.644.391 5.460.380 1.184.011 
2. Çeyrek 12.762.346 11.499.211 1.263.135 
3. Çeyrek 21.611.964 18.438.139 3.173.825 
4. Çeyrek 10.841.340 9.315.240 1.526.100 

2020 

Yıllık 15.826.266 12.708.265 3.118.001 
1. Çeyrek 5.639.413 4.635.845 1.003.568 
2. Çeyrek - - - 
3. Çeyrek 5.604.155 4.430.053 1.174.102 
4. Çeyrek 4.582.698 3.642.367 940.331 

Kaynak: TÜİK. (2021). Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr 
 
Tablo 2’de, TÜİK verilerine göre, 2017 ile 2020 yılları arasında Türkiye’ye yurt dışından gelmiş 
olan turistlerden elde edilen turizm geliri gösterilmiştir. Tabloya göre, 2017 yılında Türkiye’nin 
yurt dışından gelen turistlerden elde ettiği turizm geliri 26,283 milyar ABD doları tutarındadır. 
Bu meblağın 20,222 milyar doları yabancı turistlerden, 5,908 milyar doları yurt dışında yaşayan 
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Türklerden sağlanmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin yurt dışından gelen turistlerden elde ettiği 
turizm geliri 29,512 milyar ABD doları tutarındadır. Bu meblağın 24,028 milyar doları yabancı 
turistlerden, 5,345 milyar doları yurt dışında yaşayan Türklerden sağlanmıştır. 2019 yılında 
Türkiye’nin yurt dışından gelen turistlerden elde ettiği turizm geliri 34,520 milyar ABD doları 
tutarındadır. Bu meblağın 28,704 milyar doları yabancı turistlerden, 5,688 milyar doları yurt 
dışında yaşayan Türklerden sağlanmıştır. Bu verilere göre, 2017 yılı sonrasında 2018 ve 2019’da 
yurt dışından Türkiye’ye gelen turistlerden elde edilen turizm geliri artış göstermiştir. Ancak 
COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Türkiye’nin elde ettiği turizm geliri, bir önceki yıla 
kıyasla %65 azalarak, 12,059 milyar dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu meblağın 9,097 milyar 
doları yabancı turistlerden, 2,886 milyar doları ise yurt dışında yaşayan Türklerden sağlanmıştır. 
Çeyrekler açısından değerlendirildiğinde, 2020 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yıla kıyasla 
az düzeyde bir düşüş söz konusudur. İkinci çeyreğe ilişkin olarak COVID-19 pandemisinden 
ötürü sağlıklı veri elde edilememiştir. Üçüncü çeyrekte turizm geliri bir önceki yıla göre yaklaşık 
10 milyar dolar, dördüncü çeyrekte ise yaklaşık 4 milyar dolar azalma göstermiştir.  

Tablo 2. Turizm Geliri (2017-2020) 

Yıl Dönem Toplam (000 $) Yabancı (000 $) 
Vatandaş (yurt 
dışında ikamet 

eden) (000 $) 

2017 

Yıllık 26.283.656 20.222.971 5.908.752 
1. Çeyrek 3.369.753 2.404.603 943.919 
2. Çeyrek 5.413.048 4.375.826 1.004.218 
3. Çeyrek 11.391.668 8.727.514 2.604.740 
4. Çeyrek 6.109.187 4.715.027 1.355.875 

2018 

Yıllık 29.512.926 24.028.311 5.345.472 
1. Çeyrek 4.425.237 3.348.335 1.054.088 
2. Çeyrek 7.044.591 5.936.235 1.073.228 
3. Çeyrek 11.502.665 9.371.634 2.085.535 
4. Çeyrek 6.540.434 5.372.106 1.132.622 

2019 

Yıllık 34.520.332 28.704.946 5.688.271 
1. Çeyrek 4.629.679 3.703.613 905.829 
2. Çeyrek 7.973.963 6.974.736 967.045 
3. Çeyrek 14.031.122 11.484.852 2.504.609 
4. Çeyrek 7.885.568 6.541.744 1.310.787 

2020 

Yıllık 12.059.320 9.097.118 2.886.859 
1. Çeyrek 4.101.206 3.292.351 791.117 
2. Çeyrek - - - 
3. Çeyrek 4.044.356 2.875.002 1.137.764 
4. Çeyrek 3.913.758 2.929.765 957.978 

Kaynak: TÜİK. (2021). Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr 

Tablo 3’te, yine TÜİK verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelmiş olan 
turistlerin milliyetlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Tabloya yalnızca 2020 yılında 100 bin 
kişinin üzerinde turistin geldiği ülkeler dâhil edilmiştir. Tablo 1’de, Türkiye’ye 2020 yılında 
gelmiş olan toplam turist sayısının 15,826 milyon olduğu belirtilmiştir. Bu toplam sayı içerisinde 
3,118 milyon kişi, yurt dışında yaşayan Türklerdir. Arkasından 2,113 milyon kişi ile Rusya 
Federasyonu vatandaşları, 1,232 milyon kişi ile Bulgaristan vatandaşları, 1,156 milyon kişi ile 



Serkan GÜN ve Alper TUTCU 

 540 

Almanya vatandaşları, 977 bin kişi ile Ukrayna vatandaşları ve 829 bin kişi ile Birleşik Krallık 
vatandaşları gelmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020) verilerine göre, 2019 yılında 
Rusya’dan Türkiye’ye 6,694 milyon turist, Almanya’dan Türkiye’ye 4,649 milyon turist, 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 2,254 milyon turist, Ukrayna’dan Türkiye’ye 1,462 milyon turist, 
Birleşik Krallık ‘tan Türkiye’ye 2,442 milyon turist gelmiştir. İki veri seti karşılaştırıldığında; 
Türkiye’ye 2019 ve 2020 yıllarında en fazla turist göndermiş olan ülkelerden Rusya, Almanya, 
Bulgaristan, Ukrayna ve Birleşik Krallık ’tan Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020 yılında, bir 
önceki yıla göre oldukça azaldığı görülmektedir.  
 
Tablo 3. Milliyetlerine Göre Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı (2020) 
 

Milliyet 2020 Milliyet 2020 

Toplam 15.826.266 Fransa 313.570 

Türkiye (Yurt dışında yaşayan 
Türkler) 3.118.001 Hollanda 273.151 

Rusya Federasyonu 2.113.992 Azerbaycan 241.565 

Bulgaristan 1.232.821 ABD 149.803 

Almanya 1.156.842 Belçika 140.140 

Ukrayna 977.217 Yunanistan 140.055 

Birleşik Krallık 829.361 İsrail 139.109 

Irak 405.304 İsviçre 131.642 

Gürcistan 401.968 Avusturya 117.005 

İran 385.233    

Kaynak: TÜİK. (2021). Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr 
 
SONUÇ 
 
2019 yılının sonlarında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi bütün dünyayı ve tüm sektörleri kısa 
zamanda etki altına almıştır. Pandeminin ne şekilde seyredeceğine ilişkin bilim dünyasında 
çeşitli tahminler ortaya atılmış olmakla birlikte; pandeminin her ülkeyi etkilemesi, tedavisinin 
net olarak olmaması, aşılama çalışmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması gibi sebeplerle, 
salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir görüş bildirmek oldukça zordur. Pandemiden en 
fazla zarar gören sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Pandeminin ne zaman 
azalacağı veya tamamen biteceğine yönelik bir tahmin yapılamaması, turizm sektörünün ne 
zaman ve nasıl toparlanacağına ilişkin planlamaları da önemli ölçüde etkilemektedir.  
 
Pek çok ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından hazırlanan raporlar ile bilim insanları 
tarafından yapılan akademik çalışmalar hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde COVID-
19 pandemisinin turizm sektörünü 2020 yılında oldukça negatif yönde etkilediğini 
göstermektedir. Pandeminin turizm talebi üzerinde yaptığı doğrudan etkilerin yanı sıra, bu 
süreçte devletler tarafından uygulanan, seyahat kısıtlamalarının da içerisinde yer aldığı 
kısıtlamalardan dolayı turizm sektörü büyük bir zarar görmüştür. Bu hususta, pandemi sürecinin 
Türkiye’de turizm sektörünü nasıl ve ne oranda etkilediğini saptayabilmek üzere, bu çalışmada 
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TÜİK ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan istatistiksel veriler incelenerek 
değerlendirilmiştir.  

TÜİK’ten elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bilhassa COVID-19’un resmen ülkemizde 
görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren turizmle ilgili tüm verilerde ciddi bir düşüşün yaşandığı 
görülmektedir. Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan birinci çeyrekte Türkiye’ye yurt dışından 
gelen turist sayısı ve Türkiye’nin elde ettiği turizm geliri miktarı, 2019 yılına kıyasla az düzeyde 
bir azalma göstermiştir. İkinci çeyrekte, TÜİK ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 
yılına ilişkin sağlıklı veri toplanamadığından, ikinci çeyreğe ilişkin olarak 2019 ve 2020 yılları 
arasında bir karşılaştırma yapabilmek mümkün değildir. Ancak ikinci çeyreğe rastlayan 
dönemde Türkiye’de uluslararası uçuşların genel olarak durdurulmuş olması, seyahat 
kısıtlamalarının uygulanması, kısmi sokağa çıkma yasakları gibi tedbirlerden ötürü Türkiye’ye 
yurt dışından Nisan-Mayıs-Haziran döneminde gelmiş olan turist sayısının oldukça az olduğu 
öngörülebilir. Bu doğrultuda, ikinci çeyrekte turizmden elde edilen gelirin de oldukça düşmüş 
olduğu düşünülebilir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye yurt dışından gelen turist 
sayısının 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %76 civarında, dördüncü çeyreğinde ise %58 
civarında azaldığı görülmüştür. Aynı çeyrekler bazında, üçüncü çeyrek itibariyle turizm gelirinin 
%71 civarında, dördüncü çeyrekte ise %50 düzeyinde düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.  

Türkiye’ye yurt dışından gelen yabancı turistlere ilişkin veriler incelendiğinde; 2019 yılında 
Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan 
ve Ukrayna şeklindedir. 2020 yılında bu ilk beş ülke değişmezken sadece sıralamaları değişmiştir. 
Rusya yine ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Bulgaristan, üçüncü sırada Almanya, dördüncü 
sırada Ukrayna ve beşinci sırada Birleşik Krallık yer almıştır. Ancak bahsi geçen her bir ülkeden 
Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla oldukça azalmıştır. Bu 
bağlamda, Türkiye’ye gelen Rusya vatandaşı sayısı %68, Bulgaristan vatandaşı sayısı %45, 
Almanya vatandaşı sayısı %75, Ukrayna vatandaşı sayısı %33, Birleşik Krallık vatandaşı sayısı 
%66 oranında azalmıştır.  

Sonuç olarak, gerçekleştirilen bu çalışmada Türkiye’de turizm sektörünün COVID-19 sürecinden 
ciddi bir biçimde etkilenmiş olduğu; Türkiye’ye yurt dışından gelen turist sayısı ile turizmden 
elde edilen gelirin 2020 yılında 2019 yılına kıyasla ciddi bir düşüş göstermiş olduğu bulguları 
elde edilmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılacak araştırmalarda, iç turizmle ilgili analizlere ve 
değerlendirmelere ilişkin, yerli ve/veya yabancı turistlerin pandemi sürecinde Türkiye’ye 
gelmeleri hususundaki algılarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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Öz 

Uluslararası rekabette yaşanan artış, turizm hedeflerini gerçekleştirmek isteyen destinasyonlar için 
rekabetçi güçlerin analizini, destinasyonu bekleyen fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Alanyazında destinasyon rekabetçiliğinde önemli olan faktörlere yönelik çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Destinasyon rekabetçiliği konusunda yapılan en kapsamlı çalışmaların başında Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) tarafından oluşturulan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) raporu 
gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin turizmdeki uluslararası rekabetçi konumunu TTCI 2019 
raporu verilerini esas alarak değerlendirmek ve mevcut görünümünü ortaya koyarak rekabetçi konumuna 
etki eden olumlu ve olumsuz faktörleri belirlemektir. Raporda 140 ülkeye ilişkin veriler yer almakta ve 
ülkeler, rapordaki dört ana faktör, 14 alt faktör ve alt faktörleri oluşturan toplam 90 gösterge üzerinden 
değerlendirilerek sıralanmaktadır. Çalışmada raporda yer alan 140 ülke 5’li gruplandırılarak Türkiye’nin 
rekabetçi konumu, ilgili gruplandırmaya yönelik değerlendirilmiştir. Buna göre; 1. Grup = Çok iyi (1-30. 
sırada bulunmak), 2. Grup = İyi (31-60. sırada bulunmak), 3. Grup = Orta (61-90. sırada bulunmak), 4. Grup 
= Zayıf (91-120. sırada bulunmak) ve 5. Grup = Çok zayıf (121-140. sırada bulunmak) biçiminde analiz 
yapılmıştır ve 140 ülke endekste yer alan her bir rekabetçilik faktörleri sıralamasına göre 5’li 
Gruplandırılmış Seri şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmanın bulguları kapsamında Türkiye’nin Doğal ve 
Kültürel Kaynaklar açısından “çok iyi”, Altyapı ile Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi 
bakımından “iyi” bir sınıflamada yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu faktörler açısından turizm 
rekabetçiliğinde Türkiye’nin Güçlü olduğu değerlendirilebilir. Buna karşın Çevresel Faktörler açısından 
“orta” düzeyde ve gerilemekte olan bir görünüme sahip olduğu gözlenmiştir. 
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Abstract 

The increase in international competition necessitates the analysis of competitive forces and the evaluation 
of opportunities and threats awaiting the destination for destinations that want to achieve their tourism 
goals. In the literature, there are studies on factors that are important in destination competitiveness. One of 
the most comprehensive studies on destination competitiveness is the Travel and Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) report created by the World Economic Forum (WEF). The purpose of this study is to evaluate 
the international competitive position of Turkey in tourism on the basis of TTCI 2019 report data and to 
determine the positive and negative factors that affect its competitive position by revealing its current 
appearance. The report includes data for 140 countries and countries are ranked by evaluating four main 
factors, 14 sub-factors and a total of 90 indicators that make up the sub-factors. In the study, 140 countries 
in the report were grouped in 5 and the competitive position of Turkey was evaluated for the related 
grouping. According to this; Group 1 = Very good (ranking 1-30), Group 2 = Good (ranking 31-60), Group 3 
= Medium (ranking 61-90), Group 4 = Poor (91 Ranking -120) and Group 5 = Very poor (ranking 121-140) 
and 140 countries are arranged in 5-Group Grouped Series according to the order of competitiveness factors 
in the index. Within the scope of the findings of the research, it has been determined that Turkey is "very 
good" in terms of Natural and Cultural Resources and "good" in terms of Infrastructure and Tourism Policies 
and Conditions. Therefore, in terms of these factors, it can be evaluated that Turkey is strong in tourism 
competitiveness. On the other hand, it has been observed that it has a “medium” and declining appearance 
in terms of Environmental Factors. 
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GİRİŞ 

Turizm endüstrisi krizlere karşı kırılgan bir yapıya sahip olmasına rağmen özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren sürekli gelişmekte olan bir endüstri konumundadır ve %3 ortalama ile büyüyen 
performansı dünyanın en hızlı gelişen endüstrilerinden biri haline gelmesini sağlamıştır. Dünya 
geneli gibi Türkiye turizmi de hızlı bir gelişim göstererek dünya turizm gelişim ortalamasının iki 
katına varan bir görünüm sergilemiştir (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020:238). Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) 2019 raporuna göre, uluslararası turist sayısı 2019 yılında %4 büyüme ile 1,5 milyar 
seviyesine ulaşmıştır (UNWTO, 2020). Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 verilerine göre ise 2019 
yılında Türkiye turizmi, turist varışlarında bir önceki yıla göre %12’lik bir artışla toplam 51,7 
milyon turist sayısına ve turizm gelirlerinde %17’lik bir artışla 34,5 milyar $ gelir seviyesine 
çıkmıştır. İlgili turizm verilerine göre Türkiye’de turistlerin %63’ü yabancı, %37’si ise yerli turist 
şeklindedir. Konaklama istatistiklerinde yaklaşık olarak 81 milyon tesise varış ve 211 milyon 
geceleme gerçekleşmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Turizm, Türkiye’nin 
GSYİH’sında, ödemeler dengesinde ve işsizlik sorunlarının çözümünde son derece önemlidir. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) raporuna göre 2019 yılında Türkiye’de turizm 
endüstrisinin genel ekonomik katkıları; GSYİH içinde %11,3, istihdam içinde %9,4 ve toplam 
ihracat içinde %17,5 seviyelerine ulaşmıştır (WTTC, 2020). Bu oranlar turizm endüstrisinin 
Türkiye ekonomisi için ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 

Covid-19 salgını, özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren etki alanını genişletmiş, dünya 
genelinde ekonomik, sosyal, fiziksel değişim ve gelişmeleri beraberinde getiren farklı 
dinamiklere sahip bir sürecin oluşmasına ve ülkelerin rekabet güçlerine ilişkin dengelerin 
değişebileceğine yönelik görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Okur, 2020:321). Bu 
sürecin yarattığı etkiler bakımından dünya genelinde en fazla turizm endüstrisini etkilediği 
görülmektedir. İlk kısıtlamalara tabii olan ve yine ilk serbestleşmeler kapsamında 
değerlendirilmekte olan turizm endüstrisinde destinasyonların salgına ilişkin oluşturdukları 
sağlık stratejileri ve altyapıları turistler tarafından destinasyon seçiminde önemli unsurlar haline 
gelmiştir (Dalkıran ve Bayrak, 2020:222). Dünya Turizm Örgütü’nün Ocak 2021’de yayınladığı 
2020 yılının gerçekleşen uluslararası turist varışları sonuç raporuna göre, 2020 yılında turist 
sayısında 2019 yılıyla karşılaştırıldığında %74’lük bir düşüş yaşanmıştır (UNWTO, 2021). 
Türkiye turizm endüstrisinde 2020 yılı verileri incelendiğinde ise toplam ziyaretçi sayısı % 69 
azalarak yaklaşık 15 milyon ziyaretçi şeklinde gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle Türkiye’nin 
turizm gelirlerinde % 65,1’lik bir düşüş olmuştur ve buna bağlı olarak turizm geliri 12,1 milyar 
$’lara düşmüştür (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021). Bununla birlikte Türkiye’de salgının 
başlarından itibaren çevik ve ivedi uygulanan sağlık politikalarının bir sonucu olarak dünya 
geneli ziyaretçi trafiği ortalamasından % 6’lık bir oranda daha iyi bir 2020 yılı geçirdiği ve turist 
başı ortalama harcama oranlarında % 14’ün üzerinde bir artış yakaladığı görülmektedir. 
UNWTO'nun genişletilmiş 2021-2024 senaryoları, 2021'in ikinci yarısında uluslararası turizmde 
bir toparlanmaya işaret etmektedir. Bununla birlikte, uluslararası gelişler açısından 2019 
seviyelerine dönüşün 2,5 ila 4 yıl sürebileceği öngörülmektedir (UNWTO, 2021). Bu süreçte 
Türkiye, turizm gelirlerinde yaşanan kayıplarını en aza indirgemede rekabet gücünü korumaya 
yönelik sürdürülebilir faaliyet ve uygulamaları kısa sürede hayata geçirmiştir (KMPG Türkiye, 
2021). 

Turizmin yarattığı olumlu ekonomik etkilerden dolayı günümüzde ülkelerin bu ekonomik etkiyi 
sürekli kılmak adına kıyasıya bir rekabete girdikleri gözlenmektedir (Aydemir vd., 2014:1). Buna 
bağlı olarak ülkeler, turizmde rekabet gücünü arttırmada önemli olduğunu düşündükleri 
kaynakları sürdürülebilir olarak ortaya çıkarma çabası içine girmişlerdir (Fedajev vd., 2019). 
Destinasyonlar arası rekabet gücünde sürdürülebilir olmak ekonomik ve ekolojik 
sürdürülebilirliğin yanında kültürel, sosyal ve politik olarak da sürdürülebilirliği 
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gerektirmektedir (Ritchie ve Crouch, 2003). Turizmin yerelde olumlu ekonomik ve sosyal 
katkılarına bağlı olarak uluslararası destinasyonlar arasında pazar rekabeti artmakta ve 
pazarlama çabaları önem kazanmaktadır. Rekabet üstünlüğünde destinasyonların rekabetçi 
güçlerinin ortaya çıkartılması, fırsatların ve tehditlerin değerlendirilmesi gerekmektedir (Çivi 
vd., 2008:18). Uluslararası rekabette her geçen gün yaşanan artışla birlikte turizmin belirlenen 
hedeflere ulaşması sağlanmalıdır. Hedeflere yönelik etkin stratejiler geliştirilebilmesi için mevcut 
durum analizlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir (Göral, 2017:142). Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF)’nun 2007 yılından bu yana her iki yılda bir ve tek yıllarda (…, 2015, 2017, 2019 
gibi) yayınladığı Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) raporu ülkelerin mevcut rekabet 
gücünü analiz etmede önemli veriler sunmaktadır. 

Turizm endüstrisinin ekonomik, kültürel, çevresel ve siyasal unsurlar gibi çok sayıda faktörden 
etkilenmesi rekabet gücünün belirlenebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple turizm 
destinasyonlarının doğrudan rekabetçiliğini ölçmede birçok model ve endeks geliştirilmiştir. 
Destinasyon rekabetçiliği konusunda en kapsamlı modeller Ritchie ve Crouch tarafından 
oluşturulan “Kavramsal Rekabet Modeli”, Dwyer ve Kim’in ortaya koyduğu “Bütünleştirilmiş 
Rekabet Modeli” ve WEF’in TTCI endeksidir (Ritchie ve Crouch, 2003; Dwyer ve Kim, 2003; Pike 
ve Page, 2014:209; Burnaz ve Ayyıldız, 2018:239). Alanyazında TTCI raporunda yer alan faktör 
ve göstergelerin ölçüt alınarak Türkiye’nin incelendiği çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. 2013 
yılı raporunda 14 alt faktörün incelenerek Türkiye ve Avrupa’nın kıyaslama yoluyla 
değerlendirildiği (Aydemir vd., 2014), 2015 yılı raporundaki 14 alt faktörün tümünde Türkiye’nin 
kapsamlı bir biçimde değerlendirildiği (Göral, 2017), 2019 yılı raporunda Türkiye’yi de 
kapsamına alan Akdeniz turizm destinasyonlarının 12 gösterge ile değerlendirildiği (Manap 
Davras, 2020) çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan Göral’ın 2015 yılı verileriyle yaptığı 
çalışması Türkiye’yi odak alarak TTCI faktörleri bazında detaylıca inceleyen en kapsamlı 
araştırmadır. Ayrıca 2019 yılı TTCI raporundaki faktörlerin tümünün ele alınarak Türkiye’nin 
rekabet gücünü ortaya koymaya yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu noktada 
çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 
uluslararası turizmdeki rekabetçi konumunu TTCI 2019 raporu verileri ışığında analiz ederek 
mevcut görünümünü ortaya çıkarmak ve rekabetçi konumuna etki yapan olumlu ve olumsuz 
faktörleri irdelemektir. Ayrıca araştırmanın diğer bir amacı; 2015, 2017 ve 2019 yıllarında 
yayınlanan rapor verileri doğrultusunda Türkiye’nin rekabetçi faktörler bağlamında durumunu 
analiz etmektir ve dolayısıyla bulgular, raporda yer alan verilerle sınırlıdır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Destinasyon Rekabetçiliği ve TTCI Raporlarına Yönelik Araştırmalar 

Destinasyonların turizmdeki başarısı rekabetçilik güçlerine bağlıdır (Hovinen, 2002:210). 
“Destinasyon Rekabetçiliği”, bir destinasyonun destinasyonlar arasındaki kıyaslamalarda 
turistlerce önemli görülen turizm deneyimini daha üstün bir performans ile sunabilme yeteneği 
biçiminde tanımlanmıştır (Dwyer ve Kim, 2003:374). Dupeyras ve MacCallum ise (2013) kavramı 
turizm rekabetçiliği olarak ele almışlar, destinasyonda ikamet eden ve etmeyenler dahil olmak 
üzere destinasyonun sahip olduğu çekiciliklerin yenilikçi, cazip ve kaliteli hizmetlerle 
bütünleşerek hem yerel hem de uluslararası turizm pazarlarında üstün pazar payı oluşturma 
becerisi şeklinde ifade etmişlerdir. 

Destinasyon rekabetçiliği, 1990’lı yıllardan itibaren turizm araştırmacıları arasında artan bir ilgi 
alanı haline dönüşmüştür. Artan bu ilgiyle birlikte destinasyon rekabetçiliğine ilişkin 
araştırmalarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Araştırma konularına ilişkin olarak bu 
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araştırmalardan bazıları; destinasyonlarda stratejik yönetim (Jamal ve Getz, 1996), 
destinasyonların yönetim sistemleri (Ankomah vd., 1996), destinasyonlarda konumlandırma 
(Chako, 1997), destinasyon imajı (Kozak ve Rimmington, 1999), destinasyon çevresi ve kalite 
yönetimi (Hassan, 2000), destinasyonlar arası fiyat rekabeti (Dwyer vd., 2000), destinasyonların 
pazarlaması (Buhalis, 2000), destinasyonlarda doğa temelli turizm (Huybers ve Bennett, 2003) 
şeklindedir. Bununla birlikte bazı araştırmaların ulusal, uluslararası veya seçili destinasyonlar 
düzeyinde yapıldığı görülmektedir. Bu destinasyonlar; iki ve daha fazla Akdeniz turizm 
destinasyonları (Baloglu ve McCleary, 1999; Kozak, 2002; Bahar ve Kozak, 2005; Marti ve Puertas, 
2017), Yunanistan (Papatheodorou, 2002; Patsouratis vd., 2005), Güney Kore (Kim vd., 2003), 
Hong Kong (Enright ve Newton, 2004), Asya Pasifik ülkeleri (Enright ve Newton, 2005), Slovenya 
(Omerzel, 2006; Armenski vd., 2011), Romanya ve Bulgaristan (Croitoru, 2011) şeklindedir.  

Destinasyon rekabetçiliğinde belirlenmiş alanlara özgü yapılan yukarıdaki örnek araştırmalar, 
destinasyon rekabet gücü konusunda literatüre önemli katkılar sunmakla birlikte destinasyon ya 
da çalışma konusuyla sınırlı olan araştırmalardır. Bu sebeple alanyazında belirli nitelikteki 
bölgelerin haricinde genele ilişkin destinasyon rekabetçiliğinde çeşitli araştırma teorileri ve 
modelleri geliştirmeye yönelik üçüncü bir yaklaşımdan da söz etmek mümkündür (Crouch, 
2011). Bu doğrultuda destinasyon rekabetçiliği konularında çeşitli modeller oluşturularak 
yapılan farklı araştırmalar bulunmaktadır (Heath ve Wall, 1992; Crouch ve Ritchie, 1999; Dwyer 
ve Kim, 2003; Gursoy ve Kendall, 2004; Bãlan vd., 2009; Dupeyras ve MacCallum, 2013). Bu 
araştırmalardan Dwyer ve Kim 2003 yılında ulusal ve firmalar arası rekabet teorilerini kapsamına 
alan bir rekabetçilik modeli geliştirmişlerdir. Bu modeli oluşturan temel unsurlardan biri 
“kaynaklar”dır. Kaynaklar, kültürel ve doğal kaynaklar “bağışlanmış kaynaklar”, altyapı, 
alışveriş, özel etkinlikler ile benzerleri “oluşturulmuş kaynaklar” ve ulaşılabilirlik, hizmet kalitesi 
gibi “destekleyici kaynaklar”dan oluşmaktadır. Bu modeli oluşturan ikinci temel unsur ise 
“destinasyon yönetimi”dir. Crouch ve Ritchie’nin yaptığı araştırmada ise destinasyonlar arası 
karşılaştırmalarda rekabet avantajlarına dayalı teorilerin yanında destinasyon rekabetçiliğinde 
fark yaratıcı özelliklere ilişkin kavramsal bir model geliştirilmiştir. 

Destinasyon rekabetçiliğini etkileyen faktörleri ortaya koyan bir diğer çalışma, Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF)’nun ilk kez 2007 yılında geliştirdiği ve son versiyonu 2019 yılında yayınlanan 
Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) modeli, uluslararası turizm rekabetini ölçme ve 
değerlendirmeye ilişkin faktörlerin ele alındığı en kapsamlı çalışmalardan biridir (Akkuş, 
2018:643). Rapor ilk yayınlandığı 2007 yılından itibaren araştırmacıların ilgisini çekmiştir. TTCI 
verilerine yönelik ilk araştırma Crouch tarafından 2007 yılında yapılmıştır. Araştırmada raporun 
içeriği, yapısı, metodolojisi, yararları incelenmiş ve raporun geliştirilmesine yönelik öneriler 
geliştirilmiştir. TTCI raporlarına ilişkin yapılan araştırma konuları, raporu oluşturan tüm 
faktörlerin ele alınarak belirli bir ülkenin rekabet gücünü ortaya çıkarmaya yönelik olduğu gibi 
belirli destinasyonların rakip veya sıralamalarda önde olan destinasyonlarla kıyaslanmasına 
yönelik olan araştırmalar şeklindedir. Belirlenmiş bir ülkenin rekabetçiliğine yönelik olarak Bello 
ve arkadaşları (2014) Nijerya’nın rekabetçi durumunu ortaya koymak amacıyla TTCI 2013 
verilerinden yararlanmışlardır. Araştırmada raporda yer alan 140 ülke sıralamalarına göre 5’li 
gruplarda kategorize edilerek (1-30 arası mükemmel, 31-60 arası iyi, 61-90 arası orta, 91-120 arası 
kötü ve 121-140 arası çok kötü) raporu oluşturan her bir faktör ve bu faktörlerin alt faktörleri 
kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve Nijerya’nın mevcut rekabetçi durumu irdelenmiştir. Yine 
aynı biçimde Göral (2017), TTCI 2015 verilerini baz alarak Türkiye’nin rekabetçi gücünü raporu 
oluşturan tüm faktörler kapsamında detaylı bir biçimde ortaya koymuştur. Araştırmada 
Türkiye’nin turizm rekabet gücünün kültürel kaynaklar ve altyapı faktörleri açısından iyi bir 
durumda olduğu belirlenmiştir. Buna karşın işletmecilik faaliyetleri için gerekli olan 
düzenlemelere yönelik olan çevresel faktörlerin yeterli seviyede olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
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politika ve koşulların etkinleştirilmesi faktörünün turizm yatırımlarını teşvik edici bir seviyede 
olmadığı belirlenmiştir. 

TTCI raporlarının belirli bir destinasyonun rakip destinasyonları ile kıyaslamasına yönelik olarak 
Aydemir ve arkadaşları (2014) Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile rekabet gücünü kıyaslamışlardır. 
Çalışmada 2013 yılı TTCI raporu ağırlıklı olmak üzere daha önceki raporlardaki veriler birlikte 
incelenmiştir. Araştırmada bir kısım Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin rekabetçiliğini belirleyen 
faktörler baz alınmıştır. Rekabet faktörleri raporda düzenleyici çerçeve, iş çevresi ve altyapı ile 
doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. Araştırma 
sonucunda Türkiye’nin kültürel miras bakımından dünyada ön sıralarda yer aldığı ve hava 
ulaşımında yapılan yatırımlar ile iyileştirmelerin rekabet gücüne olumlu katkı sağladığı tespit 
edilmiştir. Buna karşın güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik, karayolu ulaşımı ve sağlık-hijyen 
faktörleri bakımından sıralamada kötü durumda bulunduğu belirlenmiştir. Ilinčić ve Pavlović 
(2017), Sırbistan’ın turizm rekabetçiliğine ilişkin geçmiş dönem TTCI raporlarını baz alarak 
ülkenin rekabetçi gücünü öncelikli olarak doğal, kültürel ve insani alt göstergeler açısından rakip 
yedi ülke ile kıyaslamışlardır. 

TTCI raporlarındaki verilerin kullanımına ilişkin yukarıdaki gibi değerlendirilmelere yönelik 
çalışmaların yanında çeşitli tekniklerin kullanıldığı amprik araştırmalar da mevcuttur. Bu 
araştırmalarda çok boyutlu ölçekleme (Hassan ve Uşaklı, 2013) ve kümeleme analizi (Kayar ve 
Kozak, 2010), regresyon (Das ve Dirienzo, 2012; Çağlıyan ve Göral, 2017) ve korelasyon analizi 
(Webster ve Ivanov, 2014; Akkuş, 2018), açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri (Dias, 2017) 
kullanılarak araştırma örneklemindeki ülke veya ülkelerin mevcut rekabet güçlerini oluşturan 
faktörler arasındaki ilişkileri ve tutarlılıkları analiz edilmiştir. Buna ilave olarak TTCI verilerinin 
ele alındığı çeşitli araştırmalarda çok kriterli karar verme tekniklerinin de kullanıldığı 
görülmektedir. Bu araştırmalarda araştırmacılar AHP (Crouch, 2011), DEMATEL-tabanlı ANP 
(DANP) (Peng ve Tzeng, 2012), TOPSİS (Cracolici ve Nijkamp, 2008; Huang ve Peng, 2012; Manap 
Davras, 2020), ENTROPİ (Cracolici ve Nijkamp, 2008; Göral, 2016), VİKOR (Peng ve Tzeng, 2012; 
Manap Davras, 2020) ve EDAS (Güllü ve Yılmaz, 2020) gibi çeşitli teknikleri kullanarak ülkelerin 
rekabetçilik faktörlerine ilişkin ağırlıklandırmalar belirleyerek hiyerarşik sıralamalar 
oluşturmuşlardır. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından destinasyonların rekabetçiliğini ortaya koymada her 
geçen yıl gelişerek önemini arttıran Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksine (TTCI) yönelik 
araştırmalar artmaktadır. Araştırmacıların bu konuda çeşitli yaklaşımlar geliştirerek ülkelerin 
rekabetçilik düzeylerini ortaya çıkardıkları görülmektedir. Bu çalışma kapsamında WEF’in TTCI 
2019 yılı verileri esas alınarak Türkiye’nin mevcut rekabetçilik düzeyinin belirlenebilmesi ve 
alanyazına katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Dünya Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) 

İlk defa 2007 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nca yayınlanmaya başlanan Dünya Seyahat ve 
Turizm Rekabetçilik Endeksi raporu sonu tek rakamla biten yıllarda her iki yılda bir olarak 
hazırlanmakta ve ülkelerin turizmine yönelik mevcut durumlarını analiz etmede önemli bilgiler 
sunmaktadır. Rapor, turizm paydaşlarına turist perspektifinden kamu ve özel sektör düzeyinde 
destinasyonların zayıf ve güçlü yönlerini belirlemede kolaylık sağlamanın yanında turizmin 
geliştirilmesine ilişkin fırsatları sunmada ve destinasyona yapılacak seyahatlerde ortaya çıkması 
olası tehditlere karşı politikalar oluşturmada önemli veriler ortaya koymaktadır (Forsyth ve 
Dwyer, 2009). 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporu, anket yapılan ülkelerde Seyahat ve Turizm 
faaliyetlerini kolaylaştırarak yönlendiren dört ana faktör kategorisinde ölçülmektedir. Rapora 
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göre, ankete katılan 140 ülkenin analizinde tabii tutulduğu dört ana faktör, on dört alt faktör ve 
ölçümlemedeki ağırlıkları Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) 2019 Yılı Faktörleri ve Alt Faktörleri 

 

Şekil 1’de TTCI 2019’u oluşturan dört ana faktör ve 14 alt faktör bulunmaktadır. İlgili faktörler 
ve faktörleri oluşturan alt faktörlerin ölçümünde yararlanılan göstergelere ilişkin bilgiler 
şöyledir: Alt faktörleri oluşturan toplam 90 gösterge bulunmaktadır. Endeksteki ilk faktör olan 
ve 5 alt faktörden oluşan “Çevresel Faktörler”in ölçümüne ilişkin; İş Çevresi alt faktöründe 12, 
Emniyet ve Güvenlik alt faktöründe 5, Sağlık ve Hijyen alt faktöründe 6, İnsan Kaynakları ve İşgücü 
Piyasası alt faktöründe 9 ve Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık alt faktöründe 8 gösterge sayısıyla 
birlikte toplamda 40 farklı gösterge kullanılmıştır. “Turizm Politikalarının ve Koşullarının 
Etkinleştirilmesi” faktörünün ölçümüne ilişkin; Turizmin Önceliklendirilmesi alt faktöründe 6, 
Uluslararası Açıklık alt faktöründe 3, Fiyat Rekabet Gücü alt faktöründe 4 ve Çevresel Sürdürülebilirlik 
alt faktöründe 10 gösterge sayısıyla birlikte toplam 23 farklı gösterge kullanılmıştır. “Altyapı” 
faktörünün ölçümüne ilişkin; Hava Taşımacılığı Altyapısı alt faktöründe 6, Kara Ulaşımı ve 
Bağlantıları alt faktöründe 7 ve Turistik Hizmet Altyapısı alt faktöründe 4 gösterge sayısıyla birlikte 
toplam 17 farklı gösterge kullanılmıştır. “Doğal ve Kültürel Kaynaklar” faktörünün ölçümüne 
ilişkin olarak da Doğal Kaynaklar ile Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati alt faktörlerinin her birinde 
5’er adet olmak üzere toplam 10 farklı gösterge kullanılmıştır. Ayrıca ağırlıklandırma konusunda 
dört ana faktöre %25 şeklinde olmak üzere eşit ağırlık verilmiş olup, her faktörün sahip olduğu 
alt faktör sayısına oranla da ağrılıkların alt faktörleri arasında eşit dağılım gösterdiği 
görülmektedir. 
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Raporun hesaplamasında yararlanılan göstergelere yönelik veriler birincil ve ikincil 
kaynaklardan temin edilmiştir. Rapor, Bloom Consulting (BC), STR Global, Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA), Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), Birleşmiş Milletler 
İstatistik Departmanı (UNSD), UNESCO, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO) gibi kuruluşlar ile işbirliği içerisinde elde edilen verilerle 
oluşturulmaktadır. Diğer veri kaynakları ise turizm rekabet endeksi ölçüm hesaplamaları 
gerçekleştirilen destinasyonlarda yaşayan ve Dünya Ekonomik Forumu’yla birlikte işbirliğinde 
olan yönetici görüşlerine ilişkin anketlere dayanmaktadır (WEF, 2019).  

Birçok uluslararası kaynaktan elde edilen ham veriler başta çeşitli ölçütlere göre 
düzenlendiklerinden endeks hesaplamasında birlikte kullanılmaya uygun değildirler. Bu sebeple 
normalize edilebilmesi için veriler 1-7 ölçeğinde “1=son derece zayıf ve 7=son derece güçlü” 
şeklinde uyumlu hale getirilmişlerdir. Normalizasyon işleminde kullanılan formüller aşağıdadır 
(WEF, 2019). 

−6𝑥 Ü"#$	&#'()*+,	-üçü0	1023
45	6ü7ü#	&#'(*45	8üçü#	&#'(

+ 7 	(1) 

6𝑥 Ü"#$	&#'()*+,	-üçü0	1023
45	6ü7ü#	&#'(*45	8üçü#	&#'(

+ 1 	(2) 

Birinci formül, alınan vergiler veya petrol fiyatları gibi yüksek olduğunda ülkelerin rekabetinde 
olumsuz etkiye sahip değerlere ilişkin normalizasyonda kullanılmıştır. İkinci formül kullanılarak 
diğer verilere ilişkin değerlerin normalizasyonu yapılmıştır. Alt faktörlere ilişkin en küçük ve en 
büyük değer “En Büyük ve En Küçük Skor” olarak ifade edilmektedir. Ülkenin ilgili alt faktöre 
ait değeri ise “Ülke Skoru” şeklinde belirtilmektedir. TTCI puanı hesaplanmasında ilk olarak dört 
ana faktöre ait kendi alt faktörlerine ilişkin değerlerin 1-7 ölçeğinde ağırlıklandırılmamış 
aritmetik ortalaması hesaplanarak ana faktör değerlerine ulaşılmıştır. Daha sonrasında elde 
edilen dört ana faktör değerlerine ilişkin aritmetik ortalama elde edilerek ülkenin endeks puanı 
hesaplanmıştır. Alt faktör değerlerine ilişkin göstergeler, seyahat ve turizm ile daha çok 
doğrudan bağlantılı hale geldikçe alt faktör sayısı azalırken ağırlıkları artmaktadır. Örneğin 
Turistik Hizmet Altyapısı (%8,33) alt faktörü, İş Çevresi (%5) alt faktöründen daha ağırdır. Bunun 
sebebi turizm altyapısının en çok turizm endüstrisiyle ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. İş 
Çevresi alt faktöründe toplanan veriler ise, ülkedeki iş ve hizmetleri etkileyen daha geniş bir 
faktör kümesini temsil etmektedir (WEF, 2019). 

Çevresel Faktörler 

İş Çevresi: On iki göstergeden oluşan bu alt faktör, bir ülkenin şirketlere iş yapmaları için elverişli 
bir politika ortamına ne ölçüde sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, ekonomik büyüme 
ile mülkiyet haklarının ne kadar iyi korunduğu ve yasal çerçevenin etkinliği gibi hususlar 
arasında önemli bağlantılar olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde bir ülkenin verimliliğini ve 
üretkenliğini etkileyen, vergilendirme ve rekabet politikasındaki bozulmalar hem yurtiçi hem de 
uluslararası rekabet dahil, doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştırma açısından ölçülmektedir. Bu 
faktörler Seyahat ve Turizm dahil tüm sektörler için önemlidir. Buna ek olarak, özellikle Seyahat 
ve Turizmi geliştirme için önemli bir konu olan inşaat izinleriyle başa çıkmak için gereken 
maliyet ve zaman unsurları da dikkate alınmaktadır (WEF, 2019). 

Emniyet ve Güvenlik: Beş göstergeden oluşan Emniyet ve Güvenlik alt faktörü bir ülkenin Seyahat 
ve Turizm endüstrisinin rekabet gücünü belirleyen kritik faktörlerinden biridir. Turistlerin 
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tehlikeli ülke veya bölgelere seyahat etmekten caydırılması muhtemeldir, bu da ilgili yerlerde 
Seyahat ve Turizm endüstrisini geliştirmeyi daha az çekici hale getirmektedir. Burada terörizmin 
yanı sıra ortak suç ve şiddetin maliyeti ve suçtan koruma sağlamak için polis hizmetlerine ne 
ölçüde güvenilebileceği dikkate alınmaktadır. Bu alt faktörde Dünya Ekonomik Formu 
raporunda elde edilen veriler; polis hizmetlerinin güvenilirliği, şiddet ve suçun ticari maliyetleri, 
terörün işletme maliyetleri, cinayet oranı ve terör olayları indeksi gibi derecelendirmelerden 
oluşturulmaktadır (WEF, 2019). 

Sağlık ve Hijyen: Sağlık ve Hijyen alt faktöründe altı gösterge bulunmaktadır. Seyahat ve Turizm 
rekabet gücü için gerekli olan bu alt faktörde, yolcuların rahatı ve sağlığı için iyileştirilmiş içme 
suyu ve sanitasyona erişim önemlidir. Turistlerin hastalanması durumunda, ülkenin sağlık 
sektörü, doktorların ve hastane yataklarının mevcudiyeti ile ölçüldüğü üzere, turistlere uygun 
şekilde bakılmalarını sağlayabilmelidir. Ek olarak, yüksek HIV ve sıtma prevalansı, Seyahat ve 
Turizm iş gücünün üretkenliği üzerinde bir etkiye sahip olabilmektedir ve turistlerin bir ülkeyi 
ziyaret etmelerinin caydırılmasında rol oynayabilmektedir (WEF, 2019). Covid-19 salgınıyla 
birlikte bu faktörün sıralamalarda daha da önemli hale geldiği söylenebilir. 

İnsan Kaynakları ve İş Gücü Piyasası: Bir ekonomideki yüksek kaliteli insan kaynakları, ülke 
endüstrinin ihtiyaç duyduğu işbirlikçilere erişimini sağlamaktadır. Dokuz göstergeye sahip olan 
bu alt faktörün bileşenleri, ülkelerin eğitim ve öğretim yoluyla becerileri ne kadar iyi 
geliştirdiğini ölçmekte ve bu becerilerin verimli bir iş gücü piyasası aracılığıyla en iyi dağılımını 
geliştirmektedir. İnsan Kaynakları, örgün eğitim kazanım oranlarını ve eğitim hizmetlerine ve 
müşteri hizmetlerine iş yatırımı gibi insan kaynaklarının iyileştirilmesine özel sektör katılımını 
içermektedir. İşgücü Piyasası, ülkenin yetenek havuzunun derinliğini ve insan kaynaklarını en iyi 
şekilde kullanmak üzere tahsis etme kabiliyetini değerlendirmek için iş gücü piyasasının 
esnekliği, etkinliği ve açıklığı ile kadınların katılımına ilişkin önlemleri içermektedir (WEF, 2019). 

Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık: İnternetin gezi planlaması ile seyahat ve konaklama rezervasyonu 
için kullanılmasıyla Seyahat ve Turizmde çevrimiçi hizmetler ve iş operasyonlarının önemi 
giderek artmaktadır. Bununla birlikte, bilişim teknolojileri artık tüm sektörler için o kadar 
yaygındır ve önemlidir ki, genel olanak sağlayan ortamın bir parçası olarak kabul edilmektedir. 
Sekiz göstergeye sahip bu alt faktörün bileşenleri, yalnızca modern sabit altyapının varlığını 
(mobil ağ kapsamı ve elektrik tedarikinin kalitesini) değil, aynı zamanda işletmelerin ve 
bireylerin çevrimiçi hizmetleri kullanma ve sağlama kapasitesini de ölçmektedir (WEF, 2019). 

Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi 

Turizmin Önceliklendirilmesi: Devletin seyahat ve turizm endüstrisine ne ölçüde öncelik verdiği 
seyahat ve turizm rekabet gücü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Devlet, endüstrinin birincil 
endişe kaynağı olduğunu açıkça ortaya koyarak, fonları temel kalkınma projelerine kanalize 
edebilmekte ve turizm endüstrisinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları koordine 
edebilmektedir. Devlet politikasının istikrarını işaret etmek, sektörün daha fazla özel yatırım 
çekme kabiliyetini etkileyebilir. Devlet ayrıca, ulusal ve uluslararası pazarlama kampanyaları 
yoluyla turistleri doğrudan çekmede önemli bir rol oynayabilir. Altı göstergeye sahip olan bu alt 
faktör, bir ülkenin Seyahat ve Turizm sektörüne verdiği önemi gösterdiği için, devlet 
harcamaları, pazarlama kampanyalarının ve ülke markalaşmasının etkinliği ile uluslararası 
kuruluşlara Seyahat ve Turizm verilerinin tamlığı ve zamanlılığı ile ilgili ölçümleri içermektedir 
(WEF, 2019). 

Uluslararası Açıklık: Uluslararası anlamda rekabetçi bir Seyahat ve Turizm endüstrisi geliştirmek, 
belirli bir derecede açıklık ve seyahat kolaylığı gerektirir. Hantal vize gereksinimleri gibi 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6): 544-576. 

 553 

kısıtlayıcı politikalar, turistlerin bir ülkeyi ziyaret etme istekliliğini azaltır ve dolaylı olarak temel 
hizmetlerin kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Üç göstergeye sahip olan bu alt faktörde ölçülen 
bileşenler, dünya standartlarında turizm hizmetleri sunmak için devletin anlaşma sağladığı ve 
ülkenin hava bağlantılarının mevcudiyetini etkileyen ikili hava hizmeti anlaşmalarının açıklığını 
ve bu anlaşmaları mümkün olduğu ölçüde temsil eden yürürlükteki bölgesel ticaret 
anlaşmalarının sayısını içermektedir (WEF, 2019). 

Fiyat Rekabet Gücü: Bir ülkede seyahatle ilgili daha düşük maliyetler, Seyahat ve Turizm 
sektörüne yatırım yapılmasının yanı sıra birçok gezgin için ülkenin çekiciliğini de arttırmaktadır. 
Dört göstergeye sahip bu alt faktörde dikkate alınan bileşenler, fiyat rekabetçiliği unsurları 
arasında uçak bileti vergileri ve uçak biletlerini çok daha pahalı hale getirebilecek havalimanı 
ücretleri; otel konaklamalarının maliyetleri satın alma gücü paritesiyle temsil edilen yaşam 
maliyeti ve seyahat maliyetini doğrudan etkileyen yakıt fiyatı maliyetlerinden oluşmaktadır 
(WEF, 2019). 

Çevresel Sürdürülebilirlik: Turizm için çekici bir konum sağlamada doğal çevrenin önemi 
abartılamaz, bu nedenle çevresel sürdürülebilirliği arttıran politikalar ve faktörler, bir ülkenin 
varış noktası olarak gelecekteki çekiciliğini sağlamada önemli bir rekabet avantajıdır. On 
göstergeye sahip bu alt faktörün bileşenleri, devletin çevre düzenlemelerinin katılığı ve 
uygulanması gibi politika göstergeleri ile su, orman kaynakları ve deniz yaşamının durumunu 
değerlendiren ve balık stoku durumuna bağlı olan değişkenlerden oluşmaktadır. Turizmin 
kendisinin çevresel etkileri göz önüne alındığında, Seyahat ve Turizm sektörünün sürdürülebilir 
bir şekilde ne ölçüde geliştirildiği de hesaba dahil edilmektedir (WEF, 2019). 

Altyapı 

Hava Taşımacılığı Altyapısı: Hava bağlantısı, yolcuların ülkelere ve ülkelerden erişim kolaylığı ve 
ayrıca birçok ülke içindeki hareketleri için çok önemlidir. Dört göstergeye sahip bu alt faktörde, 
uçakların mevcut koltuk sayısı, kilometresi, kalkış sayısı, havalimanı yoğunluğu ve 
havayollarında çalışan sayısı ile iç ve dış hatlar için hava taşımacılığı altyapısının kalitesi gibi 
göstergeleri kullanarak hava taşımacılığı miktarı ölçülmektedir (WEF, 2019). 

Kara Ulaşımı ve Bağlantıları: Önemli iş merkezlerine ve turistik yerlere verimli ve erişilebilir 
ulaşımın mevcudiyeti Seyahat ve Turizm endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Bu, 
uluslararası konfor, güvenlik ve verimlilik standartlarını karşılayan karayolu ve demiryolu 
yoğunluklarının yanı sıra karayolları, demiryolları ve liman altyapısı ile temsil edilen yeterince 
kapsamlı bir karayolu ve demiryolu ağı gerektirmektedir. Yedi göstergeye sahip bu alt faktörde 
bileşenler, yerel bağlantıları mümkün kılan ve belirli bir dereceye kadar çok özel bağlamlarda 
turistleri çekebilen göz alıcı yolların varlığını temsil eden asfaltsız yolları da hesaba dahil edilerek 
ölçülmektedir (WEF, 2019). 

Turistik Hizmet Altyapısı: Yeterli kalitede konaklama, tatil köyleri ve eğlence tesislerinin 
mevcudiyeti, bir ülke için önemli bir rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Dört göstergeye sahip 
bu alt faktörün bileşenlerinde, Araç kiralama ve ATM gibi hizmetlere erişim kapsamının yanında 
tamamlanmakta olan otel oda sayıları ile turizm hizmet altyapısının seviyesi ölçülmektedir 
(WEF, 2019). 

Doğal ve Kültürel Kaynaklar 

Doğal Kaynaklar: Doğal varlıkları olan ülkeler turist çekmede açık bir biçimde rekabet avantajına 
sahiptirler. Beş göstergeye sahip bu alt faktörün bileşenleri içerisinde, UNESCO Doğal Dünya 
Mirası alanlarının sayısı, peyzajının güzelliğini temsil eden doğal çevrenin kalitesinin ölçüsü, 
ülkedeki faunanın zenginliği, toplam bilinen hayvan türleri, milli parkların ve doğa koruma 
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alanlarının kapsamını temsil etmekte olan ulusal olarak korunan alanların yüzdesi gibi bir dizi 
çekicilik ölçüsü bulunmaktadır (WEF, 2019). 

Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati: Bir ülkenin kültürel kaynakları, Seyahat ve Turizm rekabet 
gücünün bir başka kritik etkenidir. Beş göstergeye sahip bu alt faktörün bileşenlerinde yer alan 
kaynaklar, ilgi düzeyinin anlaşılmasına izin verebildiğinden, UNESCO Kültürel Dünya Mirası 
alanlarının sayısı, önemli spor veya eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek büyük 
stadyumların sayısı, kültür ve eğlence için dijital talep ölçümleri, bir ülkenin kültürel mirasıyla 
ilgili çevrimiçi arama sayısı ölçümlere dahil edilmektedir. Bir ülkede gerçekleşen uluslararası 
toplantıların sayısı, en azından kısmen iş seyahatlerini yakalamak için de hesaplamalara 
katılmaktadır (WEF, 2019). 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 Yılı Türkiye Görünümü 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) internet sitesindeki TTCI 2019 Türkiye verilerine ilişkin genel 
bilgiler Şekil 2’de sunulmaktadır. 

 

Şekil 2. Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 Yılı Türkiye Görünümü 
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Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) ülke sayfası raporu; Temel Göstergeler, Genel 
Performans ve Geçmiş Performanslar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)’nin verileriyle 
elde edilen Temel Göstergeler bölümünde; Türkiye’nin Uluslararası Turist Varışlarında 
37.603.000 adet varışa ulaştığı, Uluslararası Turizm Gelen Gelirlerinde 22.478 milyon $ gelir 
sağladığı, Varış Başına Ortalama Gelirin 597,8 $ olduğu, Turizm Endüstrisi doğrudan GSYİH’nin 
33.783,9 milyon $ ile toplam GSYİH içerisindeki payının % 4,3’ünü ve Turizm Endüstrisi 
istihdamının 532.100 çalışan ile toplam istihdamın % 1,8’ini oluşturduğu belirtilmektedir. 

Genel Performans bölümünde; Türkiye’nin genel puanı 4.2’dir. Ayrıca bu bölümde TTCI 
raporunu oluşturan dört ana faktörün on dört alt faktörüne ilişkin puanları ve her bir alt faktöre 
göre Türkiye’nin sıralaması yer almaktadır. İlgili puanlamalar 1-7 ölçeğinde (1= son derece zayıf, 
7= son derece güçlü) normalize edilmiş puanlardan oluşmaktadır. Türkiye’nin her bir ana faktörü 
ve alt faktörlerine yönelik sıralamaları bulgular bölümünde ayrı tablolar halinde belirtilerek alt 
faktörleri oluşturan göstergelerdeki sıralamalar ile birlikte sunulmuştur. 

Geçmiş Performanslar bölümünde; 2019 yılı ile birlikte 2015 ve 2017 yıllarının genel sıralama ve 
genel puanları belirtilmektedir. Buna göre Türkiye, TTCI’nin son iki geçmiş raporunda da 2015 
ve 2017 yıllarında 4.1 genel puan ile 44’üncü genel sıralamada yer almıştır. 2017 yılındaki raporda 
ülke sayısının 2015 yılına göre beş ülke azalarak 136 olmasına rağmen Türkiye’nin sıralamasının 
değişmediği görülmektedir. Normalize edilen puan ağırlıklarının rapordaki ülke sayısına bağlı 
olarak değiştiği ele alındığında 2015 ve 2017 yıllarındaki aynı sıralamada görünüm sergilemesine 
rağmen Türkiye’nin 44’üncü sıralamasında sabit kalması, 2017 yılında genel olarak 2015 yılına 
göre olumsuz bir performans sergilediğini göstermektedir. 2019 yılında Türkiye’nin genel 
puanlamada 0.1 puan artış yakalayarak 4.2 genel puan ile genel sıralamada bir basamak 
yükseldiği ve 43’üncü sırada yer aldığı görülmektedir. Buna karşın 2019 yılında 2017 yılına göre 
dört ülke TTCI raporuna dahil edilerek 140 ülke üzerinden puanlamalar normalize edilmiştir. 
TTCI raporlarından çıkarılan ve raporlara dahil edilen ülke sayılarına bağlı olarak Türkiye’nin 
2015 yılına göre 2017 yılındaki sıralamasından daha geride ve 2017 yılına göre 2019 yılında 
bulunan sıralamasından da daha ileride bir performans gösterdiği söylenebilir. Bu durum 
Türkiye turizminin özellikle son dönemde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan krizlerden hızla 
toparlanarak çıktığını da desteklemektedir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, Dünya Ekonomik Forumu’nca yürütülen 140 ülkenin Seyahat ve Turizm Rekabetçilik 
Endeksi (TTCI) 2019 raporuna dayanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının esas alındığı bu 
çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman inceleme ve verilerin çözümlenmesinde betimsel 
analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada Dünya Ekonomik Forumu’nun sunduğu veriler 
kullanıldığından ortaya çıkarılan bulguların güvenirlik ve geçerliği TTCI raporunda sunulan 
verilerin güvenirliğine ve geçerliğine bağlıdır. Araştırmada, TTCI 2019 raporundaki her bir ana 
faktör grubuna bağlı olan alt faktör ve göstergelere ilişkin değerlerin 140 ülke arasındaki 
sıralamaları içerisinde Türkiye’nin rekabetçi gücü ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Değerlendirmelerde Bello ve arkadaşlarının 2014 yılında Nijerya için ve Göral’ın 2017 yılında 
Türkiye için yapmış olduğu benzer araştırma yaklaşımı benimsenerek ülke sıralamaları 5’li 
gruplara ayrılmıştır. Bu çalışmanın önemi, son rapor kapsamında Türkiye’nin rekabetçi faktörler 
tarafından analiz edilmesi ve 2015-2017-2019 yıllarına ilişkin raporlar kapsamında rekabetçilik 
faktörleri açısından Türkiye’nin rekabetçi durumunda farklılık olup olmadığının 
değerlendirilmesidir. Türkiye’nin rapordaki konumu beş puanlık likert ölçeğine dayanan 
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sıralama üzerinden her bir ana faktör grubunda ayrı bir biçimde sunularak mevcut durum analizi 
yapılmıştır. Tablo 1’de gruplar ve tanımları sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Gruplar ve Tanımları 

Gruplar Sıralama Grup Tanımı 

1. 1-30 Çok iyi 

2. 31-60 İyi 

3. 61-90 Orta 

4. 91-120 Zayıf 

5. 121-140 Çok zayıf 

 

Tablo 1’de bir ülke, sıralamada 5. gruba (121-140) giriyorsa Çok Zayıf; 4. gruba (91-120) giriyorsa 
Zayıf; 3. gruba (61-90) giriyorsa Orta; 2. gruba (31-60) giriyorsa İyi; 1. gruba (1-30) giriyorsa Çok 
iyi biçiminde değerlendirilmektedir. Bu ölçeklendirme modeli, analizi yapılan ülkenin turizmini 
geliştirmek için çekici kılan faktörlerin ve politikaların mevcut durumunun daha kolay 
yorumlanmasına yardımcı olabilecektir (Bello vd., 2014:9; Göral, 2017:155). Ayrıca araştırmada 
2015, 2017 ve 2019 yıllarında yayınlanan TTCI raporu doğrultusunda Türkiye’nin Seyahat ve 
Turizm Rekabetçilik endeksi faktörleri kapsamındaki karşılaştırılması yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

2019 yılı TTCI raporunda genel sıralamada 43’üncü olan Türkiye, beşli grup ölçeğine göre 2. grup 
olan (31-60) “İyi” durumda bir görünüm sergilemiştir. Araştırmanın bu bölümünde TTCI 2019 
raporunda bulunan faktörler ve bu faktörleri oluşturan alt faktörler ile göstergeler Türkiye 
bağlamında sırasıyla ele alınmıştır. 

 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Çevresel Faktörler Değerlendirmesi 

TTCI 2019 yılı raporuna göre “Çevresel Faktörler”i oluşturan alt faktörler; İş Çevresi, Emniyet ve 
Güvenlik, Sağlık ve Hijyen, İnsan Kaynakları ve İş Gücü Piyasası ile Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık 
şeklindedir. Çevresel Faktörler bir ülkedeki işletmecilik çevresine ilişkin gerekli genel 
düzenlemeleri değerlendirmektedir (WEF, 2019). Tablo 2’de 2019 yılı TTCI raporundaki Çevresel 
Faktörleri oluşturan alt faktörlerin beşli grup ölçeğine göre Türkiye’nin sıralamaları ve yer aldığı 
gruplar sunulmaktadır. Bu faktörde Türkiye’nin genel faktör sıralaması 82’nci sırada olup “Orta” 
düzeyde bir görünüm sergilediği görülmektedir. 

İş Çevresi: Türkiye, TTCI 2019 raporunda 140 ülke arasında “İş Çevresi” alt faktöründe 4.4 puanla 
71’inci sırada “Orta” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda İş Çevresi alt faktörü 
kapsamında değerlendirmeye alınan 12 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları 
ve performansları; Mülkiyet hakları (96-zayıf), Kuralların DYY (Doğrudan Yabancı Yatırımlar) 
üzerindeki ticari etkisi (64-orta), Uyuşmazlıkların çözümünde yasal çerçevenin etkinliği (90-orta), 
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Zorlayıcı düzenlemelerde yasal çerçevenin etkinliği (109-zayıf), İnşaat izinleri için gereken süre 
(37-iyi), İnşaat izinleriyle başa çıkma maliyeti (92-zayıf), Pazar hakimiyetinin kapsamı (86-orta), 
İş kurma zamanı (43-iyi), Bir iş kurmanın maliyeti (82-orta), Vergilendirmenin işe teşviklere etkisi 
(80-orta), Vergilendirmenin yatırım teşvikleri üzerindeki etkisi (73-orta) ve Toplam vergi oranı 
(85-orta) şeklindedir. 

 

Tablo 2. TTCI 2019 Yılı Çevresel Faktörlere İlişkin Türkiye Sıralamaları 

Faktörler Çok iyi 
(1-30.    
sıra) 

İyi 
(31-60. 
sıra) 

Orta 
(61-90.   
sıra) 

Zayıf 
(91-120. 

sıra) 

Çok Zayıf 
(121-140. 

sıra) 
İş Çevresi   71 (4.4)   
Emniyet ve Güvenlik     125 (4.3) 
Sağlık ve Hijyen   65 (5.5)   
İnsan Kaynakları ve İş 
Gücü Piyasası 

   97 (4.2)  

Bilişim Teknolojilerinde 
Hızlılık 

  71 (4.6)   

Genel Faktör Sıralaması   82   

 

Emniyet ve Güvenlik: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Emniyet ve Güvenlik” alt faktöründe 4.3 puanla 125’inci sırada “Çok zayıf” düzeyde 
bir görünüm sergilemiştir. Raporda Emniyet ve Güvenlik alt faktörü kapsamında değerlendirmeye 
alınan 5 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Suç ve 
şiddetin ticari maliyetleri (106-zayıf), Polis hizmetlerinin güvenilirliği (90-orta), Terörizmin ticari 
maliyetleri (128-çok zayıf), Terörizm vakası indeksi (134-çok zayıf) ve Cinayet oranı (83-orta) 
şeklindedir.  

Sağlık ve Hijyen: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Sağlık ve Hijyen” alt faktöründe 5.5 puanla 65’inci sırada “Orta” düzeyde bir görünüm 
sergilemiştir. Raporda Sağlık ve Hijyen alt faktörü kapsamında değerlendirmeye alınan 6 gösterge 
ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Hekim yoğunluğu (72-orta), 
Temel sanitasyon hizmetlerinin kullanımı (50-iyi), Temel içme suyu hizmetlerinin kullanımı (49-
iyi), Hastane yatakları (60-iyi), HIV yaygınlığı (1-çok iyi) ve Sıtma Vakası (1-çok iyi) şeklindedir. 

İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 
raporunda 140 ülke arasında “İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası” alt faktöründe 4.2 puanla 
97’inci sırada “Zayıf” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda İnsan Kaynakları ve İşgücü 
Piyasası alt faktörü kapsamında değerlendirmeye alınan 9 gösterge ile Türkiye’nin bu 
göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; İlköğretime kayıt oranı (77-orta), Orta öğretime 
kayıt oranı (35-iyi), Personel eğitiminin kapsamı (107-zayıf), Müşteri odaklılık derecesi (71-orta), 
İşe alma ve işten çıkarma uygulamaları (102-zayıf), Kalifiye eleman bulma kolaylığı (117-zayıf), 
Yabancı işçi çalıştırma kolaylığı (83-orta), Ödeme ve verimlilik (95-zayıf) ile Kadınların işgücüne 
katılımı (126-çok zayıf) şeklindedir. 

Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 
140 ülke arasında “Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık” alt faktöründe 4.6 puanla 71’inci sırada 
“Orta” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık” alt faktörü 
kapsamında değerlendirmeye alınan 8 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları 
ve performansları; B2B (Firmadan firmaya) işlemler için bilişim teknolojilerinin kullanımı (72-
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orta), B2C (Firmadan tüketiciye) işlemler için internet kullanımı (59-iyi), internet kullanıcılarının 
oranı (66-orta), sabit geniş bant internet abonelikleri (59-iyi), mobil-hücresel telefon abonelikleri 
(103-zayıf), mobil geniş bant abonelikleri (64-orta), Mobil ağ kapsamı (46-iyi) ve Elektrik arzının 
kalitesi (89-orta) şeklindedir. 

 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Turizm Politikaları ve Koşulların 
Etkinleştirilmesi Faktörünün Değerlendirmesi 

TTCI 2019 yılı raporuna göre “Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi” faktörünü 
oluşturan alt faktörler; Turizmin Önceliklendirilmesi, Uluslararası Açıklık, Fiyat Rekabet Gücü ve 
Çevresel Sürdürülebilirlik şeklindedir. Bu faktör bir ülkedeki seyahat ve turizm endüstrisini daha 
doğrudan etkileyen belirli politikaları ve stratejik görünümü değerlendirmektedir (WEF, 2019). 
Tablo 3’de 2019 yılı TTCI raporundaki Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi 
faktörlerini oluşturan alt faktörlerin beşli grup ölçeğine göre Türkiye’nin sıralamaları ve yer 
aldığı gruplar sunulmaktadır. Bu faktörde Türkiye’nin genel faktör sıralaması 56’ncı sırada olup 
“İyi” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. 

Tablo 3. TTCI 2019 Yılı Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi Faktörüne İlişkin 
Türkiye Sıralamaları 

Faktörler Çok iyi 
(1-30.   
sıra) 

İyi 
(31-60. 
sıra) 

Orta 
(61-90. 
sıra) 

Zayıf 
(91-120. 

sıra) 

Çok Zayıf 
(121-140. 

sıra) 
Turizmin 
Önceliklendirilmesi 

 39 (5.1)    

Uluslararası Açıklık  52 (3.8)    
Fiyat Rekabet Gücü  48 (5.6)    
Çevresel 
Sürdürülebilirlik 

    126 (3.7) 

Genel Faktör 
Sıralaması 

 56    

 

Turizmin Önceliklendirilmesi: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 
140 ülke arasında “Turizmin Önceliklendirilmesi” alt faktöründe 5.1 puanla 39’uncu sırada “İyi” 
düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda Turizmin Önceliklendirilmesi alt faktörü kapsamında 
değerlendirmeye alınan 6 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve 
performansları; Devletin seyahat ve turizm endüstrisine öncelik vermesi (61-orta), Seyahat ve 
Turizme yönelik devlet bütçesi (30-çok iyi), Turist çekmek için pazarlama ve markalaşmanın 
etkinliği (87-orta), Seyahat ve Turizm yıllık verilerinin kapsamlılığı (7-çok iyi), Seyahat ve Turizm 
verilerini aylık/üç aylık sağlamanın zamanında yapılması (8-çok iyi) ve Ülke marka stratejisi 
değerlendirmesi (109-zayıf) şeklindedir. 

Uluslararası Açıklık: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Uluslararası Açıklık” alt faktöründe 3.8 puanla 52’nci sırada “İyi” düzeyde bir 
görünüm sergilemiştir. Raporda Uluslararası Açıklık alt faktörü kapsamında değerlendirmeye 
alınan 3 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Vize 
gereksinimleri (53-iyi), İkili hava hizmet anlaşmalarının açıklığı (61-orta) ve Yürürlükteki 
bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı (42-iyi) şeklindedir.  
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Fiyat Rekabet Gücü: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Fiyat Rekabet Gücü” alt faktöründe 5.6 puanla 48’inci sırada “İyi” düzeyde bir 
görünüm sergilemiştir. Raporda Fiyat Rekabet Gücü alt faktörü kapsamında değerlendirmeye 
alınan 4 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Bilet vergileri 
ve havalimanı ücretleri (29-çok iyi), Otel fiyat endeksi (8-çok iyi), Satın alma gücü paritesi (42-iyi) 
ve Yakıt fiyatı seviyeleri (122-çok zayıf) şeklindedir. 

Çevresel Sürdürülebilirlik: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 
ülke arasında “Çevresel Sürdürülebilirlik” alt faktöründe 3.7 puanla 126’ncı sırada “Çok zayıf” 
düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda Çevresel Sürdürülebilirlik alt faktörü kapsamında 
değerlendirmeye alınan 10 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve 
performansları; Çevre düzenlemelerinin sıkılığı (94-zayıf), Çevre düzenlemelerinin uygulanması 
(90-orta), Seyahat ve Turizm endüstrisinin gelişiminin sürdürülebilirliği (61-orta), Partikül 
madde konsantrasyonu (87-orta), Çevre anlaşması onayı (125-çok zayıf), Temel su stresi (114-
zayıf), Tehdit altındaki türler (105-zayıf), Orman örtüsü değişikliği (40-iyi), Atık su arıtma oranı 
(43-iyi) ve Balık stok durumu (84-orta) şeklindedir. 

 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Altyapı Faktörünün 
Değerlendirmesi 

TTCI 2019 yılı raporuna göre “Altyapı” faktörünü oluşturan alt faktörler; Hava Taşımacılığı, Kara 
Ulaşımı ve Bağlantıları ile Turistik Hizmetler şeklindedir. Altyapı faktörü bir ülkedeki fiziksel 
altyapının kullanılabilirliğini ve kalitesini değerlendirmektedir (WEF, 2019). Tablo 4’de 2019 yılı 
TTCI raporundaki Altyapı faktörünü oluşturan alt faktörlerin beşli grup ölçeğine göre 
Türkiye’nin sıralamaları ve yer aldığı gruplar sunulmaktadır. Bu faktörde Türkiye’nin genel 
faktör sıralaması 38’inci sırada olup “İyi” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. 

 

Tablo 4. TTCI 2019 Yılı Altyapı Faktörüne İlişkin Türkiye Sıralamaları 

Faktörler Çok iyi 

(1-30.    
sıra) 

İyi 

(31-60. sıra) 

Orta 

(61-90. sıra) 

Zayıf 

(91-120. sıra) 

Çok Zayıf 

(121-140. sıra) 

Hava 
Taşımacılığı 

20 (4.7)     

Kara Ulaşımı 
ve 
Bağlantıları 

 56 (3.6)    

Turistik 
Hizmetler 

 37 (5.0)    

Genel Faktör 
Sıralaması 

 38    
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Hava Taşımacılığı: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Hava Taşımacılığı” alt faktöründe 4.7 puanla 20’nci sırada “Çok iyi” düzeyde bir 
görünüm sergilemiştir. Raporda Hava Taşımacılığı alt faktörü kapsamında değerlendirmeye 
alınan 6 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Hava 
taşımacılığı altyapısının kalitesi (39-iyi), Yurtiçi mevcut koltuk kilometreleri (11-çok iyi), 
Uluslararası mevcut koltuk kilometreleri (17-çok iyi), Uçak kalkışları (38-iyi), Havaalanı 
yoğunluğu (80-orta) ve Çalışan havayolu sayısı (13-çok iyi) şeklindedir. 

Kara Ulaşımı ve Bağlantıları: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 
ülke arasında “Kara Ulaşımı ve Bağlantıları” alt faktöründe 3.6 puanla 56’ncı sırada “İyi” 
düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda Kara Ulaşımı ve Bağlantıları alt faktörü kapsamında 
değerlendirmeye alınan 7 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve 
performansları; Yolların kalitesi (33-iyi), Yol yoğunluğu (65-orta), Asfalt yol yoğunluğu (48-iyi), 
Demiryolu altyapısının kalitesi (58-iyi), Demiryolu yoğunluğu (50-iyi), Liman altyapısının 
kalitesi (52-iyi) ve Kara taşımacılığı verimliliği (54-iyi) şeklindedir. 

Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke arasında “Turistik 
Hizmetler” alt faktöründe 5.0 puanla 37’nci sırada “İyi” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. 
Raporda Turistik Hizmetler alt faktörü kapsamında değerlendirmeye alınan 4 gösterge ile 
Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Otel oda sayıları (67-orta), Turizm 
altyapısının kalitesi (13-çok iyi), Büyük araç kiralama şirketlerinin varlığı (1-çok iyi) ve ATM 
sayıları (33-iyi) şeklindedir. 

 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Doğal ve Kültürel Kaynaklar 
Faktörünün Değerlendirmesi 

TTCI 2019 yılı raporuna göre “Doğal ve Kültürel Kaynaklar” fakörünü oluşturan alt faktörler; 
Doğal Kaynaklar ile Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati şeklindedir. Burada yer alan faktörler 
seyahatlerin ana sebeplerini oluşturmaktadır (WEF, 2019). Tablo 5’de 2019 yılı TTCI raporundaki 
Doğal ve Kültürel Kaynaklar faktörünü oluşturan alt faktörlerin beşli grup ölçeğine göre 
Türkiye’nin sıralamaları ve yer aldığı gruplar sunulmaktadır. Bu faktörde Türkiye’nin genel 
faktör sıralaması 27’nci sırada olup “İyi” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. 

 

Tablo 5. TTCI 2019 Yılı Doğal ve Kültürel Kaynaklar Faktörüne İlişkin Türkiye Sıralamaları 

Faktörler Çok iyi 
(1-30.    sıra) 

İyi 
(31-60. sıra) 

Orta 
(61-90. sıra) 

Zayıf 
(91-120. sıra) 

Çok Zayıf 
(121-140. sıra) 

Doğal 
Kaynaklar 

  77 (2.8)   

Kültürel 
Kaynaklar ve 
İş Seyahati 

17 (3.8)     

Genel Faktör 
Sıralaması 

27     

 

Doğal Kaynaklar: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 140 ülke 
arasında “Doğal Kaynaklar” alt faktöründe 2.8 puanla 77’nci sırada “Orta” düzeyde bir görünüm 
sergilemiştir. Raporda Doğal Kaynaklar alt faktörü kapsamında değerlendirmeye alınan 5 gösterge 
ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları ve performansları; Dünya Mirası olan doğal 
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sitelerin sayısı (50-iyi), Toplam bilinen türler (68-orta), Toplam korunan alanların oranı (137-çok 
zayıf), Doğal turizm dijital talebi (30-iyi) ve Doğal varlıkların çekiciliği (87-orta) şeklindedir. 

Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati: Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi 2019 raporunda 
140 ülke arasında “Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati” alt faktöründe 3.8 puanla 17’nci sırada 
“Çok iyi” düzeyde bir görünüm sergilemiştir. Raporda Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati alt faktörü 
kapsamında değerlendirmeye alınan 5 gösterge ile Türkiye’nin bu göstergelerdeki sıralamaları 
ve performansları; Dünya Mirası kültürel sitelerin sayısı (11-çok iyi), Sözlü ve somut olmayan 
kültürel miras (5-çok iyi), Spor stadyumları (18-çok iyi), Uluslararası dernek toplantılarının sayısı 
(34-iyi) ile Kültür ve eğlence turizmi dijital talebi (27-çok iyi) şeklindedir. 

 

Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) 2015, 2017 ve 2019 Türkiye 
Sıralamalarına İlişkin Genel Değerlendirme 

TTCI raporları kapsamında 2015 yılında 141 ülke, 2017’de 136 ve 2019’da 140 ülke endekste 
değerlendirilmiştir. Tablo 6’da dört ana faktör ve on dört alt faktöre göre Türkiye’nin ilgili yıllara 
ilişkin sıralamaları yer almaktadır. 

Tablo 6. TTCI 2015, 2017 ve 2019 Yıllarına İlişkin Türkiye Sıralamaları 

Faktörler Alt Faktörler 2015/141 ülke 2017/136 ülke 2019/140 ülke 

Çevresel 
Faktörler 

İş Çevresi 59 63 (-4) 71 (-8) 
Emniyet ve 
Güvenlik 121 116 (+5) 125 (-9) 

Sağlık ve Hijyen 63 64 (-1) 65 (-1) 
İnsan Kaynakları ve 

İş Gücü Piyasası 88 94 (-6) 97 (-3) 

Bilişim 
Teknolojilerinde 

Hızlılık 
68 72 (-4) 71 (+1) 

Turizm 
Politikalarının 
ve Koşullarının 
Etkinleştirilmesi 

Turizmin 
Önceliklendirilmesi 83 87 (-4) 39 (+48) 

Uluslararası Açıklık 61 50 (+11) 52 (-2) 
Fiyat Rekabet Gücü 94 70 (+22) 48 (+22) 

Çevresel 
Sürdürülebilirlik 95 112 (-7) 126 (-14) 

Altyapı 

Hava Taşımacılığı 
Altyapısı 

16 14 (+2) 20 (-6) 

Kara Ulaşımı ve 
Bağlantıları 54 54 56 (-2) 

Turistik Hizmet 
Altyapısı 

38 42 (-4) 37 (+5) 

Doğal ve 
Kültürel 
Kaynaklar 

Doğal Kaynaklar 73 70 (+3) 77 (-7) 
Kültürel Kaynaklar 

ve İş Seyahati 16 16 17 (-1) 

Kaynak: (WEF, 2015; WEF, 2017; WEF, 2019) 
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Tablo 6’da yer alan sıralama renklerine ilişkin olarak yeşil renk bir önceki yıla ilişkin sıralamanın 
yükseldiğini, kırmızı renk sıralamanın düştüğünü ve mavi renk ise sıralamada herhangi bir 
değişiklik olmadığını göstermektedir. Ayrıca sıralamaların yanında parantez içerisinde bir 
önceki yıla ilişkin yükseliş veya düşüşlerin basamak değişim derecesi + ve – yönleriyle 
belirtilmiştir. Buna göre en fazla gelişim ivmesi gösteren alt faktör 48 basamak yükseliş 
derecesiyle 2019 yılında Turizmin Önceliklendirilmesi faktörüne aittir. Bu faktörü son iki dönemde 
22’şer basamak derecesi ile yükseliş gösteren Fiyat Rekabet Gücü faktörü izlemektedir. Ayrıca bu 
faktör ardışık olarak son iki dönemde yükseliş gösteren tek faktördür. Buna karşın 2019 yılında 
en fazla düşüşlerin 14 derece ile Çevresel Sürdürülebilirlik, 9 derece ile Emniyet ve Güvenlik ve 8 
derece ile İş Çevresi faktörlerinde oluştuğu görülmektedir. Bu faktörleri 7 düşüş derecesiyle Doğal 
Kaynaklar ve 6 düşüş derecesiyle Hava Taşımacılığı Altyapısı faktörleri izlemektedir. Ayrıca son iki 
dönemde de ardışık olarak düşme ivmesine sahip faktörlere bakıldığında; Çevresel 
Sürdürülebilirlik faktörünün 2017’de 7 ve 2019’da 14 derece olmak üzere toplamda 21 basamak, İş 
Çevresi faktörünün 2017’de 4 ve 2019’da 8 derece olmak üzere 12 basamak, İnsan Kaynakları ve İş 
Gücü Piyasası faktörünün 2017’de 6 ve 2019’da 3 derece olmak üzere 9 basamak ile Sağlık ve Hijyen 
faktörünün 2017’de 1 ve 2019’da 1 derece olmak üzere toplamda 2 basamak derecesi biçiminde 
geriledikleri tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

TTCI 2019 raporuna göre Türkiye’nin, Çevresel Sürdürülebilirlik (126) ile Emniyet ve Güvenlik (125) 
alt faktörleri bakımından “çok zayıf” bir rekabetçi pozisyonda olduğu görülmektedir. İnsan 
Kaynakları ve İş Gücü Piyasası (97) alt faktörü açısından ise “zayıf” bir rekabetçi pozisyondadır. 
Doğal Kaynaklar (77), İş Çevresi (71), Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık (71) ile Sağlık ve Hijyen (65) alt 
faktörleri bakımından “orta”, Kara Ulaşımı ve Bağlantıları (56), Uluslararası Açıklık (52), Fiyat 
Rekabet Gücü (48), Turizmin Önceliklendirilmesi (39) ve Turistik Hizmet Altyapısı (37) alt faktörleri 
bakımından “iyi” bir rekabetçi pozisyondadır. “Çok iyi” rekabetçi pozisyonda yer aldığı alt 
faktörler ise, Hava Taşımacılığı Altyapısı (20) ile Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati (17) biçimindedir. 
Araştırma kapsamında TTCI 2019 raporunda yer alan ilgili 14 alt faktöre ilişkin Türkiye’nin 
mevcut durumuna yönelik bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

İş Çevresi: Yurt içine gelen doğrudan yatırımların (FDI) ve yurt dışına giden doğrudan 
yatırımların (ODI) nasıl bir biçimde seyrettiği ODI/FDI oranıyla izlenebilmektedir. İlgili oran 
basit bir bölme işlemiyle elde edilebiliyor olsa da Türkiye’nin yatırım ortamına yönelik temel bir 
gösterge olarak ele alınmalıdır. Yatırımcıların kararlarını etkileyen hukuki düzenlemeler, vergi 
yükleri, iç pazarın cazibesi, iş gücünün beceri seti ve iş gücü maliyetleri ile ekonomik-siyasi 
istikrar gibi çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Örnek olarak nitelikli iş gücüne ulaşmada yaşanan 
güçlükler ve iş gücü maliyetlerindeki artış, yatırımcıları katma değeri daha yüksek ve daha 
düşük maliyetlerle üretim yapabilecekleri alanlara taşımalarına sebep olabilmektedir. Buna bağlı 
olarak işveren maliyetlerindeki düşüş, mesleki eğitimde kalitenin artışı ve mevzuata dayalı 
problemlerin kaldırılmasına ilişkin faaliyetler, yurt içindeki yerleşik yatırımcıların mevcut 
yatırımlarını korumalarını ve diğer yeni yatırımlara geçebilmelerini kolaylaştırmanın yanında 
yabancı yatırımcılar için de Türkiye’nin tercih edilmesini sağlayabilmektedir. Bunlarla birlikte 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da ülkeler ve finansal kuruluşlar için oluşturdukları 
notlar özellikle yabancı yatırımcıların bir ülkede yapacağı yatırım kararlarını etkileyen önemli 
göstergelerdendir (TEPAV, 2019). Ekonomideki güven ortamını iyileştiren, sürdürülebilir 
büyümeyi destekleyen, hukuk sisteminde normalleşmeyi sağlayan ve banka bilançolarını 
güçlendiren bir politika setinin uygulanması Türkiye’nin kredi notlarının yükselmesini ve 
yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yatırım kararlarının artmasını sağlayacaktır. 
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Çok sayıda dünya ülkesi “Girişimci Vizesi” adı altında uygulamalar devreye sokarak 
girişimcilere çok sayıda fırsatlar sunmaktadırlar. Ülkeler, çeşitli katılım koşullarını içeren ilgili 
vize programlarıyla özellikle yüksek teknoloji yatırımlarını kendilerine çekme gayreti 
içerisindedirler. Girişimcilik vizeleri, vatandaşlık hakkı tanınmamış kimselerin, yeni bir işe 
başlama amacıyla belirli bir zaman aralığı için başka bir ülkeye yerleşmelerine ve çalışmalarına 
bu ülkede devam etmelerine olanak sağlayan bir vize türüdür. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke girişimci vizelerini, özellikle inovatif girişimleri ve nitelikli iş gücünü kendi ülkelerine 
çekebilmek için bir fırsat olarak görmekte ve kendi ülkelerini bu yatırımlar için daha cazibeli hale 
getirebilmede farklı programlar geliştirmektedir (Aytaç, 2016). Türkiye gibi nitelikli iş gücü 
sıkıntısı çeken bir ülke için yabancı girişimcileri desteklemek ve buna uygun bir vize programı 
oluşturmak daha fazla geciktirilmemesi gereken önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Türkiye’de turizmcilerin genel vergi yükümlülükleri; kurumlar vergisinde % 20, gelir vergisinde 
% 15-35, kar dağıtımı stopajında % 15, içkide ÖTV % 50’nin üzerinde, katma değer vergisinde % 
8-18, emlak vergisinde ‰ 1-6’nın yanı sıra ödemenin türüne göre değişen gelir vergisi stopajı, 
işyerine göre değişen çevre temizlik vergisi, işletme türüne göre değişen eğlence vergisi, ilanın 
ebadına ve belediyesine göre değişen reklam ve ilan vergisi, işsizlik sigortası ve SSK primleri, 
taşıtın özelliğine göre değişen motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, damga vergisi, gider vergisi, % 3’e 
kadar ciro üzerinden irtifak hakkı ve diğer ödemeler biçiminde sıralandığında turizmdeki vergi 
yükü görülebilmektedir (Tezcan vd., 2008; Göral, 2017). 

Katma Değer Vergisine (KDV) ilişkin 01.01.2008’den itibaren sadece oda, kahvaltı dahil oda, 
yarım ile tam pansiyon ve her şey dahil konaklamalarda KDV oranı % 18’den % 8 KDV oranına 
geçiş uygulamaya alınmıştır. Otel içinde veya bağımsız lokanta ve restoranlarda sunulan 
yiyecekler ve alkolsüz içecekler % 8, alkollü içecekler ise % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. 
Dans okulu, bar ve gazino gibi yerlerde ise sunulan hizmetlere ilişkin KDV ise % 18 şeklinde 
kalmıştır (Bülbül, 2012). Bunlara bağlı olarak KDV oranlarında 2008 yılında uygulanan bu 
indirimlerle birlikte Türkiye turizminde daha olumlu bir seviyeye ulaşılması sağlanmıştır. 

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını kapsamında işletmelerin mevcut yapılarını 
sürdürebilmeleri için vergisel tedbirler hükümetin ve yerel yönetimlerin uyguladıkları 
yaklaşımların başında gelmektedir. Bu doğrultuda kuruluş ve işletmelerin yükümlülüklerinde 
olan vergi ve sigorta gibi ödemelerinin miktarı düşürülmekte veya ödemelerin vadeleri 
ertelenmektedir. Finansal duruma ve ekonomik kapasiteye göre vergisel tedbirler kısmi vergi 
türleri ile sınırlı kalabildiği gibi tüm vergi türlerinde de uygulanabilmektedir. Vergisel önlemlere 
yönelik uygulamaların başında katma değer vergisi oranları üzerinde geçici süreyle yapılan 
indirimler gelmektedir. Bununla birlikte vergi artışına gidilmeme veya ödenen vergilere ilişkin 
iade uygulamalarıyla işletmeler desteklenmektedir (Çakır ve Barakazı, 2020). Bu bağlamda 
örneğin; tiyatro, bale, opera, sinema ve müze ziyaret ücretleriyle birlikte turizm endüstrisinin en 
önemli harcamasını oluşturan yeme-içme ve konaklama hizmetlerinde KDV oranları % 8’den % 
1’e çekilmiştir. Benzer şekilde konser, konferans, seminer, kongre, lunapark ve fuar giriş ücretleri 
ile işyeri kiraları ve yolcu taşımacılığında KDV oranları % 18’den % 8’e düşürülmüştür (Turizm 
Günlüğü, 2020). Tüm bu uygulamaların Covid-19 salgını süresince kısıtlamaların kalktığı 
dönemlerde turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin rahat bir nefes almasını 
kolaylaştırdığı söylenebilir. 

İşletmeler, faaliyetlerine başlayabilmede genel işyeri açma ruhsatı ve sektör ruhsatlarını edinmek 
durumundadırlar. Örneğin otel işletmeleri faaliyetlerine başlamadan önce bulunduğu 
belediyeden işyeri açma ruhsatlarını çıkartmak zorundadırlar. Ayrıca Turizm Bakanlığı 
tarafından da ruhsatlandırılmaları gerekmektedir. Bununla birlikte Turizm İşletme Belgeli 
işletmeleri ilgili işletme belgesine ilişkin düzenlemeleri konu alan hususlara yönelik sadece 
Kültür ve Turizm Bakanlığı denetlemektedir. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaki 
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“Kültür ve Turizm gelişim alanlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu veya gerekli 
değildir.” kararı verilen yatırımlar için çalışma ve işyeri açma ruhsatı, başka bir işleme gerek 
duyulmaksızın on beş gün içerisinde yetkili idareler tarafından verilmektedir (Gündüzöz, 2010). 

Girişimcilerin dünya genelinde iş yapma çevresine yönelik 190 ülke ekonomisini değerlendiren 
“İş Yapma Kolaylığı Endeksi” 2019 yılı raporuna göre; bir önceki yıl 75,3 puanla 43’üncü sırada 
bulunan Türkiye, 76,8 puan ile en kolay iş yapma çevresine sahip 33’üncü ülke konumuna 
yükselmiştir (Dünya Bankası, 2019). 

Emniyet ve Güvenlik: 2014 yılında Türkiye’de başarılı bir yıl geçiren turizm endüstrisi, bu yıldan 
itibaren gerileme sürecine girmiştir. 2015 yılında düşük oranda da olsa turizm gelirleri açısından 
gerileyen turizm, 2016 yılında tarihi düşüşlerinden birini yaşamıştır. Sektörde 2016 yılı oldukça 
zorlu geçmiş ve kalkışma, terör olayları gibi çeşitli krizler yaşanmıştır. Irak ve Suriye’deki savaş 
durumu ve yaşanan terör olayları ilgili dönemlerde Türkiye turizminin düşüşündeki en önemli 
etkenler arasında gösterilmektedir. Bu etkenler sonucu Türkiye’nin yıllık büyüme rakamları 
beklentilerin altında gerçekleşmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018a). Her ne kadar 2015 ve 2016 
yıllarında ülkemizde yaşanan terör olaylarının 2019 yılı raporunda emniyet ve güvenlik alt 
faktöründe çok zayıf görünümünden söz edilse de, Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıdaki 
komşu ülkeleri ve sınır hattında gerçekleştirdiği başarılı operasyonları dolayısıyla emniyet ve 
güvenliğin önemli düzeyde sağlanması, gelecek raporlarda daha üst sıralarda bir görünüm 
sergilemesini sağlayabilecektir. 

Sağlık ve Hijyen: Sağlık hizmetlerine erişimin; acil sağlık hizmetleri erişimi, hastaneye yatış süresi, 
ayakta bakım, ilaç tüketimi, evde bakım, laboratuvar hizmetleri kullanımı gibi birçok göstergesi 
vardır ve tek bir gösterge ile izahı zordur. Ancak hekim konsültasyonlarına betimleyici bir 
şekilde bakmak erişim ve kullanım hakkında kabaca bir fikir verebilir. OECD verilerine göre 
2005-2019 yılları arasında Türkiye’de hekim başına düşen konsültasyonlara göre 2005 yılında 
yaklaşık 4,5 olan kişi başına yıllık konsültasyon sayısı, 2019 yılında yaklaşık 9 olmuştur (Demir, 
2020: 23). Ayrıca Türkiye sağlık turizmi altyapısı açısından rekabetçi bir konuma sahip olup; 2018 
yılı itibariyle Uluslararası Birleşik Komisyonu (JCI) ile uluslararası standartlarda akredite olmuş 
46 adet sağlık kuruluşuna sahiptir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018a:16).  

İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası: Türkiye’de turizm endüstrisi 54 sektörü doğrudan, 185 sektörü 
de dolaylı yönden etkilemekte ve bu yönüyle Türkiye’nin en çok döviz getiren ve en rekabetçi 
endüstrilerinden biri konumundadır. Toplamda makroekonomik olarak % 2,5’lik katma değeri 
ve 96 milyar $ düzeyinde hasıla etkisiyle en yüksek gelişme potansiyeline sahip endüstrilerinden 
biridir. Ayrıca % 10 oranı ile ithalat bağımlılığında en düşük endüstriler içerisindedir. 
Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık % 10’u turizm endüstrisinde faaliyettedir. Gerçekleştirilen 
maddi yatırımların % 4’ü ve ücret ödemelerinin % 5’i turizmde yapılmaktadır. Turizm endüstrisi, 
Türkiye’de istihdam oluşturmada altyapı endüstrisinden sonra en yaygın ikinci endüstridir 
(Bahar ve Çelik, 2020:126).  

Türkiye’nin turizme yönelik istihdamında karşılaşılan ciddi sorunlar yer almaktadır. Turizm 
endüstrisinde ikili bir iş gücü niteliği ve yapısı bulunmaktadır. Bununla birlikte nitelikli iş 
gücünü benimseyen işletmeler az sayıdadır ve bu işletmeler iş gücünde mesleki yeterliliği 
önemsemekte ve nispeten nitelikli çalışan çalıştırmaktadır. Buna karşın endüstri genelinde 
niteliksiz genç çalışanlar istihdam edilmektedir. Buna ilave olarak kadınların istihdamı 
bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye turizminde sezonluk ve kayıt dışı 
istihdam, aşırı çalışma süreleri ve yüksek iş gücü devri gibi problemlerden dolayı nitelikli iş gücü 
ve kadın istihdamında ciddi sorunlarla karşılaşılabilmektedir (Göral, 2017:149). 

Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık: Bilişim teknolojileri, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin beraber 
kullanılmasıyla oluşturulan sistemlerdir. Bilgilerin toplanmasını, depolanmasını, işlenmesini, 
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ağlar aracılığıyla iletilmesini sağlayan bilgisayar ve iletişim teknolojilerini de içeren bütün 
teknolojileri kapsamaktadır. Bu teknolojilerde, veri iletimi ve mikro elektronikle birlikte bilgi 
ağları, yazılımlar, mobil telefonlar, bilgisayarlar, televizyon, videoteks, faks cihazları ve çevrimiçi 
bütün veri tabanları bulunmaktadır. İletişim teknolojileri ile mesajlar hızlı bir biçimde iletilmekte, 
bilgisayar teknolojileriyle ise hemen her alanda bilgi işleme ve hesaplama yeteneklerinin 
sayesinde bu işlemler milyonlarca kez arttırılarak kullanılabilmektedir (Özhavzalı & Erduran, 
2019:145). 

Küresel Bilgi Teknolojileri 2016 raporuna göre Türkiye, 142 ülke arasında 52’nci sıradadır. 
Türkiye bilim teknolojileri pazarı, 2012 yılında 30 milyar $ büyüklüğe erişmiştir. Aynı yıl telekom 
pazarı 23 milyar $ ve yazılım, donanım ve bilişim hizmetleri alanları 7 milyar $ büyüklüğe 
ulaşmıştır. 2016 yılında bilişim sektörü 9,8 milyar $, iletişim sektörü ise 20,4 milyar $ büyüklüğe 
ve toplamda da 31,2 milyar $ seviyesine ulaşmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018b). 

Türkiye’de güçlü ve etkin bir bilişim teknolojileri ağının oluşturulmasında insan kaynaklarının 
bilgi toplumundaki ihtiyaçlarına yönelik organizasyonu, toplumun çeşitli kesimlerinin iletişim 
ve bilgi teknolojilerinden istifade etkinliğinin arttırılması ve eşitsizliklerin azaltılması, kullanıcı 
güveninin ve bilgi güvenliğinin tesisi, farklı toplumsal sorunlarla mücadelede iletişim ve bilgi 
teknolojileri desteğiyle üst düzeyde yenilikçi çözümlerden yararlanılması, geniş bant altyapı 
sistemlerinin sağlıklı bir biçimde yapılanması, kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklı etkinliğin 
sağlanması ve e-ticaret ile internet girişimciliğinin ekonomik kalkınmada katkı sağlayacak bir 
ekosisteme dönüştürülmesi kalkınmada öncelikli hedefleri oluşturmaktadır (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2018b). Bu gelişmelere bağlı olarak internet ağında en hızlı ve etkin iletişimi 
sağlamakta olan fiber altyapı açısından 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 371.304 km. olan fiber altyapı 
uzunluğu, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde % 11’lik bir artış oranıyla 413.309 km.‘ye ulaşmıştır 
(Türkiye Bilişim Derneği, 2020). 

Turizmin Önceliklendirilmesi: On Birinci Kalkınma Planında öncelikli gelişme alanları tarım, 
savunma sanayi ve turizm olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 
kalkınma planı olan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafınca hazırlanan 2019-
2023 On Birinci Kalkınma Planı, 15 yıllık bir stratejinin ilk beş yılına ait dilimini kapsamaktadır. 
Her alanda verimlilik artışını ve rekabetçiliği sağlamayı amaçlayan On Birinci Kalkınma 
Planı’nın vizyonu ise daha çok değer üreterek daha adil paylaşan, müreffeh ve güçlü bir Türkiye 
inşa etmektir. On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörlere ilaveten öncelikli gelişme 
alanları arasında yer alan turizm endüstrisiyle ilgili belirlenen temel hedef, turizm hizmetlerinde 
çeşitlilik ve niteliği arttırarak turizmin ekonomik ve sosyal katkısını arttırmaktır (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2018a). 

Turizm endüstrisinin On Birinci Kalkınma Planı’na ilişkin amacı, gelişen teknolojik ilerlemelerle 
değişen tüketici eğilimlerine yönelik turizmin geliştirilerek çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin 
arttırılması, sezon sürelerinin uzatılması, daha yüksek harcama eğiliminde olan ziyaretçilerin 
Türkiye’ye çekilmesi, konaklama süreleri ve konaklama harici harcamaların arttırılması, her bir 
destinasyon özeline odaklı anlayışla turizmde dönüşümün sağlanması ve kullanma-koruma 
gözetilerek sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı oluşturulması biçiminde ifade edilmektedir. 
Ayrıca mevzuat düzenlemeleriyle beklentilere uygun bir yasal zeminin oluşturulması, 
yatırımların desteklenmesi, sektörel maliyetlerin azaltılması ve teşvik uygulamalarının 
yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer almaktadır. Bu stratejilerin uygulanmasıyla 2023 yılı 
itibariyle ortalama konaklama süresi ve harcamalarda artışın sağlanması beklenmekte; turizm 
gelirinin 65 milyar $ düzeyine, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyona ulaşması 
hedeflenmektedir (Batuhan, 2020:81). Bununla birlikte Aralık 2020’de TBMM’de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 2021 bütçesi kabul edilmiştir. TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde, 
2020 yılında 5 milyar 127 milyon lira bütçe tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 
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bütçesi, yüzde 33’ün üstünde arttırılarak 6 milyar 828 milyon liraya çıkarılmıştır. Böylelikle, 
Bakanlığın bütçesi 2020 yılına göre 1,7 milyar lira arttırılmıştır (Turizm Güncel, 2020). 

Uluslararası Açıklık: Türkiye, günümüzde G-20 ülkeleri olarak bilinen ülkeler içinde yer almakta 
ve dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisidir. Ayrıca dünyada öne çıkan çok 
sayıda kurum ve kuruluşa da üyedir (Doğan, 2015:308). Türkiye 2019 yılında dünyada en çok 
turist ağırlayan 6’ncı ülkedir (UNWTO, 2020). Ancak turizmden elde edilen gelir halen istenilen 
düzeyde değildir. Bunun için devletin turizm endüstrisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri 
teşvik edici politikalar üretmesi gerekmektedir (Pata, 2020:164). Turistlere sunulan hizmetler 
çeşitlendirilmeli, konaklama ve ulaşım bakımından gelişmiş olanaklar ülke genelinde 
sağlanmalı, turistlerin kendilerini yüksek seviyede güvenli hissedebileceği ortamlar 
genişletilmelidir.   

Fiyat Rekabet Gücü: Ülkeler ürettikleri mal ve hizmetleri, fiyatları açısından çekici hale 
getirebilmek için uluslararası piyasalarda milli para değerlerini ayarlama yoluna 
gidebilmektedirler. Bir ülkenin milli parasının başka ülkelerin paralarına kıyasla değerinin 
düşürülmesi biçimindeki bu işlem “Devalüasyon” olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda 
yabancı ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi başına düşen ortalama harcama miktarlarında artışlar 
sağlanabilir. Fakat turizm endüstrisinde bu tür kur ayarlamaları her zaman olumlu etkiler 
sağlamayabilir. Ülkede döviz kurunun yüksek olması ülkenin dış turizmini olumlu yönde 
etkileyen önemli faktörler arasındadır. Kısa dönemlerde fiyatların etkinliği turizm talebi 
üzerinde oldukça yüksek olabilmektedir. Belirli bir bütçeye sahip seyahat kararı alan turistler 
döviz kuru yüksekliği sebebiyle daha ucuz hale dönüşen ülkeleri tercih edebileceklerdir. Bu 
durumda yabancı turistler için bir tüketici rantı oluşacağından, yabancı turistler seyahat planına 
ve bütçesine bağlı olarak tasarladığı turizm mal ve hizmetlerini ödemeyi planladığı fiyattan daha 
cazip fiyatlar ile elde etme olanağına sahip olabilecekler ve bunun sonucunda daha uzun süreler 
ve daha çok sayıda avantaj ile tatil yapılabilmesine fırsat tanıyan ülkeleri tercih edebileceklerdir 
(Karadağ ve Bağcı, 2019:451). 

Dünya turist başı ortalama harcaması 2018 yılında yaklaşık 1.100 $’dır. 650 $ ortalama turist 
harcaması ile (2019 yılı ortalaması 666 $) Türkiye halen ucuz ülke sınıfındadır. Turizm arzında 
doğal kaynaklara yönelik aşırı kullanım odaklı kitlesel turizm ile her şey dahil sisteminin ön 
planda olması ve bu turizm türünün çeşitli politikalar ile desteklenmeye devam etmesi bu 
durumun en temel nedenlerinden biridir. Bu sorunun kalıcı hale gelmesinde turizme yönelik 
makro planların yapılamaması, pazarın çeşitlendirilememesi ve alternatif turizm pazarlarının 
oluşturulamaması etkilidir (Sarı, 2019:6). Bununla birlikte Covid-19 salgını sebebiyle turizm ürün 
ve hizmetlerinde uygulanan tedbirlere bağlı olarak 2020 yılı fiyatlarında bir artış oluştuğunu 
söylemek mümkündür. 2020 yılı turizm istatistikleri incelendiğinde ortalama turist harcamasının 
bir önceki yıla oranla % 14’ün üzerine ulaşarak 762 $ seviyesine çıkması bunu doğrular 
niteliktedir. 

Çevresel Sürdürülebilirlik: Turizmin ekonomik bir endüstriye dönüşmesi, giderek gelişmesi ve bu 
gelişmenin sürekli devam edeceğine ilişkin görüşler zamanla kültürel, sosyal ve çevresel 
etkilerinin daha çok dikkat çekmesine sebep olmuştur. Turizm arzındaki artışa bağlı olarak 
tüketilen kaynaklar da artmaktadır. Uluslararası düzeyde sürdürülebilirliğin önem 
kazanmasıyla “Sürdürülebilir Turizm” gündemi yaygınlaşmıştır. Ayrıca yeni destinasyonlar 
keşfeden kitle turizminin artışıyla birlikte literatürde sürdürülebilir turizm konusu hızla 
gelişmiştir (Sarı, 2019).  

Dünya genelinde değişen ve dönüşen ziyaretçi davranışları incelendiğinde, sağlıklı ve 
sürdürülebilir hayat tarzını benimseyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Destinasyonlara yönelik 
çevresel duyarlılığa daha çok önem verilmesinin başlanmasıyla turizm endüstrisindeki 
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paydaşların çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir turizm odaklı faaliyetlere önem vermeye 
çalıştıkları görülmektedir. Türkiye’de Yeşil Anahtar, Yeşil Yıldız, Green Globe, EU Eco-label gibi 
programlara dahil olarak enerji tüketimlerini en aza indiren uygulamaları benimseyen 
paydaşların sayısı hızla artmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). 

Hava Taşımacılığı: Türkiye’de havayolu sektörü 2920 sayı ve 14.10.1983 tarihli Sivil Havacılık 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte gelişimini hızlandırmıştır. 1985 yılından sonra 
havayolu firmalarının sayısı yükselirken, filo kapasitelerinde ve pazar paylarında ciddi artışlar 
meydana gelmiştir. Bu dönemlerde firmalar toplamda 52 uçak ve 10.558 koltuk kapasitesiyle 27 
ülkeye uçuş gerçekleştirmişlerdir (Sönmez ve Eroğlu, 2021:55). 2008 yılında 270 olan uçak sayısı, 
2016 yılında iki katına ulaşarak 540’a yükselmiştir ve bu gelişim artarak devam etmektedir. 2016 
yılında sektörde 100.336 koltuk kapasitesi ile 50 ülkeye uçuş gerçekleştirilmiştir. Uçulan iç hat 
nokta sayısı 55, dış hat nokta sayısı ise 286 olmak üzere toplam 341 noktaya uçulmaktadır. 2019 
yılında ise uçak sayısı 546, toplam taşınan yolcu sayısı ise 209 milyondur (DHMİ, 2019). 

Kara Ulaşımı ve Bağlantıları: Türkiye 2000’li yıllardan itibaren kara ve demir yolları ağının 
geliştirilmesinde yüksek mesafeler kat etmiştir. 2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye’de 
34.124 km. (% 50) il yolu, 31.002 km. (% 45) devlet yolu ve 3.325 km. (% 5) otoyol olmak üzere 
toplam 68.451 km. yol ağına ulaşılmıştır. Bu yol ağının 27.641 km.'si (% 40) bölünmüş yol 
biçiminde hizmet vermektedir. Üstyapı kaplaması şeklinde incelendiğinde 26.866 km.'si bitümlü 
sıcak karışım kaplama, 38.418 km.'si sathi kaplama olup 3.167 km.'si ise diğer (Toprak, Parke, 
Stabilize vb.) kaplamalardır. Türkiye, dünyada 8’inci, Avrupa’da ise 6’ncı Yüksek Hızlı Tren 
işleten ülke konumundadır. 2009 yılında başlayan konforlu, hızlı ve modern seyahat dönemi yedi 
il ve ülke nüfusunun yüzde 40’ına hitap etmektedir. Özellikle 2003 yılından günümüze kadar 
1.213 km. yüksek hızlı tren hattı ve 631 km. ilave konvansiyonel hat işletmeye alınarak 
Türkiye’nin demiryolu ağı Ağustos 2020 itibariyle 12.803 km.’ye yükseltilmiştir. 2019 yılı 
sonunda Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 344 ve Türkiye limanlarını ziyaret 
eden kruvaziyer yolcu sayısı ise 301 bin yolcuya ulaşmıştır. Türkiye’nin artan turizm 
potansiyeliyle birlikte Akdeniz çanağındaki yat turizminden alacağı payın arttırılmasına ilişkin 
oluşturulan stratejiler yat limanı sayılarını arttırmaktadır (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
2020). 

Turistik Hizmet Altyapısı: Türkiye’de her 100 kişiye düşen tesis oda sayısı 0,5’dir (WEF, 2019). Visa 
Kart kullanılabilirliği ve otomatik para çekme makinesi (ATM) sayısı turistik hizmet 
altyapılarının ölçümlemesinde kullanılmaktadır. Türkiye’de Visa Kart kabul eden ve 1 milyon 
kişiye düşen ATM sayısı 781’dir (WEF, 2019). 

Doğal Kaynaklar: 1972 yılında UNESCO’nun kabul ettiği “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması”na ilişkin sözleşmeyle “Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi” oluşturulmuştur. 
2019 yılında Azerbaycan’ın ev sahipliği ve başkanlığında Bakü’de 43’üncü oturumu 
gerçekleştirilen ve “Dünya Mirası Komitesi” tarafından kabul edilen miraslarda dahil olmak 
üzere listede toplam 1121 miras bulunmaktadır. Bunlardan 213’ü doğal, 869’u kültürel ve 39’u 
karma (kültürel ve doğal) miraslardır. Listede Türkiye’den 2’si karma ve 16’sı kültürel olmak 
üzere toplam 18 miras alanı yer almaktadır (UNESCO, 2019).  

Türkiye’de, dağılım gösteren flora elementlerinin sayısı neredeyse Avrupa kıtasının bütününde 
yayılım göstermekte olan bitki türlerinin sayısı kadardır. Türkiye’nin yaklaşık 3000’i endemik 
toplamda 12.000 civarında bitki taksonuna ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bununla birlikte, % 
34,4’lük endemizim oranıyla endemik tür çeşitliliği bakımından da Avrupa’daki en zengin 
ülkelerin başındadır. Endemik bitki türleri çoğunlukla Anadolu’da yaygındır ve özellikle dağlık 
kısımlarda yoğunlaşmaktadır. Faunayı oluşturan hayvan türleri, biyolojik olarak omurgalı ve 
omurgasız canlılar olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye’nin omurgalı faunası büyük ölçüde 
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çalışılarak ortaya konmuştur. Ülkemizde yaşayan omurgalı türlerin toplam sayısı 1500 
civarındadır. Türkiye faunası 170 civarında memeli, 500’e yakın kuş, 130’un üzerinde sürüngen, 
30’dan fazla kurbağa, 680’nin üzerinde balık türü içermektedir. Bu canlılardan 16 sürüngen, 37 
memeli ve 70’e yakın tatlı su balığı taksonu endemiktir (Seven, 2020). 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğu altındaki korunan toplam alanları (deniz 
ve kara) ülke yüzölçümünün % 8,9’u oranındadır. Korunan toplam alan hesaplamalarında içme 
suyu havzaları, meralar ve korunan alan haricindeki doğa koruma faaliyeti olarak ayrılmış mera, 
orman toprağı, taşlık, toplam orman gibi orman alanları dahil değildir. Korunan alanların 
oranları 2012 yılında % 7,8, 2014’de % 7,3 ve 2017’de % 8,9 seviyelerinde olmuştur. 2014 yılındaki 
düşüşün temel nedeni 2014 yılında “Sulak Alanlar Yönetmeliği”ndeki değişiklikle birlikte sulak 
alanlar için tescil sürecinin getirilmesidir. Dünya genel durumu ele alındığında, Dünya Bankası 
2017 yılı verilerine göre, dünya denizel ve karasal korunan alanlarının karasal alanına oranı % 
14,3’dür (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017). 

Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati: Dünya Mirası Komitesince belirlenen UNESCO Dünya Mirası 
Listesinde bir önceki alt faktörde bahsedilen mirasların yanında ilgili listeye girmesi önerilen 
ancak henüz adaylık aşamaları bitmemiş miraslardan oluşan “Dünya Mirası Geçici Listesi” 
bulunmaktadır. Asıl listeye başvurulacak olan alanlar, üye ülkeler için ulusal bir envanter 
niteliğinde olan söz konusu Geçici Liste’den seçilmektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde 178 üye ülkenin 1740 adet mirası bulunmaktadır. Geçici Liste’de Türkiye’nin 1994 
yılında ilki sunulan ve en son 2020 yılında güncellenen biçimiyle 3 doğal, 78 kültürel ve 2 karma 
mirastan oluşan toplam 83 adet mirası yer almaktadır (UNESCO, 2020). Ayrıca kültürel 
kaynaklar açısından “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” programında dünya genelinde 246 şehir 
bulunmaktadır. Potansiyel şehirler yedi başlıktan oluşan Tasarım, Zanaat ve Halk Sanatları, 
Müzik, Gastronomi, Film, Edebiyat ve Medya Sanatları temalarında programa dahil 
olabilmektedirler. Türkiye’den halihazırda İstanbul (Tasarım), Kütahya (Zanaat ve Halk 
Sanatları), Kırşehir (Müzik), Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar (Gastronomi) olmak üzere altı 
şehrimiz toplamda dört temadan programa dahil olmuşlardır (UNESCO, 2020). 

FIFA ve UEFA verilerine göre Türkiye, dünyada son yıllarda en fazla stadyum inşa eden ülkeler 
listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Yapımı tamamlanan ve yenilenen yüksek kapasiteli 
gelişmiş birçok stadyum ile birlikte toplam 32 stadın seyirci kapasitesi yaklaşık 1 milyondur. 
Ayrıca yapımı devam eden toplam 123 bin kapasiteli altı stadın 2021 yılında tamamlanmasıyla 
birlikte 1 milyonun üzerinde seyirci kapasitesine ulaşılacaktır. Bunlara ilave olarak proje 
aşamasında olan dört stadyumun toplam kapasitesi 69 bin civarındadır. Türkiye’deki toplam 
spor tesisi sayısı ise 3903, spor salonlarının sayısı 904 ve atletizm pistlerinin sayısı 56 şeklindedir 
(T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021).   

Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği (ICCA) 2018 Yılı Kongre Turizmi Raporuna göre, Türkiye 
55 kongre sayısı ile Dünya genelinde 52’nci sıradadır. Raporda Amerika Birleşik Devletleri 947 
kongre sayısıyla ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alırken, şehirler sıralamasında Paris 212 
kongre sayısıyla birinci sırada yer almaktadır. Şehirler sıralamasında Türkiye’nin önemli kongre 
şehirlerinden olan İstanbul 33 kongreyle 84’üncü sırada ve Antalya 12 kongre ile 225’inci 
sıradadır (ICCA, 2019). 

Türkiye’nin rekabetçiliğini değerlendirmede bu araştırma ile aynı metodolojiye sahip 2015 yılı 
TTCI verilerini esas alarak ortaya konan araştırma sonuçlarına (Göral, 2017) ilişkin ana faktörler 
kıyaslanmıştır. Buna göre; Türkiye’nin 2015 yılı araştırma verilerinde “orta” bir görünümde 
olduğu belirlenen “Çevresel Faktörler”in 2019 yılında bu görünümünü sürdürdüğü 
görülmektedir. Fakat ilgili sıralamada 2015 yılında 78’inci sıradan 2019’da 82’nci sıralamaya 
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gerilediği tespit edilmiştir. “Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi” faktörünün ise 
2015 yılında 85’inci sırada “orta” bir görünüm sergilerken 2019 yılında 56’ncı sırada “iyi” bir 
görünüme yükseldiği görülmektedir. “Altyapı” faktörüne ilişkin olarak ise 2015 yılında 39’uncu 
sırada “iyi” bir görünüme sahip olduğu 2019 yılında da 38inci sırada “iyi” görünümünü 
sürdürdüğü belirlenmiştir. Son olarak “Doğal ve Kültürel Kaynaklar” faktörüne ilişkin 2015 
yılında 29’uncu sırada “çok iyi” bir görünüm sergilediği ve 2019 yılında 27’nci sırada bu 
görünümünü sürdürdüğü görülmektedir. 2015 ve 2019 TTCI verileri ana faktör gruplarına göre 
kıyaslamasında Türkiye’nin rekabet gücünün Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi 
faktöründe sıralamalarda en yüksek gelişim ivmesine sahip olduğu ve “orta” görünümden “iyi” 
görünüme yükseldiği saptanmıştır. Ayrıca Altyapı faktöründeki “iyi” görünümü ile Doğal ve 
Kültürel Kaynaklar faktöründeki “çok iyi” durumunu sürdürdüğü belirlenmiştir. Buna karşın 
Çevresel Faktörler’de ise “orta” görünümde ve ana faktörler içerisinde en düşük düzeyde görünüm 
sergilemeye devam etmiştir. Sıralamalara ilişkin diğer faktörlerde ilerlemeler kaydedilirken 
Çevresel Faktörler’de gerilemeler sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca Aydemir ve arkadaşlarının 
(2014) 2013 yılı TTCI raporu değerlendirmesine göre güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik, 
karayolu ulaşımı ve sağlık-hijyen faktörleri bakımından sıralamada kötü durumda yer aldığı 
saptanmıştır. 2019 TTCI raporunda ise karayolu ulaşımı ve bağlantılarında “iyi” ve sağlık-hijyen 
faktöründe “orta” bir pozisyona yükselerek gelişim göstermesine rağmen çevresel 
sürdürülebilirlik ile emniyet ve güvenlik faktörlerinde “çok zayıf” bir pozisyondadır. 

TTCI raporlarına ilişkin Tablo 6 ve yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye’de öncelikle güncel 
durumunu sergileyen 2017 ve 2019 yıllarına ait son iki dönemde sürekli düşüş ivmesi gösteren 
faktörler olan Çevresel Sürdürülebilirlik, İş Çevresi, İnsan Kaynakları ve İş Gücü Piyasası ile 
Sağlık ve Hijyen faktörlerine ilişkin mevcut strateji faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve 
iyileştirmelerde bulunulması gerekmektedir. Araştırma kapsamında alanyazında elde edilen 
bilgilere göre bu faktörler içerisinde özellikle Sağlık ve Hijyen faktörünün tüm dünyayı etkisine 
alan Covid-19 salgınıyla birlikte Türkiye’de başlatılan ve diğer ülkelere de öncü olan başarılı 
uygulamalarının ışığında gelecek dönem raporlarında hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayacağı 
söylenebilir (T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Bununla birlikte yine son iki dönemde hızlı 
veya kalıcı yükselişler kaydeden Turizmin Önceliklendirilmesi ve Fiyat Rekabet Gücü 
faktörleri genel sıralamadaki “iyi” görünümü korumada ve sürdürülebilirliğini sağlamada etken 
faktörlerdendir. Ayrıca bu iki faktöre ilişkin yükselişler turizmin gelişimini ve talep gücünü 
doğrudan ilgilendirdiğinden diğer faktörleri de zaman içerisinde olumlu yönde 
etkileyebilecektir. 

Faktörler arası en iyi dereceye sahip ve “çok iyi” görünüm sergileyen Kültürel Kaynaklar ve İş 
Seyahati faktörüne yönelik 2019 yılında bir basamak gerileme görülmektedir. Aynı yıl belirgin 
düşüş sergileyen Doğal Kaynaklar faktörüne ilişkin atılacak adımlarla birlikte Kültürel Kaynaklar 
ve İş Seyahati faktörü de yükseliş gösterebilecektir. Bu bağlamda UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ndeki 18 miras alanı (16’sı kültürel ve 2’si karma) sayısına ilave olarak geçici listede yer 
alan kültürel alanlarla birlikte doğal alanların sayısını arttırmaya yönelik projelerin hayata 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Bununla beraber UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programında yer alan 
altı şehrimize ilave olarak yaratıcı şehirlerimizin sayısının arttırılması hususunda faaliyetler 
sürdürülmelidir. Ayrıca aynı faktöre bağlı olan potansiyel iş dünyası hareketliliğine ilişkin 
“Kongre ve Fuar Turizmi”nin zenginleştirilmesi gerekmektedir.  

2019 yılında görünümü “iyi” bir rekabetçi pozisyonda olan ve bu durumunu sürdüren Kara 
Ulaşımı ve Bağlantıları, Uluslararası Açıklık ve Turistik Hizmet Altyapısı faktörlerinin 
yakalanan yükseliş ivmesini sürdürmesi ve ilerleyen dönemlerde belirlenen hedeflerin hayata 
geçirilmesiyle sıralamalarda yükseleceği söylenebilir. İstanbul’da “Galataport Limanı”nın 2021 
yılında faaliyete geçmesi buna örnek verilebilir (GalataPort, 2021). Mevcut görünümü “çok iyi” 
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olan Hava Taşımacılığı Altyapısı faktörünün 2019 yılı raporunda düşüş ivmesi belirgin olsa da 
mevcut yatırımların hayata geçmesiyle örneğin 2018 yılında İstanbul Hava Limanı’nın faaliyete 
girmesiyle birlikte hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayacağını söylemek mümkündür (İstanbul 
Airport, 2018).  

Bilişim Teknolojilerinde Hızlılık faktörüne ilişkin olarak TTCI 2019 raporunda “orta” görünüm 
sergileyen Türkiye’nin, son yıllarda bilişim ve teknoloji odaklı atılımlarıyla ülke genelinde 
iletişim ağını etkin bir biçimde geliştirdiği ve gelecek raporlarda ortalamanın üzerinde bir 
görünüm sergileyebileceği söylenebilir. Bununla birlikte Türkiye, son zamanlarda turizmi de 
içine dahil eden iletişim teknolojileri odaklı sürdürülebilir etkin faaliyetler geliştirmektedir. Bu 
faaliyetlerden Turizm Teknolojilerini 2021 yılında yarışmalarına katan TeknoFest organizasyonu 
örnek olarak verilebilir (TEKNOFEST, 2021). Faktörlere yönelik bu örnek gelişmelerin yanında 
“çok zayıf” görünüm sergileyen Emniyet ve Güvenlik faktörüne ilişkin son yıllarda Türkiye’nin 
terörle mücadelede etkin başarısıyla yine gelecek raporlarda olumlu bir ivme göstereceğini 
söylemek mümkündür. Buna bağlı olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
turizme hızlı ve etkin bir biçimde kazandırılması; hedeflenen niş pazar çeşitliliğini 
zenginleştirecek, Türkiye turizminin ülke sathına tam yayılımını sağlayacak ve uluslararası 
raporlara ilişkin genel sıralamalarda önemli katkılar oluşturacaktır. Çalışma kapsamında 
Türkiye’nin mevcut rekabetçi gücünü koruması ve arttırması için “çok iyi, iyi ve orta” 
kategorilerde yer aldığı tüm faktör ve göstergelerdeki konumunun daha etkin sürdürülmesinin 
yanında öncelikli olarak “zayıf ve çok zayıf” düzeyde olduğu faktör ve göstergelerde iyileştirici 
politikaların hayata hızla geçirilmesi önerilir.  

Bu çalışmada Dünya Ekonomik Forumu (WEF) verileri kullanılmıştır. Ortaya çıkarılan 
bulguların geçerlik ve güvenirliğinin TTCI raporlarında yayınlanan verilerin geçerlik ve 
güvenirliğine bağlı olması araştırma sınırlılığını teşkil etmektedir. Ayrıca gelecek dönem 
raporlarının da benzer yaklaşımlarla incelenmesi Türkiye’nin rekabet gücünü etkileyen 
faktörlere ilişkin mevcut durumu belirlemede fayda sağlayacaktır. 
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Öz 

İbrahim Çallı hem sanatçı hem de eğitimci kimliği ile ayrı bir öneme sahiptir. İbrahim Çallı, aldığı 
eğitimi kendi bireysel çabaları ile geliştirmiştir. Genellikle açık hava resimleri ve natürmort 
yapmayı seven sanatçının eserlerinde Empresyonist etkiler görülmektedir. Bu makalenin amacı, 
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetin ilk dönemine denk gelen ve ‘Çallı Kuşağı’ veya ‘1914 
Kuşağı’ olarak kayıtlara geçen İbrahim Çallı’nın hayatı, ortaya koyduğu eserlerinde ağırlıklı 
olarak işlediği manolyalar üzerinden irdelenmiş, sanatçının eserlerinde kullandığı dil ve biçem 
anlayışı ile özgün bir yorum getirdiği manolyalar, plastik anlamda incelenerek, sayısal bir tespit 
yapılmaya çalışılmış ve kısaca hayatına değinilmiştir. Çallı, en iyi kullandığı malzeme olan 
yağlıboyadan sanat hayatı boyunca vazgeçmemiş, renkçi olarak öne çıkmış, uzun yıllar konu 
edindiği manolya teması adeta onunla özdeşleşmiştir. Yaptığı manolya resimleriyle ticari 
başarılar da elde etmiştir. Sergilerde yer alan Manolyaları konu alan 14 adet eserlerinin tespiti 
yapılmıştır. Sayısını tam olarak bilmediğimiz birçok eserini de hediye ettiği ve aynı zamanda 
satışını yaptığı bilinmektedir. Adının birlikte anıldığı 1914 Kuşağı’nın sanatçısı Çallı sanat ve 
meslek hayatında popüler bir sanatçı olmuştur. Çallı kuşağının Türk resim sanatının saygın bir 
meslek olarak kabul görmesinde önemli bir rol oynamıştır. Resim sanatını özendirmiş ve 
Cumhuriyet Kuşağı sanatçılarının yetişmelerinde büyük emeği geçmiştir. 
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Abstract 

İbrahim Çallı is of particular importance with his identity as an artist and an educator. İbrahim 
Çallı has improved his education with his own individual efforts. Impressionist influences are 
seen in the works of the artist who generally likes to make outdoor paintings and still lifes. The 
aim of this article is to examine the life of İbrahim Çallı, who was recorded as 'Çallı Generation' 
or '1914 Generation', which coincides with the pre-Republic and the first period of the Republic, 
and it is examined through the magnolias that he has produced in his works. The magnolias, for 
which he made an interpretation, were examined in a plastic sense, a numerical determination 
was made and his life was briefly touched upon. Çallı did not give up oil painting, which is the 
material he used best, throughout his art life, stood out as a colorist, and the magnolia theme, 
which he had taken as a subject for many years, almost became synonymous with him. He also 
achieved commercial success with his magnolia paintings. 14 of his works on Magnolias in the 
exhibitions were identified. It is known that he gave gifts and also sells many of his works that 
we do not know exactly. Çallı, the artist of the 1914 Generation, whose name is mentioned 
together, has become a popular artist in his artistic and professional life. It played an important 
role in the acceptance of Turkish painting as a respected profession of the Çallı generation. He 
encouraged the art of painting and contributed greatly to the training of the artists of the Republic 
Generation. 
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GİRİŞ 

İbrahim Çallı, 1882 yılında doğan sanatçı, Osmanlı’nın son yılları ile Cumhuriyet’in ilk dönemini 
yaşamış bir sanatçı olan İbrahim Çallı, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid 
gibi Osmanlı Cumhuriyetinin önemli sanatçılarının bulunduğu kuşakta yer almıştır (Akıncı, 
2013). Paris’te aldığı resim eğitimi sırasında Birinci Dünya savaşının başlamasıyla birlikte 1914 
yılında zorunlu olarak yurdu olan Türkiye’ye döner. Bu dönemdeki arkadaşları Sami Yetik, 
Hikmet Onat, Ali Sami Boyar, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij ve Namık İsmail’dir 
(Başbuğ,2010:371-392).Yaşadığı döneme eğitimci ve sanatçı olarak damga vuran İbrahim 
Çallı’nın, ressamlığın bir meslek olarak tanınmasında rolü büyüktür. 1914 kuşağının, Çallı 
Kuşağı olarak anılmasında sanatçının cesur, girişken, açık sözlü ve hazır cevaplığı etken olduğu 
söylenmektedir. İbrahim Çallı, bohem kimliği ile döneminde hor görülen resim sanatını, üst 
noktalara taşımayı başarmış, gençleri resim sanatına özendirmiştir. O yıllarda Batı sanatına 
yöneliş ile birlikte, sanatçılar yurtdışına eğitim almaya gönderilmiştir. Bu sanatçılar, sanatın 
merkezi olan Paris’te aldıkları eğitimden sonra, batı tekniğine uygun ancak geleneksel Türk 
sanatını ve yaşayışını temel alan resimler yapmaya başlamışlardır. Türk resim sanatının dünyaya 
açılmasında rolü olan Çallı, resim sanatına yeni terimler kazandırmış ve empresyonizmin 
temsilcisi olmuştur. İbrahim Çallı ile birlikte Türk resminde ilk kez farklı konulara yer verilmiştir. 
İşlenen konular çeşitli sebeplerle eleştirilse de Çallı bu durumu yavaş yavaş kabul ettirmeyi 
başarmıştır. Bir kuşağa adını veren Çallı, Türk resminde bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmayı 
başarmıştır. İbrahim Çallı’nın hayatı kronolojik olarak ele alınmış, sanatçının doğduğu yıl olan 
1882’den başlayarak İstanbul’a gelişi, Sanayi-i Nefise yılları, Fransa’da aldığı eğitimi 
incelenmiştir. Çalışma, Çallı’nın sanat anlayışı içinde Natürmortlarına konu olan Manolya- 
Manolyalar adlı eserlerinin sayısı tespit edilmiş ve görselleri verilen eserlerinin genel incelenmesi 
ile sınırlandırılmıştır.  

 

İbrahim Çallı’nın Yaşamı ve Sanatı 

İbrahim Çallı 13 Temmuz 1882 yılında Denizli’nin Çal kasabasında doğmuştur (Toker, 1947:4). 
Çallı, ilk ve ortaokulu Çal’da okuduktan sonra, İzmir’de Mülki İdadisini bitirmiştir. Anne ve 
Babasının küçük yaştayken vefat etmesi üzerine bir süre ablası ve eniştesiyle yaşamıştır. Ailesi 
bir an önce hayata atılmasını istediği için askeri okula girmek üzere İbrahim Çallı İstanbul’a 
gönderilir. Bu gelişmeyi Çallı şu sözlerle dile getirir (Giray, 1997:28): 

“Baktılar ki adam olmaya niyetim yok, ablam arazimi sattı, bir kemer dikti. Kemere 95 altın 
koydu. “Haydi sağlıcakla! Deyip beni İstanbul’a gönderdi. “Adam ol, gel! Demeyi de unutmadı 
(Tahsin, 1960:8).” 

Çallı İstanbul'a gelmiş, ancak kayıtların kapanması nedeniyle askeri okula girememiş ve çeşitli 
işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. O dönemde kaldığı handa konaklayan Vefa İdadisi 
öğrencileriyle birlikte Ermeni asıllı Roben Efendi’den resim dersleri almaya başlamıştır. Çallı, 
Roben Efendi ile karşılaşmasını şu sözlerle aktarır:  

“Çarşı Kapısı’nda bir ressam vardı. Ermeni ressam… Durup ona bakardım her geçişimde. Bana resim dersi 
verir misin? Dedim. “Olur, ama ders 50 kuruş!” cevabını verdi (Giray, 1977:32).  

İbrahim Çallı, Şeker Ahmet Paşa’nın oğlu İzzet Bey ve sonrasında Şeker Ahmet Paşa ile 
tanışmıştır. Şeker Ahmet Paşa’nın önerisi ile sanat hayatının ilk akademik eğitimini almak üzere 
Sanayi-i Nefise’ye kaydolmuştur. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin en verimli yılları olan 1910’larda, 
okul müdürü Osman Hamdi Bey ve atölye hocası Salvator Valeri’dir. Çallı yeteneğiyle öteki 
öğrencilerden farklı olarak eğitim süresini üç yılda tamamlamıştır (Özsezgin, 1993:15). Çallı’nın 
mezun olduğu o dönemdeki öğrencilere “İlk Mezunlar” deyimi kullanılmıştır (Erol, 1990:118).  
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İbrahim Çallı 1910 yılında Maarif Nezareti’nin açtığı yarışmaya “Çıplak Adam” ve “Harekât 
Ordusunun Muhafız Alayından Maksud Çavuş” isimli çalışmalarıyla katılarak birincilik derecesi 
alarak devlet bursuyla Paris’e gönderilmiştir. Paris’e resim eğitimine giden Çallı o dönem Paris’e 
giden diğer çağdaşları gibi Ferdinand-Anne Piestre Cormon’un atölyesine dört yıl eğitim 
almıştır. Çallı, Cormon’un dikkatini çeken bir sanatçı olur ve akademik öğretim sisteminin bütün 
inceliklerini öğrenir (Giray, 1997:40). 

Çallı’nın Paris yaşantısı onun hayatına renk ve ışık katar. Manet, Monet, Degas, Cezanne, Pisarro 
gibi izlenimci resmin büyük temsilcilerini yakından tanımıştır. Dört yıllık Paris eğitimi Birinci 
Dünya Savaşının çıkmasıyla son bulmuştur (Giray, 1997:43).  

Türkiye’ye geri dönen İbrahim Çallı’yı, Sanayi-i Nefise Müdürü Halil Edhem Bey’in, hoca olarak 
Sanayi-i Nefise’ye önermesi üzerine, İbrahim Çallı 1 Kasım 1914 yılında sekiz altın maaş karşılığı 
Sanayi-i Nefise Mektebinde yağlıboya öğretmeni olarak göreve başlamıştır (Cezar, 1983:54).  

Çallı, öğrencilerine meslek sevgisi ve özgüven aşılamış ve bağımsız sanatçı kimliği 
oluşturmalarını sağlamıştır. Bir eğitimci olarak Çallı, Cumhuriyet Kuşağı’nın önde gelen 
ressamlarını yetiştirmiştir. Bu grup sanatçıları Türk resim sanatının öncüleri olmuşlar ve 1914 
Kuşağı veya Çallı Kuşağı olarak anılmaya başlamıştır. Bu gurup sanatçıları farklı teknikler 
uygulayarak, özgün eserler vermeye başlamış ve böylelikle Türk Resim Sanatının 
evrenselleşmesini sağlamışlardır.  

Çallı Kuşağı uyguladığı teknikle, Empresyonizm etkisinde kalarak koyu tonları paletlerinden 
atmış, atölyelere kapanmaktan çok açık havaya çıkıp İstanbul’un aydınlığını tuvallerine 
geçirmişlerdir. Galatasaraylılar Yurdu’nda 1918 yılında sergi düzenlenmiş ve bu sergide Çallı, 
Sanayi-i Nefise madalyası almıştır. 1922 tarihli Galatasaray Sergisine ise İbrahim Çallı İki eseriyle 
katılmıştır (Tansuğ, 1985:151). İbrahim Çallı Fransa’dan dönüşünden yaklaşık bir sene sonra 
Edebî Heyet’le beraber Çanakkale Savaşı’nın devam ettiği cepheleri ziyaret eder. Bu cephe 
gezisinde Çallı’nın edindiği gözlemler ve ürettiği desenler, 1917 yılında Şişli Atölyesi’nde 
meydana getirdiği savaş temalı resimlere katkıda bulunur (Güler, 2014: 300). 

1922 yılında Ressam Mehmet Ruhi Arel ve İhsan Bey tarafından “Serbest Resim Atölyesi” ismiyle 
özel bir kurs açılır. İbrahim Çallı haftada iki gün bu atölyede ders verir (Giray, 1997:53).  

Çallı’nın tüm bu yeni girişimlerdeki rolü, onun birlik kurma ve örgütlenme teşebbüslerinde aktif 
role sahip olduğunu gösterir. İbrahim Çallı, 1947 yılında emekli oluncaya kadar İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde adına açılan atölyede resim derslerine devam etmiştir. Düzenli 
olarak Galatasaray sergilerine, aralıklı olarak da Devlet Resim ve Heykel sergilerine katılmıştır. 
Çallı, 22 Mayıs 1960 tarihinde, Cerrahpaşa Hastanesi’nde mide kanamasından hayatını 
kaybetmiştir (Adil, 1961:8) 

 

İbrahim Çallı’nın Natürmortlarındaki Magnolialar (Manolyalar) 

Manolyanın, Latince adı magnoliadır. Manolya çiçeğinin anlamı, soylu, azim ve doğanın sevgisi 
sembollerine eklenmiştir. Yumuşak ve incelikli bir renkte, ancak görünüşte güçlü olan çiçek, 
kadınlık ve yumuşaklığı kapsayan güzelliği temsil eder (https://www.gizliilimveinsan.com). 

Çallı Manolya eserlerini, belki anlamından belki de yumuşak ve incelikli renk geçişlerinden 
etkilenerek vazgeçemediği için yoğunlukta çalıştı. 

Natürmort, İbrahim Çallı’nın eserlerini oluşturma sürecinde farklı bir yere sahiptir. Kullandığı 
ışıkla belirginleşen renk ve leke değerleri bir tutkunun varlığına işaret etmektedir. Eserlerinde 
ölü bir doğa resmetmesine karşılık, kompozisyon düzeni ve fırça dokunuşlarıyla yaşama ilişkin 
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bir dinamiği yakalamak mümkündür. Çalışmalarının tümünde gözlenen izlenimci anlayış, 
Avrupa’nın resim uygulamalarında görülen izlenimcilik akımının kurallarına sıkı sıkıya 
bağlanmaktan çok, kendine özgü bir karakter sergilemiştir. Bu karakter Çallı’nın kompozisyonu 
oluşturan unsurların seçiminde ve resimsel dili oluşturmasındaki tavrı ile ortaya çıkmaktadır. 

Çallı; “renk parlaklığı, saydamlığı ve açık hava ressamlığı” ile dikkati çeken resimler yapmıştır. Portre, 
peyzaj, natürmort gibi kendinden öncekileri taklit etmemiştir. İyi bir eğitimci olan Çallı için 
Cemal Tollu: “O’nun büyüklüğü bence ne getirdiği yeniliklerde ne talebelerine öğrettiği teknik ve estetik 
bilgilerdendir. O, talebelerine sonsuz bir sanat aşkı aşılamak kudreti göstermek suretiyle kuvvetli bir neslin 
yetişmesine imkân vermiştir.” diyerek İbrahim Çallı’nın sanat eğitimciliğine vurgu yapmıştır (Başbuğ, 
2010:371-392). 

Çallı’nın natürmortları içinde Manolyaların ayrı bir yeri vardır. Onun bu resimler dizisinde, 
manolya çiçeğine duymuş olduğu yakınlığın izlerini görebileceğimiz gibi, sanatçının paletinde, 
zamanla kendine özgü renk tonlarının, yeşillerin ve açık sarıların, gri-beyazların kahverengilerin 
egemen olduğu bir renk beğenisine de tanıklık etmekteyiz (Özsezgin, 2011). 

Akademi, Fındıklı’daki binasına 1926 yılında taşınmıştır. Bu binanın bahçesindeki manolyalar, 
uzun yıllar Çallı’nın yapıtlarının konusu olmuştur. Çallı’nın Manolyalar serisindeki yapıtlarında 
tarih ibaresine az sayıda rastlanır. Ayrıca Manolyalar serisinde karşılaşılan yapıtlarda, eski harfli 
imzaya da rastlanmamıştır. Dolayısıyla günümüze kalan eserlerin 1928’deki Harf Devrimi’nden 
sonra yapıldığı hatta Manolyalar serisine 1930’lu yılların başında başladığını söyleyebiliriz. 
Çallı’nın erken dönemde yaptığı Manolyaları “Ç. İbrahim” imzalıdır. Daha geç dönemde 
Çallı’nın Manolyalarında yaygın olarak “İ. Çallı” imzasına rastlanır. Bu da bize Manolyaların 
büyük bir çoğunluğunun 1934’ten (soyadı kanunu) sonra yapıldığını gösterir. Zeki Faik İzer’in 
hocası Çallı’nın Manolya resimlediği dönemiyle ilgili şunları anlatır: “Son zamanlarında 
çiçeklerle bilhassa manolyalarla dostluk kurmuştu. Her manolya mevsimi Akademi’deki 
ağaçlardan bir buket gönderirdik, o da kendisine ayrı bir şöhret yapan bu güzel kokulu dostlarla 
baş başa birkaç gün daha geçirirdi. Bu, yol genişletme dramı ile bahçedeki manolyaların 
kesilmesine kadar devam etti” (İzer, 1960:134) 

Bu çalışmada, fikir vermesi açısından, Sanatçının, Manolyalar serisinden birkaç örnek eserine yer 
verilmiştir. 

Çallı’nın, İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu’nda Manolya eseri mevcuttur. Tuval 
üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmış olan Manolyalar (Resim 1) 59X47,5 cm ebatlarındadır ve “İ. 
Çallı” imzalıdır. (Kâtipoğlu, 1996:68).  

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki Manolyalar (Resim 2) tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle 
yapılmış olup 64X54 cm ebatlarındadır ve “İ. Çallı” imzalıdır (Kâtipoğlu, 1996:68). 

Çallı Manolyalar temasını uzun yıllar devam ettirmiştir. Kuşkusuz alıcılar tarafından konunun 
cazip bulunması, satış kolaylığı gibi faktörler bu eserlerin sayıca fazla oluşunun göstergesidir. 
Manolya teması zaman içinde adeta Çallı’nın sanatçı kişiliği ile özdeşleşmiştir. Pek çok manolya 
resmi günümüze ulaşmıştır (Resim 3, Resim 4). 
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Resim 1. İbrahim Çallı, Manolyalar, tuval 
üzerine yağlıboya, 59X47,5 cm, İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesi. 

Resim 2. İbrahim Çallı, Manolyalar, tuval 
üzerine yağlıboya, 64X54 cm, Ankara Resim ve 
Heykel Müzesi (Giray, 2020).

 

Resim 3. İbrahim Çallı, Manolyalar, T.Ü.Y. 
64,5X59 cm, Sakıp Sabancı Müzesi 

Resim 4. İbrahim Çallı Manolyalar, T.Ü.Y.  
39X50 cm, Sakıp Sabancı Müzesi. 

 

İbrahim Çallı’nın Magnolia (Manolya) Eserlerine Genel Bakış 

 

Çallı’nın Manolya eserleri genel olarak analiz edildiğinde, empresyonizmin etkileri yanı sıra, daha 
özgür fırça kullanımı ile kendine has bir yaratma gücünün ağır bastığı görülür. Yüzeyde geniş boya 
lekeleri hâkimdir. Kalın yaprak dokusu abartılarak Cezanne’nin eserlerini çağrıştıran bir yapısallık ile 
karşılaşılır.  
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Batılı empresyonistlerde beliren plan ve tablo düzeni ressamımızda daha yumuşak, daha belirsiz 
görünür. Coşkun mizacının da etkisiyle Çallı, hazırlıksız, eskiz ve taslaksız, desensiz fırça ucuyla 
çizmekle yetinerek yapıtının içine girer (Berk ve Turani, 1986:26) 

 Bazen üzeri küçük bir halıyla örtülü fazla yüksek olmayan bir masa ve sehpa üzerinde, antika özeliği 
taşıyan vazoya yerleştirilmiş manolyalar, gelişi güzel yerleştirilmiş olmasından dolayı, doğallık içeren 
görüntüye sahiptir. Çallı’nın Manolyalar serisinde detay ve aksesuarlardaki tekrarlara sık rastlanır 
(Özsezgin, 2011). Kompozisyonda harmoninin sanatçı tarafından ustaca uygulandığı görülür. Tablonun 
yüzeyine egemen bir konumda yer alan Manolyalar, masanın bulunduğu mekân ise, tablonun sağında, 
sağ üst köşesinin oluşturduğu açıyı vurgulayacak biçimde yüzeyi diyagonal bir çizgiyle keserken, 
bazılarında ise arka ve ön plan olarak ele alınmıştır. Masa veya sehpanın oluşturduğu perspektife 
paralel bir doğrultuya boşluk imajı veren etkiyi çoğu zaman açık sarı, kahverengi tonları ile sağlanmıştır 
(Özsezgin, 2011). Yaprakların açık koyu yeşili, çiçeklerin yer yer grileşen beyazı, tablonun önemli bir 
bölümünü kapsayan açık-koyu renklerle karşıtlık yaratmakta, bu resimdeki soyutlayıcı biçim mantığını 
öne çıkarmaktadır. Sanatçının paletinde, zamanla seçkinleşme düzeyine erişmiş olan kendine özgü renk 
tonlarının, yeşillerin ve açık sarıların, gri-beyazların kahverengilerin egemen olduğu bir renk 
beğenisine de tanıklık ederiz (Özsezgin, 2011). Bu eserlerinde yağlıboya tekniğini çok iyi kullandığı ve 
renkleri kullanma ustalığı, temiz renklerin duruluğu ile pekişmiştir. 

 

İbrahim Çallı’nın Sergilenen Magnolia (Manolya) Eserleri  

1929 yılında düzenlenen 12. Galatasaray Resim Sergisi’nde Çallı’nın Manolya, Ortanca, Natürmort, Bir 
Çiçek isimli eserleriyle katılır. (Anonim, Güzel San‘atlar Birliği Resim Şubesi 13üncü Galatasaray Resim 
Sergisi 1929, s. 7). 

1937 yılında 21. Galatasaray Sergisi’ninde İbrahim Çallı’nın Manolyalar, Martılar (R. 134) ve Manzara 
isimli üç eseri sergilenmiştir (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi 21’inci Galatasaray Resim 
Sergisi 1937 (katalog), s. 10.) 

Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi’nin her sene Ankara’da düzenlediği senelik sergiye, 1937 yılında 
yapılan bir anlaşma neticesinde Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, d Grubu ve Ankara 
ressamları da katılmış, sergi I. Birleşik Ankara Resim Sergisi olarak anılmıştır (Kâmıran BOZKIR, 
“Birleşik Ankara Resim Sergisi”, Kurun, 17 Haziran 1937, s. 7). 

İbrahim Çallı bu sergiye Manolyalar, Ada’da Sabah, Martılar, Manzara, Yörük Ali isimli eserleriyle 
katılmıştır (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi 14’üncü Ankara Resim Sergisi 1937 (katalog), 
s. 10-11). 

1938 yılında Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi’nin düzenlediği 15. Ankara Resim Sergisi’nde jüri 
heyetinde bulundan Çallı, bu sergide Manolya, Leylâk, Ada’dan, Ada’dan (etüd), Dolmabahçe (sabah) isimli 
eserlerini teşhir etmiştir (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi 15’inci Ankara Resim Sergisi 1938 
(katalog), s.11). 

Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi’nin 1940 yılındaki 17. Sergisinde İbrahim Çallı iki adet Manzara ve 
Manolya adlı eserini teşhir etmiştir (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi 17’inci Ankara Resim 
Sergisi 1940 (kataloğu) s.10). 

1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1. Plastik Sanatlar Sergisi adıyla açar. İbrahim Çallı bu 
sergiye Mevleviler, Rumelihisarı, Boğaziçi, Bursa’dan Peyzaj ve Manolya adlı eserleriyle katılır (Anonim, 1. 
Plastik San ’atlar Sergisi 1943, (kataloğu) sayfa numarası yok). 

1943 yılında Ankara Sergievi’nde gerçekleşen V. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nin seçici kurulunda 
İbrahim Çallı da yer alır. Çallı, Şakaik, Bursa, Manolya, Balıkçı, Bursa’da Müze, Tekke, Hereke’de, Rumeli 
Hisarı (Karlı), Kandilli eserlerini sergiler (Anonim, Maarif Vekilliği Beşinci Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi 1943 (kataloğu) s. 7). 
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1947 yılında düzenlenen VIII. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde İbrahim Çallı seçici kurulda yer almış 
tır (ANKARALI, “Ankara, sergiler diyarı”, Vatan, 29 Ocak 1947, s.5; Sevil DOLMACI, A.g.t, s.250). 
Manolya, Kandilli Akıntı Burnu, Fındıklı İskelesi’nde Mavnalar, Natürmort, Nü, Manolyalar, Beyazıt Camii 
Kapısı ve Peyzaj isimli eserleriyle sergiye katılmıştır (Anonim, Milli Eğitim Bakanlığı Sekizinci Devlet 
Resim Heykel Sergisi 1947, (kataloğu) s. 7). 

İbrahim Çallı 1947 yılında Güzel Sanatlar Birliği’nin 24. Ankara Sergisi’ne katılmış, Gelincikler, 
Natürmort, Çekçek Arabası, Tarabya’da Koy, Manolya, Tarabya Parkı’ndan, Tarabya Koyu adlı eserlerini 
sergilemiştir (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği 24’üncü Ankara Resim Sergisi, 1947 (kataloğu) s. 10-11). 

Çallı 1947 yılında emekliliğe ayrılmış ancak Akademi’de kendisine ait atölyede ders vermeye devam 
etmiştir. Çallı’nın emekliliğinden sonra 1948 yılında düzenlenen 32. Galatasaray Sergisi’ne 8 adet 
eseriyle katılmıştır: Emirgan’da Çınaraltı, Manolya, Fenerden İstanbul’un Sabah Görünüşü, Tarabya’da Banyo, 
Yeşil Vazoda Manolya, Adada Yörük Ali, Balıklar, İkinci Selim Türbesi (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği 32. 
Galatasaray Resim Sergisi 1948 (kataloğu), s. 9-10.) 

1949 yılında düzenlenen X. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nin seçici kurulunda yer alan İbrahim Çallı, 
Revan Köşkü, Topkapı Sarayı’ndan İstanbul’a Bakış, Topkapı Sarayı’ndan bir Köşe, Üçüncü Ahmet Kütüphanesi, 
Manolyalar adlı yapıtlarını sergilemiştir (Anonim, Milli Eğitim Bakanlığı Onuncu Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi 1949, (kataloğu) s.6). 

1950 yılında düzenlenen XI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nin seçici kurulda bulunan İbrahim Çallı, 
Cihangir’den Üsküdar’a Bakış, Emirgân Çınaraltı, Yıldız Parkı’ndan Boğaza Bakış, Yıldız’da Çadır Köşkü, 
Taşlıktan İstanbul’a Bakış, Topkapı Müzesi’nde Revan Köşkü, Manolyalar, Natürmort, Natürmort adlı 
eserleriyle sergide yer almıştır (Anonim, Milli Eğitim Bakanlığı On Birinci Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi 1950, (kataloğu) s. 7). 

1952 yılında düzenlenen XIII. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne İbrahim Çallı Manolyalar, Krizantem, 
Lâle ve Mimoza, Boğaziçi’nden, Boğaziçi’nden, Natürmort, Topkapı Müzesi’nden Arz odası adlı eserlerle 
sergiye katılmıştır (Anonim, Milli Eğitim Bakanlığı On Üçüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi 1952 
(kataloğu) s. 4). 

1953 yılında yine Amerikan Haberler Bürosunda açılan Güzel Sanatlar Birliği sergisine İbrahim Çallı 
Çiçek, Nü, Manolyalar, Bursa İkinci Murat Türbesi eserleriyle katılmıştır (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği 
37’inci yıl Resim Sergisi (Kataloğu) Amerikan Haberler Bürosunda, 1916-1953). 

İbrahim Çallı, 1958 yılında düzenlenen Güzel Sanatlar Birliği 35. Ankara Resim Sergisi’ne Hisar’dan, 
Manolya, İstinye’den, Cihangir’de Kar adlı eserleriyle katılır (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği Yıl 35 Ankara 
Resim Sergisi 1958, (kataloğu) sayfa numarası yok). 

Güzel Sanatlar Birliği’nin İbrahim 1958 yılında düzenlenen 42. resim sergisine Manolya, Şakayık, 
Balıkçılar, Büyük Ada’dan adlı eserleriyle katılır (Ali KARSAN, “Güzel Sanatlar Birliği 42’inci Resim 
Sergisi”, Arkitekt, No: 292, 1958, s.113) 

1959 yılında Amerikan Haberler Merkezi’nde düzenlenen Güzel Sanatlar Birliği sergisinde Çallı’nın 
Manolya, Baltalimanı (Boğaz), Baltalimanı’nda Villa adlı eserleri sergilenir (Anonim, Güzel Sanatlar Birliği 
43’üncü Yıl Resim Sergisi, Amerikan Haberler Merkezi, 1916-1959 (kataloğu)). 

Çallı yaşadığı dönemde kişisel sergi açmamıştır. Kişisel sergi için gereken maddi kaynak sanatçının 
imkânlarını aşmaktaydı Sanatçının bizzat dostu bestekâr Osman Nihat Akın’a ve siyasetçi Cevdet 
Kerîm İncedayı’ya manolya yapıtlarını hediye ettiği bilinmektedir (Toker, 1948:3). 

 

SONUÇ 

Anadolu’nun küçük bir kasabasından kendi çabasıyla İstanbul’a gelen İbrahim Çallı, resim ile tanışmış 
ve sadece seçkin bir zümrenin erişebildiği Avrupa’da eğitim imkânına kendi başarısıyla kavuşmuştur. 
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Sanatçının İstanbul’dan Paris’e uzanan serüveni, onun sanat kabiliyetini geliştirerek, özgüvenini 
pekiştirmiştir. Çallı, ülkeye dönünce Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitimciliğe başlamış, uzun yıllar 
emek verdiği bu kurumda Cumhuriyet Kuşağı ressamlarını yetiştirmiştir. Dolayısıyla Çallı, savaş 
yıllarının zor ekonomik şartlarında bile sanatıyla hayatını kazanmayı başarabilmiştir. 

Osmanlının son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarının ressamı olan İbrahim Çallı, sanatçı ve eğitimci 
olarak yaşadığı döneme damgasını vurmuştur. İyi bir gözlem gücüne sahip olan Çallı, kendini ve 
eğitimini sorgulamaktan kaçınmayan, yeni akımları anlamaya hevesli, paylaşımcı, sanatsal 
etkileşimden çekinmeyen ve dolayısıyla da kuşağının içinde yeniliklere en açık sanatçı olarak karşımıza 
çıkar. Öyle ki içinde bulunduğu 1914 Kuşağı’nın Çallı Kuşağı olarak anılmasını sağlayacak kadar öncü 
bir sanatçı olmuştur. Değişik konuları kendi üslubuyla işleyen Çallı, natürmortlar yapmış ve eserlerinde 
ağırlıklı olarak manolyalara yer vermiştir. 

Manolyalar, Çallı için bir tutkuya varan bağlılıkla tuvallere taşınmıştır. Eserlerinde manolya çiçeğine 
olan yakınlığının izlerini gördüğümüz sanatçının, paletinde kendine özgü renk tonlarının, beğenisine 
de tanık olduk.  

Çallı, öğrencilerine meslek sevgisi ve özgüven aşılamış, öğrencilerinin bağımsız sanatçı kimliği 
oluşturabilmeleri için onlara fırsat tanımıştır. Sanatçı şöhretinin karşılığını, maddi olarak alamasa da 
bohem kimliği ve nükteleri sayesinde, renkli bir kişilik olarak yaşadığı dönemde gündemde kalmayı 
başarmıştır. Basına birçok röportaj vermiş, hakkında sayısız yazı ve haber yayımlanmış, bu sayede 
ülkenin en iyi tanınan ressamı olmuştur. Onun bir sanatçı olarak ülkemize en önemli katkısı, resmi 
tanıtmış, sevdirmiş ve ressamlığın bir meslek olarak tanınmasını sağlamış olmasıdır. 
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Öz 

Son dönemde kişiler, obezite ve buna bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarının artmasından dolayı 
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diyeti ile beslenen kişilerin koroner kalp hastalığı, prostat, kolon kanserlerine daha az 
yakalandığına dair çalışmalar dikkatleri zeytinyağına çekmiştir. Bu çalışma nitel yöntemle 
gerçekleştirilmiş bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada, zeytinyağının, kişilerin genel sağlık 
durumuna katkıda bulunabilecek fonksiyonel bir gıda örneği olduğuna vurgu yapılmış, Türk 
mutfak kültüründe zeytinyağı kullanımı değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Recently, people have become aware of the importance of beneficial and harmful components in 
their diets due to the increase in obesity and related health problems. People's orientation towards 
healthy foods has once again revealed the value and importance of health store foods, which have 
been widely used since history. Especially, studies showing that people who are feed with the 
Mediterranean diet, which is largely dependent on olive oil, have less coronary heart disease, 
prostate and colon cancers have drawn attention to olive oil. This study is a qualitative 
compilation study. In the study, it was emphasized that olive oil is a functional food that can 
contribute to the general health status of the people, and the use of olive oil in Turkish cuisine 
culture was evaluated 
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GİRİŞ 

Bireyler, obezite ile ilgili sorunlarının artmasından dolayı genel sağlık durumlarının korunması 
için diyet bileşenlerinin önemi konusunda çok daha bilinçlidir. Bu bileşenlerin içinde, özellikle 
Batılı ülkelerde yağlar oldukça belirgin bir şekilde öne çıkmıştır. Beslenme uzmanlarının 
önerdikleri diyet planı genellikle tüketilen doymuş yağ miktarını azaltma ve çoklu doymamış 
yağ oranını arttırma şeklindedir (Harwood ve Yaqoob, 2002: 685). 

Zeytin ağacı, uzun ömürlülüğü ile bilinen, dar gümüşi yaprakları ve küçük beyaz çiçekleri olan 
nispeten küçük, yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Zeytinin botanik atasının, hala Akdeniz çevresinde 
yetişen, küçük, sıska bir meyveye sahip yabani bir zeytin türü olan oleaster, olea sylvestris 
olduğu düşünülmektedir (Harwood ve Yaqoob, 2002: 685).  

Zeytinyağı, zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yağdır. Optimum olgunluk zamanı, yıllar, 
ekim alanları, aynı korudaki ağaçlar veya aynı ağaçtaki ayrı meyveler arasında değişiklik 
göstermektedir. Sağlam zeytin meyvesinden mekanik yollarla elde edilen yağ, sızma zeytinyağı 
olarak bilinmekte ve ek işlem yapılmadan pazarlanmaktadır (Kiritsakis ve Markakis, 1988; 
Aparicio ve Harwood, 2013). 

Zeytinyağı % 72-75 oleik asit, % 13-16 elaidic asit, %11-14 doymuş yağ asidi (SFA) palmitik asit, 
% 2-3 stearik asit ve % 6-11,5 PUFA, % 5-11 linoleik asit ve % 0,3-0,5 linolenik asitten oluşmaktadır 
(Gerber, 1997: 91-92). 

Zeytin yetiştiriciliği geleneksel olarak Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Güney Avrupa 
ülkeleri dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık %74,9'unu oluşturmaktadır (Baldoni ve Belaj, 
2009). Dünya zeytinyağı arzının çoğu Akdeniz ülkelerinden gelmektedir (Kiritsakis ve Shahidi, 
2017). Kaliteli zeytinyağı, uluslararası gurmeler tarafından takdir edilen ve yerli tüketiciler 
tarafından sevilen kokulu ve hassas bir tada sahiptir (Kiritsakis, Turkan ve Kiritsakis, 2005: 35). 

Zeytinyağının tüketimi, kansere (Waterman ve Lockwood, 2007) ve koroner kalp hastalığına 
(Kiritsakis ve Shahidi, 2017) karşı önemli ölçüde koruma sağlarken oksidatif stresi inhibe ederek 
yaşlanmayı geciktirmektedir (Kiritsakis, Turkan ve Kiritsakis, 2005; Kiritsakis ve Shahidi, 2017). 
Zeytinyağı, LDL-kolesterolü düşürmekte ve HDL-kolesterolü yükseltmektedir (Visioli ve Galli, 
1998: 4292; Carluccio, 2007: 1225).  

Geleneksel Akdeniz tarzı diyeti ile beslenen ülkelerde önemli ölçüde daha düşük ölüm oranları 
görülmüştür (Jaen, 2005; Waterman ve Lockwood, 2007). Öyle ki, zeytinyağı tüketiminin yaygın 
olduğu Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde diğer batı ülkelerine kıyasla düşük 
kardiyovasküler nedenli ölüm oranı görülmektedir (Owen, 2000; Covas, 2007: 333; Cicerale, 2008: 
219).  

Bu çalışma, zeytinyağı-sağlık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve zeytinyağının gastronomi 
açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden derleme 
tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiş bir çalışmadır (Berg ve Lune, 2019). Bu bağlamda, zeytin 
meyvesine ilişkin kavramsal çerçeve verilmiş; zeytinyağının kalitesine etki eden faktörlere ve 
zeytinyağının sağlık etkilerine vurgu yapılmış, Türk mutfak kültüründe zeytinyağı kullanımı 
değerlendirilmiştir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Zeytinin gerçek kökeni bilinmemektedir, ancak Suriye veya muhtemelen Sahra altı Afrika olduğu 
düşünülmektedir. 6000 yıldan fazla bir süredir, ekili zeytin Akdeniz medeniyetleri ile birlikte 
gelişmiştir (Harwood ve Yaqoob, 2002: 685). Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok köy 
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farklı çeşitlere sahiptir. Kaliforniya, Şili, Arjantin, Güney Afrika ve Avustralya'da da yeni zeytin 
çeşitleri dikilmiştir (Baldoni ve Belaj, 2009). "California Stili" siyah sofralık zeytin, Amerika 
Birleşik Devletleri dışında neredeyse bilinmemektedir ve bu çok hafif aromalı zeytin, büyük 
ölçüde pizzalarda kullanılmaktadır. Yağ stilleri çeşitlidir ve çoğu zeytin meyvesi yağa 
dönüştürülmektedir (Kiritsakis, Turkan ve Kiritsakis, 2005). 

Zeytinyağı, geleneksel Akdeniz Diyetinin en temsili besinidir. Zeytinyağının sağlık 
faydalarından dolayı (Covas vd., 2006; Kiritsakis ve Shahidi, 2017) Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi (European Food Safety Authority ya da EFSA) günde 5 mg hidroksitirozol tüketilmesini 
önermektedir. Bu miktarda hidroksitirozol alabilmek için günde en az 20 gram natürel sızma 
zeytinyağı tüketilmesi gerekmektedir (López-Miranda vd., 2010). Türkiye Esnaf, Sanatkarlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Zeytin ve Zeytinyağı Raporuna göre (2019), Türkiye’nin 
zeytinyağı tüketiminin istikrarlı olarak arttığı fakat kişi başına düşen yıllık zeytinyağı 
tüketiminin 2 litre olduğu bilinmektedir. 

Zeytinyağı turizmi, Akdeniz ülkelerine gelir sağlamaktadır (Arıkan Saltık, 2017). Zeytinyağı 
turizmi, zeytinyağı ve turizmi birleştirip turistlere çeşitli aktiviteler sunarak yapılmaktadır. 
Turistlere zeytinyağı üretim sürecine katılma imkanı tanıma, yerinde gözlem ve konaklama 
sağlama, ziyaretçilere zeytinyağı satmak, zeytinyağı turizmi kapsamında yer alan faaliyetler 
arasındadır (Alonso ve Northcote, 2010).  

Yunanistan, Portekiz, Fransa, Fas ve Tunus, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde, turistlere geleneksel 
zeytinyağı üretiminin gösterilmesi, zeytinyağının tematik müzelerde sergilenmesi, fuar ve 
festivallerde zeytin ve zeytinyağının tanıtımı, zeytin yetiştirme alanlarına seyahat yaygındır 
(Arıkan Saltık, 2017). Akdeniz Diyeti, 2010 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut 
olmayan kültürel mirasına dahil edilmiştir (Avrupa Konseyi, 2011). Buna ek olarak, gastronomik 
kimliğin ve mirasın sembolü olarak zeytin, ayrıcalıklı bir destinasyon imajı yaratmada ve marka 
değeri oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır (Fox, 2007). 

 

ZEYTİNYAĞININ KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Zeytinyağının kalitesi, zeytin çeşidi, zeytin ağacı yetiştiriciliği, zeytin toplama, depolama ve 
işleme işlemleri gibi farklı faktörlere bağlıdır (Covas vd., 2006). Zeytinin ezilmesi, sızma 
zeytinyağının organoleptik ve besleyici nitelikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sızma 
zeytinyağları, fenolik içerik bakımından rafine zeytinyağına göre daha zengindir (Kiritsakis ve 
Shahidi, 2017). Değirmen taşları kullanıldığında, elde edilen yağlar daha düşük acılık ve 
keskinliğe sahiptir çünkü bu kırma yöntemi daha düşük fenolik madde içeriğine sahip yağ 
üretmeye yardımcı olmaktadır. Metalik kırıcılar ile çıkarılan yağlar, şiddetli etki nedeniyle daha 
yüksek fenolik bileşik içeriğine sahiptir.  Bu sebeple daha acı ve keskindir (Morales, Luna ve 
Aparicio, 2005).  

Yağın, zeytin hamurunun katı ve sıvı fazlarından ayrılması basınç, süzme veya santrifüj 
sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Aguilera, 2005). Zeytin meyveleri sağlam ve doğru 
olgunluktaysa tüm sistemler kaliteli yağ sağlayabilmektedir (Kiritsakis ve Shahidi, 2017). 

Endülüs'te iki farklı lokasyonda yetiştirilen, İtalyan zeytin çeşitleri olan Frantoio ve Leccino'dan 
elde edilmiş sızma zeytinyağlarının karakterizasyonu üzerine 1999/2000 ve 2001/2002 ekin 
yıllarında çalışmalar yapılmıştır. Farklı ortamlarda yetişen, aynı çeşit zeytinden çıkarılan yağlar 
arasında önemli farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. Daha yüksek rakımda, yağlar daha 
fazla oleik asit içeriği ve daha yüksek stabilite gösterirken, alçak rakımlı bölgeden çıkarılan 
zeytinlerden elde edilen yağlar daha yüksek tokoferol ve linoleik asit içeriğine sahiptir (Aguilera, 
2005; Morales, Luna ve Aparicio, 2005). 
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ZEYTİNYAĞINDA TAT OLUŞUMUNU SAĞLAYAN BİLEŞENLER 

Zeytinyağının eşsiz ve hassas tadı, içeriğindeki uçucu bileşenlerle ilişkilendirilebilir. 
Zeytinyağındaki aroma bileşenlerinin varlığı, duyusal kalitesiyle yakından ilgilidir (Kiritsakis ve 
Shahidi, 2017).  

Zeytin meyvesinde enzimatik bir işlemle uçucu aroma bileşikleri oluşmaktadır (Morales, Luna, 
ve Aparicio, 2005). Zeytin çeşidi, meyvenin menşei, olgunluk aşaması, meyvenin saklama 
koşullarını; zeytinin işlenmesi zeytinyağının lezzet bileşenlerini ve dolayısıyla tadı ve aromasını 
etkilemektedir. Oktanal, nonala ve 2-heksenal bileşenleri ile uçucu alkoller propanol, amil 
alkoller, 2-heksenol, 2-heksanol ve heptanol, zeytin çeşidini karakterize eder (Aparicio ve 
Harwood, 2013; Kiritsakis ve Shahidi, 2017).  

Zeytin meyvesinin depolanması sırasında aldehitler ve esterler gibi uçucu aroma bileşenleri 
azalmaktadır (Morales, Luna ve Aparicio, 2005). Meyvede oksidasyonun etkisi ile çeşitli tatsız 
bileşikler oluşabilmektedir. Pentanal, hexanal, octanal ve nonanal, oksitlenmiş zeytinyağında 
oluşan başlıca bileşiklerdir, ancak 2-pentenal ve 2-heptenal kötü lezzetten esas olarak 
sorumludur (Kiritsakis, 1998; Aparicio ve Harwood, 2013). 

 

ZEYTİNYAĞININ SAĞLIK ETKİLERİ 

Zeytinyağı, Akdeniz diyetindeki birincil yağ kaynağıdır. Akdeniz diyeti kavramı 1950'lerde 
araştırmacı Ancel Keys tarafından başlatılan "Yedi Ülke" araştırmasından sonra doğmuştur. 
Akdeniz diyetinin temel özellikleri arasında; baklagil ve tahıllarca zengin, ana kaynak olarak 
zeytinyağı kullanımı; balık ve kümes hayvanı tüketimi kırmızı etin nispeten düşük tüketimi ve 
öğünlerle birlikte şarap tüketimi yer almaktadır (Hu, 2003).  

Zeytinyağında bulunan oleik asit, hidroksitirosol ve kafeik asit kansere karşı büyük koruma 
faktörleri göstermiştir.  Skualenin de antikanser etkileri olduğu tespit edilmiştir. Zeytinyağı 
tüketiminin kolon için faydası vardır ayrıca göğüs kanserinin önlenmesinde etkendir (Waterman 
ve Lockwood, 2007; Kiritsakis ve Shahidi, 2017). 

İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi, sızma zeytinyağının ana yağ kaynağı olduğu ülkelerde, 
kanser insidansı oranları kuzey Avrupa ülkelerinden daha düşüktür. Sızma zeytinyağının 
koruyucu etkisinin sağlanabilmesi için ergenlik çağından önce tüketilmeye başlanması ve yaşam 
boyu sürdürülmesi gerekmektedir (Jaen, 2005; Waterman ve Lockwood, 2007). 

Akdeniz diyeti (sızma zeytinyağı bakımından zengin) kardiyovasküler hastalık riskini 
azaltmaktadır (Armutcu vd., 2013). Akdeniz diyeti, lipoprotein profili, kan basıncı, glikoz 
metabolizması ve antitrombotik profil gibi kardiyovasküler hastalıklar için başlıca risk 
faktörlerini iyileştirmektedir (Kiritsakis ve Shahidi, 2017).   

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin olmasının yanı sıra, antioksidan 
özelliklere sahip küçük bileşenler içermektedir (Fitó, de la Torre ve Covas, 2007). Bunun sebebi, 
Akdeniz havzasındaki zeytin ağaçlarının, kendilerini çevresel stresten korumak için bir dizi 
antioksidan savunma geliştirmeleridir (Visioli, Bellomo ve Galli, 1998; Aparicio ve Harwood, 
2013). Oksidatif stres, vücudun oksidan ve antioksidan sistemleri arasında oksidanlar lehine bir 
dengesizlik olarak tanımlanmaktadır. Serbest radikallerin ürettiği oksidatif stres, kanser ve 
nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların gelişimi ile ilişkilendirilmiştir (Fitó, de la Torre 
ve Covas, 2007). Protokatekuik ve siringik asidin de antioksidan aktiviteye sahip olduğu 
bulunmuştur. Tirosol, p-hidroksifenilasetik asit, o-kumarik asit, p-kumarik asit, p-
hidroksibenzoik asit ve vanillik asit çok az etkiye sahip olduğu görülmüş veya hiç etki 
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göstermediği saptanmıştır. Yağın stabilitesine katkıları çok az düzeydedir (Papadopoulos ve 
Boskou, 1991; Aparicio ve Harwood, 2013). 

 

 
Resim 1: Akdeniz Beslenme Piramidi  
Kaynak (Özdoğan, 2021). 

Ferrara, (2000) çalışmasında, tekli doymamış (MUFA) (sızma zeytinyağı) ve çoklu doymamış yağ 
asitlerinin (PUFA) (ayçiçek yağı) antihipertansif etkileri arasındaki olası farkları 
değerlendirmiştir. MUFA diyetini alanların %8'inin ilaç tedavisine ihtiyacı olmadığı anlaşılmıştır. 
Sonuç olarak, natürel sızma zeytinyağı kullanımıyla birlikte doymuş yağ alımında hafif bir 
azalma, günlük antihipertansif ilaç dozu gereksinimi önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Yeni preslenmiş sızma zeytinyağı, keskinliği boğazda güçlü bir batma hissi uyandıran bir bileşik 
olan oleocanthal içermektedir. Bu madde anti-inflamatuar ilaç olan ibuprofen1'in 
solüsyonlarındandır. Burada, oleokantın ibuprofeninkine çarpıcı bir şekilde benzer bir profile 
sahip doğal bir anti-enflamatuar bileşik olarak hareket etmesi, farmakolojik aktivitenin bir 
göstergesidir (Beauchamp, 2005). Bu bağlamda, iltihap önleyici ve inhibe edici olarak kabul 
edilmektedir (Kiritsakis ve Shahidi, 2017). 

Yaşlanma, bununla ilgili olan ateroskleroz, morbus Parkinson, Alzheimer hastalığı, bilişsel 
gerileme gelişmiş ülkelerde büyük bir endişe kaynağıdır. Tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) 
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yaşa bağlı bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olarak kabul edilmektedir 
(Kiritsakis ve Dugan, 1985; Berr vd., 2009; Aparicio ve Harwood, 2013). 

Zeytinin "karasuyu" da güçlü antioksidan ve radikal temizleyiciler olan bileşiklere sahiptir. 
Hidroksitirosol ve oleuropeinin, klinik bakteri suşlarına karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip 
olduğu gözlenmiştir (Tuck ve Hayball, 2002). 

 

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİNYAĞI KULLANIMI 
 

Zeytinyağı kendine has aroması ile Türk mutfak kültüründe büyük bir yere sahiptir. Zeytinyağı 
mutfaklarda tatlıdan, tuzluya her yemeğe uyum sağlayabilen bir gıdadır (Şavkay, 2000). Ancak 
her zeytinyağı aynı fonksiyona ve besleyici içeriğe sahip değildir. Zeytinin çeşidi ve hasat 
zamanı, bakım koşulları yağın kalitesini etkilemektedir (Kiritsakis ve Shahidi, 2017). Buna binaen 
bazı yağlar sağlık faydası için bazı yağlar ısıl işlem uygulanarak yemeklerde kullanılabilmektedir 
(Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Zeytinyağlı sebze yemeklerini oda ısısında 
tüketmek gerekmektedir. Böylelikle kendisine has olan tat daha kolay algılanmaktadır. 
Zeytinyağı çorbalar, sebze yemekleri, balıklar, pizzalar ve salatalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Hürriyet Gazetesi, 2018). Genellikle ot salatalarında sos olarak limon, tuz, 
zeytinyağı üçlüsü kullanılır (Şavkay, 2000).  

Fesleğen, domates sosu ve sarımsak zeytinyağına en çok yakışan yiyeceklerdendir. Zeytinyağının 
kahvaltıda, fırın yemeklerinde, kızartmalarda, sotelerde, ızgaralarda kullanımı görülmektedir 
(Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Zeytinyağı asit içeriği ile yiyecekleri (kırmızı et, 
balık, tavuk, hindi ürünleri) terbiye etmede kullanılmaktadır (Ardakoç, 2001; Türkan, 2004). 
Makarna, pizza, et, balık veya sebze yemekleri ile tüketilen sosların içeriğinde görülmektedir. 
Zeytinyağı yemeklerde kullanılan her tür baharatın özelliğini daha çok açığa çıkaran bir 
çözünürlük etkisi oluşturmaktadır. Ürünlere farklı aromalar katarken aynı zamanda parlak 
olmalarını da sağlamaktadır (Hürriyet Gazetesi, 2018). 

Zeytinyağı, kurabiye ve kek yapımında kullanıldığında ürünlere yapı kazandırmaktadır. 
Yiyeceklerin ömrünü arttıran bir fonksiyona da sahiptir. Dondurma işlemi olmadan, et 
ürünlerine zeytinyağı uygulandığında ömürlerini birkaç gün uzatmaktadır (Hürriyet Gazetesi, 
2018). 

Meze tabaklarında zeytinyağlılar büyük yer kaplamaktadır (Şavkay, 2000). Zeytinyağlı 
Yerelması, Zeytinyağlı Hamsili Pazı Yaprağı Dolması, Zeytinyağlı Semizotu, Zeytinyağlı 
Ispanak, Zeytinyağlı Patlıcan Paçası, Kabak Tava, Zeytinyağlı Gelincik, Zeytinyağlı Mevsim 
Türlüsü,Zeytinyağlı Patlıcan ve Lahana Dolması, Zeytinyağlı Kuru Fasulye, Zeytinyağlı Kuru 
Bakla, Zeytinyağlı Enginar, Zeytinyağlı Pırasa, Zeytinyağlı Barbunya, Zeytinyağlı Bakla, 
Zeytinyağlı Ekşi Kabak, Zeytinyağlı Kereviz, Kabak Mücver(zeytinyağlı), Zeytinyağlı Yeşil 
Mercimek Çorbası, Patlıcan Pilaki, Havuç Tava zeytinyağlı yemekler arasında 
gösterilebilmektedir (Ardakoç, 2001; Türkan, 2004). 

 

SONUÇ 

Zeytinyağı, zeytin meyvesinden elde edilen bir yağdır. Zeytinyağındaki fenoller, zeytinyağına 
kendine özgü keskin tadı vermektedir ve yüksek stabilitesinden sorumludur. Zeytinyağı, yüksek 
seviyelerde tekli doymamış yağ asitleri içeriği ile bilinmektedir ve aynı zamanda polifenolik 
bileşikler, skualen ve a-tokoferol ile iyi bir fitokimyasal kaynağıdır. 
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Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin ayrılmaz bir bileşenidir. Zeytinyağı fenoliklerinin düşük 
yoğunluklu lipoproteinlerin oksidasyonunu engellemektedir. Yüksek kaliteli zeytinyağı içeren 
diyetler sağlıklı olarak ifade edilebilecek güçlü biyolojik aktivitelere sahiptir. Zeytinyağının 
düzenli tüketiminin, koroner kalp hastalığı risk faktörlerini azaltan, çeşitli kanser türlerinin 
önlenmesini sağlayan, bağışıklığın güçlenmesinde yardımcı ve antienflamatuar olma gibi sağlık 
yararları vardır. 

Türk mutfak kültüründe zeytinyağı önemli bir yere sahiptir. Zeytinyağının kızartmalarda, 
sotelerde, kahvaltıda, fırın yemeklerinde, ızgaralarda kullanımı görülmektedir. Zeytinyağı 
çorbalar, sebze yemekleri, balıklar, pizzalar ve salatalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Zeytinyağının sağlık faydaları ülkelerin turizm gelirlerine katkı sağlamaktadır. Yerli ve yabancı 
turistlere zeytinyağı üretim sürecine katılım sağlama, yerinde gözlem ve konaklama imkanı 
verme, zeytinyağı ürünleri satma zeytinyağı turizmi kapsamında yer alan faaliyetler arasındadır. 
Gastronomik kimliğin ve mirasın sembolü olarak zeytinyağı, ayrıcalıklı bir destinasyon imajı 
yaratmada ve marka değeri oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada, zeytinyağı ve sağlık ilişkisine vurgu yapılmış, zeytinyağının, kişilerin genel sağlık 
durumuna katkıda bulunabilecek fonksiyonel bir gıda örneği olduğuna dikkat çekilmiş, Türk 
mutfak kültüründe zeytinyağı kullanımı değerlendirilmiştir. Çalışmanın benzerlerinin diğer 
fonksiyonel gıdalar için yapılması halk sağlığının gelişimi ve toplumsal bilinci arttırmada önem 
arz etmektedir. 
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