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Öz 
Bu araştırmanın temel amacı; kamu ve özel sektörde çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi 
davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumlarının demografik özellikler açısından incelenmesinde 
aile geçmişinin etkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda, araştırmada girişimcilik niyetine etkisinin 
olduğu düşünülen girişimci kişilik özelliklerinden olan yenilikçi davranış faktörü demografik 
özelliklerle birlikte ele alınıp incelenirken aynı zamanda aile geçmişinin etkileri de dikkate 
alınarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın problem cümleleri şu şekilde oluşturulmuştur: 
“Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti tutumunda kurumda çalışanların 
göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar nelerdir?”, “Aile geçmişinin kamu ve özel sektörde 
çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumları üzerindeki 
etkileri nelerdir?”. Araştırmanın amacına uygun verileri toplamak için nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan veri toplama aracı 3 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde girişimcilik niyeti anketi ve 
üçüncü bölümde yenilikçi davranış anketi yer almaktadır. Birinci bölümde kamu ve özel sektör 
çalışanlarının demografik bilgilerini belirlemek amacıyla 16 soru yer almaktadır. İkinci ve üçüncü 
bölümlerde beşli Likert olarak hazırlanmış olan anketler toplam 16 maddeden oluşmaktadır. 
Araştırma kapsamında 158 kamu sektörü ve 88 özel sektörde olmak üzere toplam 246 kişiye 
anket uygulanmıştır. 
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Abstract 
The main purpose of this research; to investigate the effects of family background in examining the 
innovative behaviours and entrepreneurial intentions of the public and private sector employees in terms 
of demographic characteristics. In this context, while analyzing the innovative behavioural factor, which is 
an entrepreneurial personality trait, which is thought to have an impact on entrepreneurial intention in the 
research, was analyzed by taking into account the effects of the family background. The problem statements 
of the research were formed as follows: “What are the innovative behaviours of the employees working in 
the institution in the attitude of entrepreneurial intention of the employees in the public and private 
sectors?”, “What are the effects of family background on innovative behaviours of the public and private 
sector employees and their entrepreneurial intentions?”. Questionnaire technique, one of the quantitative 
research methods, was used to collect data suitable for the purpose of the research. The data collection tool 
created consists of 3 parts. In the first part, demographic characteristics, in the second part, entrepreneurial 
intentions survey and in the third part, innovative behaviour survey. In the first part, there are 16 questions 
to determine the demographic information of public and private sector employees. The questionnaires 
which were prepared as five-point Likert in the second and third sections consist of a total of 16 items. 
Within the scope of the research, a total of 246 people were surveyed, 158 in the public and 88 private sectors. 
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GİRİŞ 
 
Girişimcilik, zaman ve çaba harcayarak, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri göz önünde 
bulundurarak ve maddi ve bireysel kazanımları hedefleyerek yeni ve farklı değerli şeyler 
yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır (Hisrich, 1986; Shane ve Venkataraman, 2000). Yönetim 
Akademisine göre girişimcilik “yeni işletmelerin, küçük işletmelerin ve aile işletmelerinin 
oluşturulması ve yönetimi”dir (Coulter, 2003:4). Girişimcilik, mevcut kaynaklara bakılmaksızın 
bir fırsat arayışıdır ve girişimciler kendilerini bu fırsatların takipçileri olarak algılarlar (Stevenson 
vd., 1989). Girişimcilik sadece bireysel bir eylem olmayıp, aynı zamanda grupların ve kurumların 
eylemlerini de kapsamaktadır (Shapero, 1982). Girişimcilik planlı hareketleri içermekte ve 
bireylerin çevresini etkilemeyi amaçlamaktadır (Bird, 1988). 

Birçok araştırmacı, girişimci davranışın bireyin iç kontrol odağının yüksek seviyesine (Shapero, 
1975; Brockhaus, 1982; Perry, 1990; Göksel ve Aydıntan, 2011), proaktif özelliklere (Bateman ve 
Crant, 1993; White, 1959; Langer, 1983) ve başarılı olma ihtiyacına bağlı olduğunu düşünmektedir 
(McClelland, 1961; Liles, 1974). Bunların yanı sıra eğitim, cinsiyet ve aile mesleğinin girişimci 
davranışlar üzerindeki etkileri de birçok bilim adamı tarafından incelenmiştir (Gomolka, 1977; 
Thorne ve Ball, 1981; Collins ve Moore, 1970). 

Bu çalışma, davranışçı kuramda bütünsel bir araştırma modeli olarak girişimcilik niyeti 
üzerindeki etkileri açısından, aile meslekleri ve demografik özellikler arasındaki ilişkilere 
bakmaktadır. 

Türkiye’deki girişimciler aracılığıyla ekonomik kalkınmanın sağlanması ve girişimciliğin tarihsel 
gelişimi bu alandaki araştırmaların önemini artırmaktadır. Göçebe yaşam tarzı ve Türk ulusal 
tarihinde sık sık hareket etme göz önüne alındığında, risk alma, adaptasyon ve girişimcilik 
özellikleri kolayca talep edilebilmektedir (Göksel ve Aydıntan, 2011:35). 

Ancak, Osmanlı dönemindeki ticari faaliyetler göz ardı edildiğinde, bu alan Türkler için 
sınırlandırılmış ve girişimcilik kültürünün öğrenilmesi ertelenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’den 
yapılan araştırmaların, halen uluslararası literatürde tanınmayı amaçlayan girişimcilik üzerine 
çalışmalara katkıda bulunması gerektiğine inanılmaktadır (Göksel ve Aydıntan, 2011:36). 

Girişimcilikle ilgili bir diğer kavram olan girişimcilik niyeti ise, bireyin kendi işini kurmak için 
girişimci gayretler gösterme yönündeki eylemlere bağlılığı olarak tanımlanmaktadır (Şeşen ve 
Basım, 2012).  

Bilgi çağının yarattığı etkilere oldukça duyarlı olan günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, değişen çevre şartları, giderek artan rekabet baskısı, beklentileri farklılaşan sosyal ve 
politik yapı gibi etkenler örgütlerin yenilik (inovasyon) konusunda ısrarlı olmalarını 
gerektirmektedir. Bu anlamda inovasyon, örgütlerin diğerlerinden pozitif olarak ayrışmasını ve 
rekabet avantajını elde etmesini sağlamaktadır (Çimen ve Yücel, 2017:366). Örgütlerin yenilikçi 
bir yapıya sahip olması, çalışanlarının ilk başta yenilikçi davranışlar gösterip göstermediklerine 
bağlıdır. Çünkü örgütün değişmesi ve gelişmesi için örgütteki birimlerin ikna edilmesi ve bu 
yönde çaba göstermesi gerekir (Lewin, 1951). 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Girişimci, Girişimcilik ve Girişimcilik Niyeti 

Girişimci kavramı, Latince intare kökünden geldiği, İngilizce’de enter (giriş) ve pre (ilk) kelime 
köklerinin birleşmesi ile oluşan entrepreneur, yani “ilk girişen, başlayan” olarak 
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tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2014:299). Girişimciliğin ve girişimcinin alan yazında pek çok tanımı 
bulunmakla beraber, girişimciliğin ve girişimcinin ilk olarak 1755 yılında Richard Cantilon 
tarafından yapılan tanımı geniş kabul görmüştür. Cantilon’a göre girişimci; “kâr elde etmek 
amacıyla işi organize eden ve işin risklerini üstlenen kişi” olarak tanımlanmıştır (Korkmaz, 
2012:2). 

Girişimcilik, “gerekli zaman ve çabayı adayarak, beraberindeki finansal, psikolojik ve sosyal 
riskleri üstlenerek ve bunun sonucunda elde edilen parasal ve kişisel memnuniyet ödülünü 
alarak değerli farklı bir şey yaratma sürecidir” (Hisrich, 1986; Shane ve Venkataraman, 2000). 
Yönetim Akademisine göre girişimcilik, “yeni işletmelerin, küçük işletmelerin ve aile 
işletmelerinin oluşturulması ve yönetimi”dir (Coulter 2003:4). Girişimcilik, mevcut kaynaklara 
bakılmaksızın bir fırsat arayışıdır ve girişimciler kendilerini bu fırsatların takipçileri olarak 
algılarlar (Stevenson vd., 1989). 

Klasik anlamda girişimci, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan riski, sorumluluğu ve 
örgüt yönetimini üstlenen kişi olarak kabul edilmekteyse de bilgi toplumuyla birlikte, kavram 
yeniden tanımlanarak yenilik üreten, risk alan, fırsat yakalayan ve bunları hayata geçiren kişi 
olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, girişimcinin değişen tanımında belirleyici unsur yenilik 
kavramı olmuştur (Ercan ve Gökdeniz 2009:9). Drucker’e göre yenilik girişimciliğin özel bir 
fonksiyonudur. Girişimciler yeniliklerin yaratılmalarına, yayılmalarına ve de uygulanmalarına 
öncülük eder ve hız kazandırırlar (Drucker’dan aktaran Tikici ve Aksoy, 2009:26). 

Bir kuruluşun küçük olması onu otomatik olarak girişimci yapmamaktadır (Coulter 2003). 
Carland ve arkadaşları (1988), küçük işletme sahipleri ile girişimcilerin aynı olmadığını öne 
sürmektedirler. Girişimciliğin, bir yeniliğin büyümesine yönelik bir girişim stratejisi ile küçük 
işletme sahipliğinden ayırt edilebileceğini önermektedirler. Girişimciler farklı kişilik özellikleri 
ve davranış tercihleri ile karakterize edilmektedirler. Girişimcilik teşebbüsü, kuruluşların 
stratejik davranışlarıyla tanımlanmaktadır (Carland vd., 1988). Vesper (1980) beş davranış 
kategorisini desteklemiştir; 

(1) Yeni malların tanıtımı 

(2) Yeni üretim yönteminin tanıtılması 

(3) Yeni pazarların açılması 

(4) Yeni tedarik kaynaklarının açılması 

(5) Endüstriyel yeniden yapılanma 

Bu kriterler yenilikçi stratejilerin kanıtlarını temsil etmektedirler ve bir firmanın kendi çıkarlarına 
uygun davranışı üzerinde durmaktadırlar (Carland vd., 1984). 

Girişimcilik teşebbüsü, yenilikçi stratejik uygulamalarla karakterize edilmekte ve temel hedefi 
kârlılık ve büyümedir. Bir girişimci, kâr ve büyümenin temel amaç olduğu ve yenilikçi 
davranışlarla karakterize edilen bir iş kurmakta ve yönetmektedir (Carland vd., 1984).  

Ekonomi ve işletme alanında girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik büyümenin 
hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında temel 
faktör olarak görülmektedir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin sahaya 
çıkarılabilmesi büyük önem taşımaktadır (Uslu, 2015:33). 

Girişimciliğin ortaya çıkışında kişiliğin mi, yoksa sosyal çevrenin mi daha etkili olduğu sorusu uzun süre 
tartışılmıştır (Ören ve Biçkes 2011:72). 

“Girişimcilik doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı oluşur?” tartışmaları yapılırken insanın girişimci 
olarak doğmadığı; var olan potansiyelin kültürel, sosyolojik, psikolojik, sosyo-psikolojik, politik 
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ve ekonomik çevre faktörleriyle bireylere kazandırıldığı inancı yaygınlaşmıştır. İnsanda 
girişimciliğin etkileri genetik olarak var olabilir. Ancak ailenin, çevrenin ve eğitimin de girişimci 
kişiliğin oluşmasında çok önemli etkenler olduğunun bilinmesi gerekir (Bozkurt vd., 2012). 

Girişimcilik, planlı ve niyetli davranışları temsil etmektedir. Niyet literatürü iki kavram 
önermektedir; ilk olarak, niyetler karar vericilerin dikkatini hedef davranışa odaklamaya hizmet 
etmektedirler ve bu davranışı etkileyen tek davranışı kabul etmektedirler (Bird, 1988). İkincisi, 
sosyal normlar, algılanan davranışsal kontrol ve öz yeterlilik gibi niyetleri öngören kilit tutumlar 
algı tabanlıdır (Ajzen, 1991; Bandura, 1986). Bu nedenle, öğrenilmekte ve öğrenilebilmekte ve 
hem bireylere hem de durumlara göre değişebilmektedir (Krueger ve Brazeal, 1994). 

Girişimcilik niyetlerinin ampirik analizleri giderek yaygınlaşmaktadır (Autio vd., 2001; Chen vd., 
1998; Erikson, 1999; Fayolle vd., 2006; Kickul ve Zaper, 2000; Kolvereid, 1996; Kolvereid ve 
Isaksen, 2006; Krueger, 1993; Krueger ve Brazeal, 1994; Krueger vd., 2000; Lee ve Wong, 2004; 
Peterman ve Kennedy, 2003; Reitan, 1998; Tkachev ve Kolvereid, 1999; Veciana vd., 2005; Zhao 
vd., 2005). Çoğu kendi ad hoc (amaca özel, niyete mahsus) araştırma (belli bir amaca yönelik, 
belli durumları ölçmek için yapılan araştırmalar) araçlarını geliştirmiştir (Chandler ve Lyon, 
2001). Bu çalışmalar arasındaki karşılaştırmalar oldukça sorunlu hale gelmiştir, çünkü yapı 
ölçütleri arasındaki farklılıklar bazen önemli olmaktadır. Bu nedenle, Liñán ve Chen (2009) 
istatistiksel ve teorik olarak sağlam bir önlem oluşturma görevini üstlenmektedir. Söz konusu 
çalışmada (Liñán ve Chen, 2009) girişimci niyeti modeli uygulanarak bilişsel yaklaşım 
izlenmektedir. 

 

Yenilik ve Yenilikçi Davranış 

Yenilikle ilgili yapılan araştırmalarda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri yeniliğin ne 
olduğunu ortaya koyacak genel bir tanımın olmayışıdır (Goswami ve Mathew, 2005). Ancak 
birçok tanımın ortak noktasında yeniliğin, yeni ve özgün olanla ilgili olduğu görülmektedir. 
Bunun yanında yenilik sadece özgün fikirlerin ortaya konulmasını değil, aynı zamanda bunların 
geliştirilmesini, yayılmasını ve uyarlanmasını da içermektedir (Damanpour, 1991). 

Yenilikle ilgili olarak yapılan çözümlemelerde, yeniliğin değeri katma değer yaratmasıyla 
yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Goswami ve Mathew, 2005) ve örgütsel anlamda 
yeniliğin örgütün performansına bir şekilde katkıda bulunması beklenmektedir (Read, 2000). Bu 
anlamda ortaya konulan her yeni fikrin yenilik ya da inovasyon olarak adlandırılması mümkün 
değildir. Ortaya konulan fikrin pratik bir maliyetle ve güvenilir olarak çoğaltılabilir olması 
halinde yenilikten söz edilebilir (Senge, 2000). 

Yenilikçi davranış ise, yeni fikirlerin üretilmesi, yaratılması, geliştirilmesi, uygulanması, teşvik 
edilmesi, fark edilmesi ve tanımlanması süreci olarak ifade edilmektedir (Thurlings vd., 2015). 
Dyer vd., (2011) dünyanın en yenilikçi liderlerini inceledikten sonra yenilikçi davranışın 
sorgulama, gözlemleme, bağlantı kurma, tecrübe etme ve uzlaştırma gibi boyutlardan 
oluştuğunu tespit etmişlerdir. Bu anlamda yenilikçi davranış gösteren bireylerin mevcut durumu 
farklı yönleriyle değerlendirerek sorguladıkları, bu durumla ilgili olarak en doğru çıkarımları 
yapmak adına gözlemlerde bulundukları, ortaya çıkardıkları bulguları diğer örgüt üyeleriyle 
paylaşarak kendilerine destek aradıkları, yeni ortaya çıkan fikirleri uygulamaya dökerek örgütün 
yeniliği deneyimlemesini sağladıkları ve son olarak bu deneyimin örgütte kalıcı olması ve 
böylece rekabet avantajının elde edilmesi için uğraştıkları söylenebilir. Örgütlerin sürdürülebilir 
başarıyı elde etmelerinde yeni fikirler üretmeleri, bu fikirleri uygulamaya dökecek 
mekanizmaları oluşturmaları ve sürekli değişen çevre şartlarına uyum sağlamak için ortaya çıkan 
fırsatları değerlendirmeleri gerekmektedir (Çimen ve Yücel, 2017:368). 
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Hem bilim adamları hem de uygulayıcılar, bireysel çalışanların örgütsel başarı için yenilikçi 
çalışma davranışının “Innovative Work Behaviour (IWB)” önemini vurgulamakla birlikte, 
IWB’nin ölçümü hâlâ evrimsel bir aşamadadır. Bir çalışma dört potansiyel boyutta bir IWB ölçüsü 
geliştirmeyle ilgilidir: fikirlerin araştırılması, oluşturulması, savunulması ve uygulanması (De 
Jong ve Den Hartog, 2010:23). 

Yenilikçi çalışma davranışının (IWB) çok boyutlu bir ölçüsü geliştirilerek bireysel inovasyon 
araştırmaları alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Önceki literatürde genellikle 
yaratıcılık (fikirleri keşfetme ve üretme dâhil) ve yenilikçilik (fikirleri destekleme ve uygulama 
dâhil) arasında bir ayrım yapılmaktadır (De Jong ve Den Hartog, 2010:23). Bununla birlikte, 
diğerleri, bireylerin yenilikçi çalışma davranışlarının tek ölçülerinde fikirlerin üretilmesini ve 
uygulanmasını içermektedir (Örneğin, Van de Ven, 1986; Scott ve Bruce, 1994). İlk çalışmalar esas 
olarak yaratıcı fikirlerin üretilmesine odaklanırken, son zamanlarda araştırmacılar kapsamın 
genişletilmesini ve fikirlerin uygulanmasına daha fazla bilimsel dikkatin verilmesini istemektedir 
(Ör. Mumford, 2003). Buna paralel olarak, IWB’nin şu anda tipik olarak fikir üretme, onlara 
destek oluşturma ve bunların uygulanmasına yardımcı olma ile ilgili geniş bir dizi davranışı 
kapsadığı görülmektedir (Örn. Scott ve Bruce, 1998; Janssen, 2000). 

Her ne kadar IWB teorik olarak çok boyutlu olarak ele alınsa da mevcut IWB ölçümleri 
çoğunlukla tek boyutludur (Örneğin, Scott ve Bruce, 1994; Reuvers vd., 2008). 

Yenilikle ilgili olarak genel bir teori bulunmamasına rağmen bu çalışmada Amabile’in (1988) 
sistem teorisi yaklaşımı esas alınmaktadır. Buna göre yenilik süreci, örgütün farklı birimlerinde 
çalışan bireylerin yeni bir fikri uygulamak için bir araya gelerek çalışmasını esas alan bir sistemin 
içinde ilerlemektedir. Bu sistem içinde yenilikçi bir kültürün oluşturulmasında örgütteki her bir 
bireyin yaratıcılık ve yenilik kapasitesi önemlidir. Bu nedenle yeniliği etkileyebilecek bütün 
unsurların bir arada ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Yenilikçilik: Bir fikir ya da kavramı ürün ya da hizmet üretimine dönüştürmeyi ifade etmektedir. 
Schumpeter (1934) ise girişimciyi, yenilikçi bir kişi olarak tanımlamaktadır. Yenilikçilik, 
girişimciliğin temelini oluşturmaktadır. Böylelikle girişimciler yeni ürün, yeni organizasyon 
yapısı, yeni ürün süreçleri ve yeni bir şirket yapısıyla işe başlamaktadırlar (Korkmaz, 2012:5). 
Drucker’e göre, yenilik girişimciliğin özel bir fonksiyonudur. Buna göre girişimcilik açısından 
yenilik; işletmenin ekonomik ve sosyal potansiyele odaklı değişimler yaratma faaliyetidir. 
Yenilikçilik, girişimci kişilik özellikleri arasında en fazla üzerinde durulan ve girişimci kişilerde 
olması gerektiği konusunda hemfikir olunan kişilik özelliğini ifade etmektedir (Tikici ve Aksoy, 
2009:16). Çünkü girişimci, yenilikçilik yönüyle değişimleri ortaya çıkarmakta, farkındalık 
yaratmakta ve bunun sonucunda da başarıya ulaşmaktadır (İşcan ve Kaygın, 2011). 

 

ARAŞTIRMA 

Problem Durumu 

Örgütteki çalışanların yenilikçi davranışlarını artırmak için bunları etkileyen faktörlerin 
bilinmesi gerekir (Damanpour, 1991). Bu anlamda yapılacak çalışmalardan biri de kamu ve özel 
sektörde çalışanların yenilikçi davranış algılarını belirlemek ve bu algı ile ilişkili olabileceği 
düşünülen kavramları test etmektir. 

Alan yazındaki bazı araştırmalarda (Kristiansen ve Indarti, 2004; Liñán ve Chen 2009; Göksel ve 
Aydıntan, 2011) demografik özellikler ile kişilik özellikleri bireylerin girişimcilik niyetlerini 
etkileyen önemli faktör olarak görülmektedir. Bu nedenle, araştırmada girişimcilik niyetine 
etkisinin olduğu düşünülen girişimci kişilik özelliklerinden olan yenilikçi davranış faktörü 
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demografik özelliklerle birlikte ele alınıp incelenirken aynı zamanda aile geçmişinin etkileri de 
dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın problem cümleleri şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

“Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti tutumunda kurumda çalışanların 
göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar nelerdir?”, “Aile geçmişinin kamu ve özel sektörde 
çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumları üzerindeki 
etkileri nelerdir?”. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı; kamu ve özel sektörde çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi 
davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumlarının demografik özellikler açısından incelenmesinde 
aile geçmişinin etkilerini araştırmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar ise 
şöyledir: 

1. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti demografik özelliklerine göre farklılık 
göstermekte midir? 

2. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları demografik özelliklerine göre farklılık 
göstermekte midir? 

3. Ebeveynleri girişimci olan bireyler ile ebeveynleri girişimci olmayan bireyler arasında 
girişimcilik niyeti açısından farklılık var mıdır? 

4. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları ile girişimcilik niyeti arasında ilişki 
var mıdır? 
 

Araştırmanın Önemi 

Yenilikçi davranışların ve girişimcilik niyetinin kişisel ve demografik özelliklerle arasındaki 
ilişkilerin ve bu özelliklerin kişilerin yenilikçi davranışlarını ve girişimcilik niyetlerini nasıl 
etkilediği konusunda aile geçmişinin etkilerinin araştırılması kurumların gelişimi ve girişim 
sayısının artması bakımından önemlidir. 

Kamu sektöründe çalışanların yenilikçi fikirler öne sürmeye ne ölçüde açık oldukları ve 
girişimcilik niyetleri araştırılmalıdır.  

Bu araştırma sonucunda kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışlarını çalışma 
arkadaşlarının gözünden yorumlamak ve dolayısıyla örgütsel anlamda fikir edinebilmek 
amaçlanmaktadır.  

Yeniliğin giderek önem kazandığı günümüzde kurumların ve çalışanların da yenilikçi bir 
anlayışa sahip olmaları ve toplumun bu yöndeki beklentilerini karşılamaları gerekmektedir. Bu 
anlamda çalışanların yenilikçi davranışları benimsemesi ve bu çerçevede kendilerini 
geliştirmeleri önemlidir. Ancak bunun için atılacak adımlarda ilk olarak çalışanların yenilikçi 
davranışları ne ölçüde gösterdiklerini belirlemek araştırmacılara ve uygulayıcılara geliştirilecek 
programlar konusunda yol gösterici olacaktır. Bu anlamdaki eksikliği gidereceği 
düşünülmektedir. 
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Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Çalışmamıza Ankara ve İstanbul İllerindeki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelin katılmış olması çalışmanın en önemli kısıtlılığını 
oluşturmaktadır. 

Pandemi süreci kapsamında Ankara ve İstanbul İllerindeki 600 katılımcıya online olarak ölçek 
formları gönderilmiş ve bu sürecin etkilerinden dolayı geriye dönen 253 ölçek formu olmuştur. 
Diğer taraftan süre kısıtından dolayı 246 ölçek formu üzerinden gerekli analiz ve incelemeler 
yapılmıştır. Örneklem sayısı artırılarak ve/veya farklı iller ve bölgeler seçilerek araştırma yeniden 
gerçekleştirilebilir.   

 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacına uygun verileri toplamak için nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği 
kullanılmıştır. Oluşturulan veri toplama aracı 3 (üç) bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
demografik özellikler, ikinci bölümde girişimcilik niyeti anketi ve üçüncü bölümde yenilikçi 
davranış anketi yer almaktadır. Birinci bölümde kamu ve özel sektör çalışanlarının demografik 
bilgilerini belirlemek amacıyla 16 (on altı) soru yer almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerde beşli 
Likert olarak hazırlanmış olan anketler toplam 16 (on altı) maddeden oluşmaktadır. 

Çalışanların girişimcilik niyetleri için, Liñán ve Chen (2009) tarafından geliştirilen ve Şeşen ve 
Basım (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 6 (altı) maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 
Yüksek puanın girişimcilik niyetinin yüksekliğine işaret ettiği ölçek, Hiçbir Zaman’dan (1), Her 
Zaman’a (5) kadar uzanan, 5’li Likert tipi bir ölçme aracıdır. 

Örgütsel anlamda bireylerin yenilikçi davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ve 
özgün formu “Innovative Work Behaviour (IWB)” olarak adlandırılan ölçek 2010 yılında De Jong 
ve Den Hartog tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin özgün dili İngilizce’dir. Türkçe’ye ise Çimen 
ve Yücel (2017) tarafından uyarlanmıştır. Ölçeğin özgün formunda 10 (on) madde ve 4 (dört) 
boyut bulunmaktadır. Bu 4 (dört) boyut “fikir üretme (madde 1 ve 2)”, “araştırma (madde 3, 4 ve 
5)”, “destekleme (madde 6 ve 7) ve “uygulama (madde 8, 9 ve 10) olarak belirtilmiştir. Ölçek beşli 
Likert olarak hazırlanmış ve katılımcılardan örgütteki diğer insanların yenilikçi davranışları 
gösterme sıklıklarını “Hiçbir Zaman” ve “Her Zaman” aralığında belirtmeleri istenmiştir. 

Ölçeğin “fikir üretme” boyutunda yeni ürünlerin, hizmetlerin ya da süreçler üzerinde düşünmek, 
yeni bir hizmet alanına girmek, mevcut iş süreçlerini geliştirmek ya da belirlenen problemlere 
çözümler getirmek esas alınmaktadır. “Araştırma” boyutu mevcut ürünlerin, hizmetlerin ya da 
süreçlerin geliştirilmesi için çözümler aramayı ve bunlarla ilgili alternatif yollar bulmayla 
ilgilidir. “Destekleme” ise yeni bir fikir ortaya atılıp olgunlaştığında ön plana çıkmaktadır. Bu 
boyut, yeni fikirlerin önündeki engelleri kaldıracak informel rollerin benimsenmesini ve yenilikçi 
adımların başarıya ulaştırılması için destek görmesini içermektedir. “Uygulama” boyutunda 
ortaya çıkan fikirlerin sonuç odaklı bir anlayışla hayata geçirilmesi yer almaktadır (De Jong ve 
Den Hartog, 2010). 

 

Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evreni, Ankara ve İstanbul İllerinde ve farklı kademelerde olmak üzere görev 
yapmakta olan kamu ve özel sektör çalışanından oluşmaktadır. Bu nedenle de Ankara ve İstanbul 
İllerindeki 600 katılımcıya online olarak ölçek formları gönderilmiş ve geriye dönen 253 ölçek 
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formu araştırmaya dâhil edilmiştir. Ancak veriler gözden geçirilirken 7 katılımcının formundaki 
eksikliklerden dolayı bunlar veri analizinden çıkarılmıştır. 
 

Araştırmanın Hipotezleri 

1. Kamu ile özel sektör çalışanları arasında girişimcilik niyeti açısından anlamlı farklılık vardır. 

2. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti yaşa göre farklılık göstermektedir.  

3. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

4. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti medeni duruma göre farklılık 
göstermektedir. 

5. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti eğitim düzeyine göre farklılık 
göstermektedir. 

6. Birinci Derece Akrabaları (Anne, Baba, Çocuk) girişimci olan bireyler, Birinci Derece Akrabaları 
(Anne, Baba, Çocuk) girişimci olmayanlardan daha yüksek girişimci niyetlerine sahip olacaktır. 

7. İkinci Derece Akrabaları (Kardeş, Dede, Nine, Torun) girişimci olan bireyler, İkinci Derece 
Akrabaları (Kardeş, Dede, Nine, Torun) girişimci olmayanlardan daha yüksek girişimci 
niyetlerine sahip olacaktır. 

8. Üçüncü Derece Akrabaları (Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen) girişimci olan bireyler, Üçüncü 
Derece Akrabaları (Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen) girişimci olmayanlardan daha yüksek 
girişimci niyetlerine sahip olacaktır. 

9. Kamu ile özel sektör çalışanları arasında yenilikçi davranışlar açısından anlamlı farklılık 
vardır. 

10. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları yaşa göre farklılık göstermektedir.  

11. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir.  

12. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları medeni duruma göre farklılık 
göstermektedir. 

13. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları eğitim düzeyine göre farklılık 
göstermektedir. 

14. Yenilikçi davranışlar girişimcilik niyetini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkiler. 

 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır. 

Demografik Faktörler 

Araştırmaya katılanlar daha çok 40-50 yaş aralığındadır (N:111; %45,1). Daha sonrasında ise 29-
39 yaş aralığındadır (N:104; %42,3). En az ise 18-28 yaş aralığındadır (N:13; %5,3). Yaş 
ortalamaları incelendiğinde ise, girişimcilik niyetinin yaş ortalaması 2,7486 ve yenilikçi davranış 
yaş ortalaması ise 2,9268’dir. Eğitim durumlarında ise en çok ön lisans-lisans düzeyindedir 
(N:136; %55,3). En az ise ilkokul-ortaokul-lise düzeyindedir (N:10; %4,1). Cinsiyet açısından ise 
76’sı (%30,9) kadın ve 170’i (%69,1) ise erkektir. Katılanların 186’sı (%75,6) evli ve 60’ı (%24,4) ise 
bekârdır. Katılımcıların 158’si (%64,2) kamu sektöründe, 63’ü (%25,6) özel sektörde ve 25’i 
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(%10,2) ise kendi işinde çalışmaktadır. Katılımcıların 84’ünün birinci derece akrabalarının 
girişimci oldukları, 148’inin ikinci derece akrabalarının girişimci oldukları ve 65’inin ise üçüncü 
derece akrabalarının girişimci oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılanların 
demografik faktörlerine yönelik sonuçlar aşağıdadır. 

 

Tablo 1. Araştırma Örneğinin Demografik Faktörleri 

 n % 

Ya
ş G

ru
pl

ar
ı  

18-28 13 5,3 
29-39 104 42,3 
40-50 111 45,1 
51 ve üzeri 18 7,3 
Toplam 246 100,0 

Eğ
iti

m
 

D
ur

um
u 

İlkokul-Ortaokul-Lise 10 4,1 
Ön Lisans-Lisans 136 55,3 
Yüksek Lisans 74 30,1 
Doktora 26 10,6 
Toplam 246 100,0 

C
in

si
ye

t Kadın 76 30,9 
Erkek 170 69,1 

Toplam 246 100,0 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 Evli 186 75,6 

Bekâr 60 24,4 
Toplam 246 100,0 

Ç
al

ış
m

a 
Ye

ri
 Kamu 158 64,2 

Özel 63 25,6 
Kendi İşim 25 10,2 
Toplam 246 100,0 

Birinci Derece 
Akraba 

Evet 84 34,1 
Hayır 162 65,9 
Toplam 246 100,0 

İkinci  
Derece 
Akraba 

Evet 148 60,2 
Hayır 98 39,8 
Toplam 246 100,0 

Üçüncü Derece 
Akraba 

Evet 65 26,4 
Hayır 181 73,6 
Toplam 246 100,0 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

Doğrulayıcı faktör analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk analizde bazı model uyum 
değerleri kabul edilebilir seviyenin altında ve bazı ifadelerin faktör yükleri 0,50’nin altında 
çıkmıştır. Bu nedenle, DFA modelinde bazı düzeltmeler yapılmıştır. İlk analiz sonucunda elde 
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edilen model uyum değerleri şu şekildedir: CMIN/DF=2,781, RMR=0,082, GFI=0,725, CFI=0,849, 
RMSEA=0,085. İlk analiz sonucunda; girişimcilik niyeti 1 ve girişimcilik niyeti 2; yenilikçi 
davranış 1 ve yenilikçi davranış 3; yenilikçi davranış 4 ve yenilikçi davranış 5; yenilikçi davranış 
6 ve yenilikçi davranış 7 nolu ifadeler birleştirilmiştir. Düşük faktör yükü nedeniyle yenilikçi 
davranış 2 nolu ifade analizden çıkarılmıştır. Bu işlemlerden sonra analiz tekrar yapılmıştır ve 
nihai sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
 

Tablo 2. DFA Sonuçları 

İfadeler ve Değişkenler Faktör Yükleri 

GirişimcilikNiy6 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,955*** 

GirişimcilikNiy5 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,925*** 

GirişimcilikNiy4 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,955*** 

GirişimcilikNiy3 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,884*** 

GirişimcilikNiy2 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,804*** 

GirişimcilikNiy1 <--- GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ,681*** 

YenilikçiDav10 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,934*** 

YenilikçiDav9 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,927*** 

YenilikçiDav8 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,926*** 

YenilikçiDav7 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,893*** 

YenilikçiDav6 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,872*** 

YenilikçiDav5 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,846*** 

YenilikçiDav4 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,811*** 

YenilikçiDav3 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,744*** 

YenilikçiDav1 <--- YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ,529*** 
*** 0,001 düzeyinde anlamlıdır. 

Yapılan analizler sonucunda, faktör yükleri 0,50’nin üstündedir. Her faktör yükünün anlamlılık 
düzeyleri 0,001 olarak tespit edilmiştir.  
 

Model Uyum Değerleri 

CMIN/DF değeri, 3’ün altında olması durumunda mükemmel uyum göstermektedir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuç, 2,044 olarak belirlenmiştir (Hair vd., 2010). RMR değeri için 
mükemmel uyum düzeyi 0,05 ve altı olarak kabul edilmiştir (Hair vd., 2010). Bayram (2010)’a 
göre kabul edilebilir düzey, 5 ile 10 arası olarak ifade edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda RMR 
değeri 0,081 olarak tespit edilmiştir. GFI değerinin 0,90’ın üstünde olması istenir ve bu düzey 
mükemmel uyum değeri olarak dikkate alınır (Hair vd., 2010). Greenspoon ve Saklofske (1998)’e 
göre, GFI değerinin 0,80’in üstünde olması kabul edilir uyum düzeyi için yeterli görünmektedir. 
Bu çalışmada, GFI değeri 0,827 olarak belirlenmiştir. Modelleme çalışmalarında dikkate alınan 
önemli uyum değerlerinden birisi de CFI indeksidir. Bu değer için mükemmel uyum düzeyi 
0,95’in üstü olarak ifade edilmiştir (Hair vd., 2010; Bayram, 2010). Ancak, bu indeks için 0,90’ın 
üstü kabul edilebilir seviyeyi işaret etmektedir. Bu çalışmada CFI değeri, 0,931 olarak tespit 
edilmiştir. Son olarak, model çalışmalarında RMSEA değeri de dikkate alınmaktadır. RMSEA 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3): 182-204. 

 
 

193 

değeri için mükemmel uyum düzeyi 0,05 ve altıdır (Hair vd., 2010; Bayram, 2010). Kabul edilebilir 
düzeyde ise, 0,08’e kadar bu katsayı çıkabilmektedir. Analiz sonucunda, RMSEA değeri 0,061 
olarak belirlenmiştir. 
 

Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın modeli aşağıdadır. 
 

H₁₄ 
 
 
  
  
  
  

                                                                         H₉-H₁₃ arası 
    
 
 
 H₉-H₁₃ arası 

 
 
Şekil 1. Araştırma Modeli 
 
 
 
 H₁-H₈ arası 

  

  

 Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
Hipotezleri test etmek için farklılık testleri, varyans analizleri, anova testleri, Scheffe Post-Hoc 
testi, Levene’s testleri, t testleri, korelasyon analizleri ve etki analizleri uygulanmıştır. Bunlar 
sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdadır. 

 

Farklılık Testleri 

Farklılık testleri kapsamında varyans analizleri, anova testleri, Scheffe Post-Hoc testi, Levene’s 
testleri ve t testleri uygulanmıştır. Bunlar sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdadır. 
   

Çalışma Yerine Göre Farklılıklar  

Çalışma yerine göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla anova testi 
uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar aşağıdadır. 
 

 

Girişimcilik Niyeti  
 
 

Yenilikçi 
Davranışlar 

Demografik 
Faktörler 

(Yaş, Cinsiyet, 
Eğitim Durumu, 
Medeni Durum, 

Çalışma Yeri, 
Akraba)  
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Tablo 3. Çalışma Yerine Göre Farklılıklar (ANOVA TESTİ) 

Değişkenler 
ANOVA Ortalamalar 

F Anlamlılık 
Kamu Özel Kendi İşim 

Girişimcilik Niyeti 30,063 ,000 
2,409 3,074 4,073 

Yenilikçi Davranış 17,739 ,000 
2,674 3,372 3,404 

Yapılan analiz sonucunda çalışma yerine göre anlamlı farklılık vardır. Bu bağlamda, hipotez 1 
ve 9 kabul edilmiştir. Farklılığın hangi alanlar arasında olduğunu görmek için Post-Hoc testi 
yapmak gerekir. Aşağıda Scheffe Post-Hoc testi sonuçları sunulmuştur. 

 
Tablo 4. Scheffe Post-Hoc Testi 

Dependent 
Variable 

(I) Çalışma 
Yeri 

(J) Çalışma 
Yeri 

Ortalama 
farklılıkları 

Standart 
hata Anlamlılık 

Girişimcilik 
Niyeti 

Kamu Özel -,66479* ,15932 ,000 
Kendi İşim -1,66405* ,23014 ,000 

Özel Kamu ,66479* ,15932 ,000 
Kendi İşim -,99926* ,25274 ,001 

Kendi İşim Kamu 1,66405* ,23014 ,000 
Özel ,99926* ,25274 ,001 

Yenilikçi 
Davranış 

Kamu Özel -,69844* ,13313 ,000 
Kendi İşim -,73075* ,19230 ,001 

Özel Kamu ,69844* ,13313 ,000 
Kendi İşim -,03231 ,21119 ,988 

Kendi İşim Kamu ,73075* ,19230 ,001 
Özel ,03231 ,21119 ,988 

 
Yapılan analiz sonucunda, özellikle kamuda çalışan bireylerin girişimcilik niyeti ve yenilikçi 
davranış konusunda diğerlerinden farklılaştığı görülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde, 
kamuda çalışanların ortalamalarının daha düşük olduğu görülmektedir. 
 
Cinsiyete Göre Farklılıklar  
Cinsiyete göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Buna 
yönelik sonuçlar aşağıdadır. 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Farklılıklar (T testi) 

Değişkenler 
Levene’s Testi T testi Ortalamalar 

F Sig. T df 
Sig.  

(2-tailed) Kadın Erkek 
Girişimcilik Niyeti ,103 ,749 -1,324 244 ,187 

2,599 2,816 

Yenilikçi Davranış ,255 ,614 -1,240 244 ,216 
2,814 2,977 
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Yapılan t testi sonucunda, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Buna göre, 
hipotez 3 ve 11 reddedilmiştir.  
 
Yaşa Göre Farklılıklar  
Yaşa göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla anova testi uygulanmıştır. 
Buna yönelik sonuçlar aşağıdadır. 

 

Tablo 6. Yaşa Göre Farklılıklar ANOVA (Varyans Analizi) 

Değişkenler 
ANOVA 

F Sig. 
Girişimcilik Niyeti ,827 ,480 

Yenilikçi Davranış 1,486 ,219 

 
Tablo 7. Yaşa Göre Ortalamalar 

Yaş Grupları Analiz Sonuçları Girişimcilik Niyeti Yenilikçi Davranış 

 
18-28 

Ortalama 3,1282 3,3761 
Frekans 13 13 

Standart Sapma 1,02097 ,84076 
 

29-39 
Ortalama 2,7260 2,8665 
Frekans 104 104 

Standart Sapma 1,22318 ,92216 
 

40-50 
Ortalama 2,6847 2,9660 
Frekans 111 111 

Standart Sapma 1,16001 1,01568 
 

51 ve üzeri 
Ortalama 3,0000 2,7099 
Frekans 18 18 

Standart Sapma 1,29226 ,71618 
 

Toplam 
Ortalama 2,7486 2,9268 
Frekans 246 246 

Standart Sapma 1,18931 ,95252 
 
Yaşa göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu kapsamda, hipotez 2 ve 10 reddedilmiştir. 
 
Medeni Duruma Göre Farklılık 
 
Medeni duruma göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi 
uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar aşağıdadır.  
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Tablo 8. Medeni Duruma Göre Farklılıklar (T Testi) 

Değişkenler 
Levene’s Testi T testi Ortalamalar 

F Sig. T df 
Sig.  

(2-tailed) Evli Bekâr 
Girişimcilik Niyeti ,082 ,775 -2,448 244 ,015 

2,644 3,072 

Yenilikçi Davranış 3,468 ,064 ,458 244 ,647 
2,943 2,878 

 
Yapılan t testi sonucunda, girişimcilik niyeti değişkeninin medeni duruma göre farklılaştığı 
görülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde, bekârların ortalamalarının evlilerden daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, hipotez 4 kabul edilirken hipotez 12 reddedilmiştir. 
 
Eğitim Durumuna Göre Farklılık 
Eğitim durumuna göre anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla anova testi 
uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar aşağıdadır. 

 

Tablo 9. Eğitim Durumuna Göre Farklılıklar (ANOVA) 

Değişkenler 
ANOVA 

F Sig. 
Girişimcilik Niyeti 2,008 ,113 

Yenilikçi Davranış ,437 ,727 
 
Tablo 10. Eğitim Durumuna Göre Ortalamalar 

Eğitim Durumu Analiz Sonuçları Girişimcilik Niyeti Yenilikçi Davranış 

İlkokul-Ortaokul-
Lise 

Ortalama 3,4167 2,9444 
Frekans 10 10 

Standart Sapma 1,30821 ,84498 
Ön Lisans-Lisans Ortalama 2,7806 2,9003 

Frekans 136 136 
Standart Sapma 1,19768 ,97610 

 
Yüksek Lisans 

Ortalama 2,5428 2,9024 
Frekans 74 74 

Standart Sapma 1,15175 ,95333 
 

Doktora 
Ortalama 2,9103 3,1282 
Frekans 26 26 

Standart Sapma 1,13552 ,88761 
 

Toplam 
Ortalama 2,7486 2,9268 
Frekans 246 246 

Standart Sapma 1,18931 ,95252 
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Yapılan analiz soncunda eğitim durumuna göre bir farklılık olmadığı görülmüştür. Buna göre, 
hipotez 5 ve 13 reddedilmiştir.  
 
 
Birinci Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılık Olup Olmadığı 
Birinci derece akrabası girişimci olanlar ile olmayanların girişimcilik niyeti açısından anlamlı 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar 
aşağıdadır. 

Tablo 11. Birinci Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılıklar (T Testi) 

 Değişken 
Levene’s Testi T Testi Aile (Ortalama) 

F Sig. T df Sig. (2-
tailed) Olan Olmayan 

Girişimcilik Niyeti 1,414 ,236 2,943 244 ,004 3,115 2,617 
 
Girişimcilik niyeti açısından birinci derece ailesinde girişimci olanlar ile olmayanlar arasında 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ailesinde girişimci olanların ortalaması daha yüksektir. Bu 
kapsamda, hipotez 6 kabul edilmiştir. 
 
İkinci Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılık Olup Olmadığı 
 
İkinci derece akrabası girişimci olanlar ile olmayanların girişimcilik niyeti açısından anlamlı 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar 
aşağıdadır. 

Tablo 12. İkinci Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılıklar (T Testi) 

Değişken 
Levene’s Testi T Testi Aile (Ortalama) 

F Sig. T df Sig. (2-
tailed) Olan Olmayan 

Girişimcilik Niyeti ,038 ,846 2,274 244 ,024 2,986 2,626 
 
Anlamlı farklılık vardır. İkinci derece ailesinde girişimci olanların ortalamaları daha yüksektir. 
Bu bağlamda, hipotez 7 kabul edilmiştir. 
 
Üçüncü Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılık Olup Olmadığı 
 

Üçüncü derece akrabası girişimci olanlar ile olmayanların girişimcilik niyeti açısından anlamlı 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Buna yönelik sonuçlar 
aşağıdadır. 
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Tablo 13. Üçüncü Derece Akrabası Girişimci Olanlar ile Olmayanların Girişimcilik Niyeti 
Açısından Farklılıklar (T Testi) 

Değişken 
Levene’s Testi T Testi Aile (Ortalama) 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) Olan Olmayan 

Girişimcilik Niyeti ,000 ,987 ,751 244 ,453 2,795 2,679 
 
Anlamlı bir farklılık yoktur. Buna göre, hipotez 8 reddedilmiştir. 
 
Korelasyon Analizleri 

Korelasyon tablosu incelendiğinde, değişkenler arasında yüksek korelasyon olmadığı 
görülmüştür. Yüksek düzeyde ilişkiden söz etmek için korelasyon katsayısının 0,70’in üstünde 
olması gerekir. Korelasyon analizlerine yönelik sonuçlar aşağıdadır. 
 

Tablo 14. Korelasyon Tablosu 

Değişkenler Girişimcilik Niyeti Yenilikçi Davranış 
Girişimcilik Niyeti 1 ,287** 

Yenilikçi Davranış ,287** 1 

** Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
Pearson Correlation kullanılmıştır. 

 

Etki Analizleri 

Etki analizleri AMOS yapısal eşitlik programı kullanılarak yapılmıştır. Bireyin sahip olduğu 
yenilikçilik düzeyinin girişimciliği etkileyeceği literatürde ele alınan bir konudur. Bu nedenle de 
yenilikçi davranışların girişimcilik niyetini etkileyeceği varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre; 14. 
Yenilikçi davranışlar girişimcilik niyetini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkiler. 

 

Analiz Sonuçları 

Tablo 15 incelendiğinde; yenilikçi davranışların girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Model uyum değerleri kabul edilebilir seviyededir. Bu 
kapsamda, hipotez 14 kabul edilmiştir. Yapılan analizin sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 
Tablo 15. Model Analiz Sonuçları 

Değişkenler 
Std. 

Regresyon 
Katsayısı 

Anlamlılık R2 

Girişimcilik 
Niyeti 

<--- Yenilikçi 
Davranış 

,207 0,001 0,117 

Model uyum değerleri: CMIN/DF= 2,073, RMR= 0,089, GFI= 0,826, CFI=0,933, RMSEA=0,066 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Örgütteki çalışanların yenilikçi davranışlarını artırmak için bunları etkileyen faktörlerin 
bilinmesi gerekir (Damanpour, 1991). Bu anlamda yapılacak çalışmalardan biri de kamu ve özel 
sektörde çalışanların yenilikçi davranış algılarını belirlemek ve bu algı ile ilişkili olabileceği 
düşünülen kavramları test etmektir. 

Alan yazındaki bazı araştırmalarda (Kristiansen ve Indarti, 2004; Liñán ve Chen, 2009; Göksel ve 
Aydıntan, 2011) demografik özellikler ile kişilik özellikleri bireylerin girişimcilik niyetlerini 
etkileyen önemli faktör olarak görülmektedir. Bu nedenle, araştırmada girişimcilik niyetine 
etkisinin olduğu düşünülen girişimci kişilik özelliklerinden olan yenilikçi davranış faktörü 
demografik özelliklerle birlikte ele alınıp incelenirken aynı zamanda aile geçmişinin etkileri de 
dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın problem cümleleri şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

“Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti tutumunda kurumda çalışanların 
göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar nelerdir?”, “Aile geçmişinin kamu ve özel sektörde 
çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumları üzerindeki 
etkileri nelerdir?”. 

Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı; kamu ve özel sektörde çalışanların göstermiş oldukları 
yenilikçi davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumlarının demografik özellikler açısından 
incelenmesinde aile geçmişinin etkilerini araştırmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki 
alt amaçlar belirlenmiştir: 

1. Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti demografik özelliklerine göre farklılık 
göstermekte midir? 

2. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları demografik özelliklerine göre farklılık 
göstermekte midir? 

3. Ebeveynleri girişimci olan bireyler ile ebeveynleri girişimci olmayan bireyler arasında 
girişimcilik niyeti açısından farklılık var mıdır? 

4. Kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışları ile girişimcilik niyeti arasında ilişki 
var mıdır? 

Bu araştırma sonucunda kamu ve özel sektörde çalışanların yenilikçi davranışlarını çalışma 
arkadaşlarının gözünden yorumlamak ve dolayısıyla örgütsel anlamda fikir edinebilmek 
amaçlanmaktadır.  

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk analizde bazı model 
uyum değerleri kabul edilebilir seviyenin altında ve bazı ifadelerin faktör yükleri 0,50’nin altında 
çıkmıştır. Bu nedenle, DFA modelinde bazı düzeltmeler yapılmıştır. İlk analiz sonucunda; 
girişimcilik niyeti 1 ve girişimcilik niyeti 2; yenilikçi davranış 1 ve yenilikçi davranış 3; yenilikçi 
davranış 4 ve yenilikçi davranış 5; yenilikçi davranış 6 ve yenilikçi davranış 7 nolu ifadeler 
birleştirilmiştir. Düşük faktör yükü nedeniyle yenilikçi davranış 2 nolu ifade analizden 
çıkarılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, faktör yükleri 0,50’nin üstündedir. Her faktör 
yükünün anlamlılık düzeyleri 0,001 olarak tespit edilmiştir.  

Bireyin sahip olduğu yenilikçilik düzeyinin girişimciliği etkileyeceği literatürde ele alınan bir 
konudur. Bu nedenle de yenilikçi davranışların girişimcilik niyetini etkileyeceği 
varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre; 14. Yenilikçi davranışlar girişimcilik niyetini anlamlı ve 
pozitif bir şekilde etkiler. Şeklinde hipotez oluşturulmuştur. 
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Yapılan analizler sonucunda; yenilikçi davranışların girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve 
pozitif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Model uyum değerleri kabul edilebilir seviyededir. Bu 
kapsamda, hipotez 14 kabul edilmiştir. Girişimcilik niyeti açısından birinci derece ailesinde 
girişimci olanlar ile olmayanlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Birinci derece ailesinde 
girişimci olanların ortalaması daha yüksektir. Bu kapsamda, hipotez 6 kabul edilmiştir. 
Girişimcilik niyeti açısından ikinci derece ailesinde girişimci olanlar ile olmayanlar arasında 
anlamlı farklılık vardır. İkinci derece ailesinde girişimci olanların ortalamaları daha yüksektir. Bu 
bağlamda, hipotez 7 kabul edilmiştir. Girişimcilik niyeti açısından üçüncü derece ailesinde 
girişimci olanlar ile olmayanlar arasında ise anlamlı bir farklılık yoktur. Buna göre, hipotez 8 
reddedilmiştir. Ancak Göksel ve Aydıntan (2011) çalışmasında ise ebeveynleri girişimci olan 
bireylerin, ebeveynleri girişimci olmayanlardan daha yüksek girişimci niyetlerine sahip 
olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlar literatürdeki çalışmalardan farklılık 
göstermektedir. Bu tarz farklı sonuçların olması, bu alanda yapılan çalışmaların azlığı, farklı 
zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiş olmaları ve ulaşılan kişilerden kaynaklanabilecek 
farklılıklardan dolayı doğaldır. Bu alanda yapılacak çalışmaların fazlalaşması ile birlikte 
genelleştirme yapılabilecek nitelikte bilgi oluşması muhtemeldir. Ayrıca bu bulgu literatürde 
devam eden tartışmalara da bir katkı sunmaktadır. 

Yenilikçi davranışların ve girişimcilik niyetinin kişisel ve demografik özelliklerle arasındaki 
ilişkilerin ve bu özelliklerin kişilerin yenilikçi davranışlarını ve girişimcilik niyetlerini nasıl 
etkilediği konusunda aile geçmişinin etkilerinin araştırılması kurumların gelişimi ve girişim 
sayısının artması bakımından önemlidir. 

Kamu sektöründe çalışanların yenilikçi fikirler öne sürmeye ne ölçüde açık oldukları ve 
girişimcilik niyetleri araştırılmalıdır. Yeniliğin giderek önem kazandığı günümüzde kurumların 
ve çalışanların da yenilikçi bir anlayışa sahip olmaları ve toplumun bu yöndeki beklentilerini 
karşılamaları gerekmektedir. Bu anlamda çalışanların yenilikçi davranışları benimsemesi ve bu 
çerçevede kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Ancak bunun için atılacak adımlarda ilk olarak 
çalışanların yenilikçi davranışları ne ölçüde gösterdiklerini belirlemek araştırmacılara ve 
uygulayıcılara geliştirilecek programlar konusunda yol gösterici olacaktır. Bu anlamdaki 
eksikliği gidereceği düşünülmektedir. 

Çalışmamıza Ankara ve İstanbul İllerindeki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelin katılmış olması çalışmanın en önemli kısıtlılığını 
oluşturmaktadır. Benzer çalışmayı yapacak araştırmacıların bölgesel, meslek grubu veya sektörel 
farklılıkları da dikkate alacak şekilde geniş bir örneklem üzerinde araştırma çalışması yapması 
önerilmektedir. 
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Abstract 

In today's world where information technologies have changed a lot, people leave traces that can 
be derived from their movements on the internet. Even personalities, political thoughts and 
potential consumption movements can be predicted thanks to these traces, called digital 
footprints. People who use social media may have to be more sensitive about digital footprint 
awareness because they share. The aim of this study is to determine the digital footprint 
awareness of people using social media. The study was conducted with 231 people and 15 people 
were excluded from the analysis because they did not use social media. As a result of the analysis, 
it was seen that the participants had a high level of awareness, there was no difference for age 
and place of residence variables, and there was a difference between the groups in terms of time 
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GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerinde artan gelişmeler günümüzde yapılmakta olan her şeyin daha hızlı, daha 
esnek ve daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bilgi 
teknolojileri şimdiye kadar görülmemiş şeyleri ortaya çıkarmaya ya da yapılmış şeylerin daha 
farklı yollarla yapılmasına olanak tanımaktadır (Çelik ve Sökmen, 2018:76). İnternetin daha 
evrensel olarak yayılması kullanım miktarının da evrensel şekilde artmasına yol açmaktadır. 
Dünya genelinde yapılan araştırma ve istatistikler de günümüzde internetin ve sosyal medyanın 
kullanımının yaygınlaştığını göstermektedir. “We Are Social” ve “Hootsuite”in birlikte 
yayımladığı 2020 2. Çeyrek Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri 
raporuna göre dünyada 4.57 milyar internet kullanıcısı, 3.81 milyar sosyal medya kullanıcısı 
bulunmaktadır. Geçen senenin aynı dönemine göre internet kullanıcılarında 301 milyonluk bir 
artış gözlenirken, bu rakam sosyal medya kullanıcılarında 304 milyon olarak gerçekleşmiştir ve 
internet kullanıcılarının günde ortalama 7 saat internet kullandığı belirlenmiştir. Yine bu rapora 
göre dünyada en çok ziyaret edilen siteler sırasıyla Google, Youtube, Facebook, Baidu ve Twitter 
olmuştur. En çok kullanılan sosyal medya siteleri ise Facebook, Youtube ve Whatsapp olmuştur 
(dijilopedi.com). TÜİK verilerine göre Türkiye’de internet kullanma oranı 2020 yılında 16-74 yaş 
aralığındaki kişilerde %79,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl bu oran %75,3 olarak 
gerçekleşmişti. Cinsiyete göre internet kullanım oranına bakıldığında erkeklerde %84,7, 
kadınlarda %73,3 olarak görülmüştür (www.data.tuik.gov.tr). 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre 
ise, Türkiye'de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Bu sayı, ülkenin toplam 
nüfusunun yaklaşık % 64'ünün sosyal medya kullandığını belirtmektedir. SimilarWeb'in 
raporuna göre Türkiye'de en çok erişilen dijital platformlar arasında YouTube ikinci, Facebook 
üçüncü, Twitter beşinci, Instagram altıncı sırada yer almaktadır (www.bbc.com). Türkiye’de 
sosyal medya kullanan kişi sayısında Nisan 2019’dan Ocak 2020’ye kadar 2,2 milyonluk bir artış 
gözlenmiştir (www.wearesocial.com/digital). Bireylerin son dönemdeki yenilikçi davranışları da 
bu artışa katkı sağlamıştır (Kurtipek ve Güngör, 2019:757; Güngör ve Kurtipek, 2020:264).  

Sosyal medya farklı dijital ortamlarla insanların dikkatini çekmektedir. Sunduğu kullanım 
ayrıcalıkları ile kullanıcıların gündelik hayatlarının önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 
Sunduğu çeşitli iletişim yolları sayesinde günde saatlerce kullanılmasına yol açmaktadır. Gün 
içerisinde çokça zaman geçirilmesi de sosyal medya bağımlılığına neden olmaktadır. Sosyal 
medya bağımlılığının bir sonucu olarak bireyler yüz yüze etkileşime ve iletişime önem vermeden 
iletişimlerinin genelini sosyal medya üzerinden sağlamaktadır (Güler vd., 2019:2). Sosyal medya, 
mobil ve web tabanlı teknolojiler ile kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin interaktif 
ortamlar oluşturularak paylaşılmasına olanak sağlar (Eryılmaz ve Zengin 2014:148). Buna ek 
olarak sürekli geliştirilmesi, çoklu kullanılabilmesi, sanal paylaşımlar yapılabilmesi gibi 
avantajları bakımından internet kullanıcıları arasında popüler olmuştur. Kişisel bilgilerinin yanı 
sıra resim ve fotoğraf paylaşılabilmekte, iş arayıp bulunabilmekte ve dijital ortamda gerçek 
dünya yaşanabilmektedir (Vural ve Bat 2010: 3350). 

Sosyal medyanın sürekli artan kullanımıyla birlikte bireylerin yaş, cinsiyet, konum vb. gibi çok 
büyük veri kümelerine erişim sağlanabileceği dijital ayak izleri ortaya çıkar (Azucar vd., 
2018:152). Dijital ayak izi insanların internet ortamındaki faaliyetlerinde bırakmış oldukları izler 
ve kayıtlardır. Ayrıca dijital ayak izi kişilerin online platformdaki kimliğini oluşturur. Sosyal 
medya ve dijital platformlarda paylaşım yapma isteğinin sürekli artması, araştırmacıları dijital 
ayak izi veya paylaşımlardan kişilerin görüşlerini ortaya çıkarma gibi faaliyetlere yöneltmiştir. 
Son yıllarda güvenlik amaçlı soruşturmalarda ihtiyaç duyulduğunda bu yönde 
yapılabilmektedir. 
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Kişilik özelliklerini doğru bir şekilde tahmin etmek için dijital ayak izlerini kullanma yeteneği, 
anketlere hızlı, uygun maliyetli bir alternatifi temsil edebilir ve akademik, sağlıkla ilgili ve ticari 
amaçlar için faydalı olabilecek daha büyük nüfuslara ulaşabilir. Akademik araştırmalarla ilgili 
olarak, kişiliği ölçmek için otomatik prosedürlerin geliştirilmesi, daha büyük örneklere ulaşmaya 
ve potansiyel olarak sosyal arzu önyargısına daha az eğilimli ölçümler elde etmeye izin 
verecektir. Dahası, kişilik özelliklerinin sağlıkla ilgili birçok sonuç için potansiyel risk ve 
koruyucu faktörler olarak hareket ettiği de gösterilmiştir (Widiger ve Oltmanns 2017:144). 
Değiştirilmesi zor olan dijital ayak izi, insanların internetteki hareketlerinin, sanal 
platformlardaki paylaşımlarının, internet geçmişlerinin ve arama motoru sonuçlarının bir 
birleşiminden oluşmaktadır. İnsanların dijital ortamdaki varlıkları, kendini ifade etme biçimleri 
ve paylaşımları dijital ayak izine doğru dönüşmektedir (Thompson, 2012:95). 

Dijital ayak izi farkındalığı online faaliyetlerin sonucunda ilerde karşılaşılabilecek muhtemel 
durumlar için olumlu veya olumsuz ayrımını yapabilmektir. Kişilerin ulaştıkları bilgiler kimlik, 
adres, banka hesap bilgileri, gizlilik gerektiren fotoğraflar ve kişiyle ilgili her türlü bilgi olabilir. 
Kötü niyetli kişiler söz konusu olduğunda insanların tahmin edemediği durumlara maruz 
kalması çok doğaldır. Buna göre özel bilgilerin paylaşımını sınırlama, mahremiyet gerektiren 
bilgileri sunmama, internet sitelerinde çerezlerin yaptırımlarını bilmek farkındalığı 
sağlayacaktır. Kısaca dijital ayak izi farkındalığı; bireylerin dijital ayak izinin ne olduğunu 
bilmesi, online faaliyetlerini yönetebilmek olarak tanımlanabilir (Acele, 2020:18). 

Son yıllarda akıllı cep telefonları başta olmak üzere tüm cihazlarla internet ortamında daha çok 
zaman geçirildiği bir gerçektir. Dolayısıyla bu durumun bir sonucu olarak dijital faaliyetler de 
artmıştır. Bu faaliyetler yapılan paylaşımlar, online ödeme işlemleri, bilgi edinme hareketleri vb. 
olarak sayılabilir. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerin güven içinde yapılması, tüm kullanıcılar için 
önem arz etmektedir. Literatürde yapılan benzer çalışmalarda genç yaştaki bireylerin diğer yaş 
gruplarına oranla daha çok internet üzerinde faaliyette bulundukları sonucuna ulaşmak 
mümkündür. Bu gibi gerekçelerden dolayı sosyal medya kullanıcılarının bu konu hakkındaki 
bilgi düzeylerinin ortaya çıkarılması, toplum hayatındaki genel farkındalıklarıyla ilgili olumlu 
bir gelişme meydana getireceği düşünülmekte ve bu açıdan önem arz etmektedir. Yine 
literatürde yer alan genç bireylerin internet etkileşimlerinin hayatlarını etkileyebilme ihtimali göz 
önüne alındığında, bu çalışmanın önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma betimsel yapıda tasarlanmış ve tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli 
çalışmaya katılacak kişilerin niteliklerinin belirlendiği ve durumu betimlemeyi amaçlar. Çalışma 
grubunu farklı yerlerde yaşayan ve farklı kişisel özelliklere sahip sosyal medya grubu 
oluşturmaktadır. 231 katılımcıya yöneltilen anket sorularının analizinde sosyal medya 
kullanmayan 15 kişinin verileri analize dahil edilmemiştir. 

Sürmelioğlu ve Seferoğlu (2019) tarafından yapılan çalışmada kullanılan anket, yazarın izni 
alınarak bu çalışmada da kullanılmıştır. Demografik özellikleri belirten sorulardan sonra dijital 
ayak izi farkındalığı ve dijital yaşantı durumunu belirtecek 5’li Likert yapısında sorular yer 
almaktadır. Elde edilen verilerin analizi için parametrik testlerden faydalanılmıştır. Cinsiyet 
karşılaştırılması için t-testi, yaşanılan yer, yaş, internet/bilgisayar kullanımında yeterli hissetme 
seviyesi, günlük internet kullanma seviyesi değişkenleri için One way Anova testi, dijital ayak izi 
ve dijital yaşantı faktörlerinin birbirini ne derece etkilediğini ortaya çıkarmak için regresyon 
analizi yapılmıştır. 
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BULGULAR  

Çalışmaya katılan 231 katılımcıdan 15 katılımcı sosyal medya kullanmadığı için analiz dışında 
tutulmuştur. Kalan 216 katılımcının 152’si kadın, 64’ü erkek; büyük çoğunluğunun 19—22 yaş 
aralığında; 50 kişinin kırsal bölgelerde, 79 kişinin ilçe merkezinde ve 87 kişinin il merkezinde 
yaşadığı; katılımcıların yarıdan fazlasının orta derecede internet kullanma becerisine sahip 
olduğu ve yine büyük bir çoğunluğun 1 saatten fazla internet kullandığı bulguları elde edilmiştir. 

 

   Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

Değişkenler  f % 
Cinsiyet Kadın 152 65,7 

Erkek 64 34,3 
Yaş Aralığı 15-18 28 12,9 

19-22 144 66,6 
23-27 16 0,07 
28-32 14 0,06 
33+ 14 0,06 

Yaşanılan yer Köy-Kasaba 50 23,1 
İlçe 79 36,5 
İl merkezi 87 40,4 

İnternet/Bilgisayar kullanma becerisi Yeterli Değil 32 14,8 
Orta Derece Yeterli 130 60,6 
Çok Yeterli 54 24,6 

Günlük internet/bilgisayar kullanma süresi 0 saat 3 0,01 
0-1 saat 15 0,06 
1-3 saat 94 43,5 
4-6 saat 77 35,6 
7+ saat 27 20,2 

Sosyal medya kullanan bireylerde dijital ayak izi farkındalığının bulunma durumunu test etmek 
amacıyla 12 maddelik dijital ayak izi farkındalığı ile ilgili sorulardan elde edilen verilerin frekans, 
yüzde, standart sapma ve ortalaması hesaplanmıştır. Bu tabloda derecelendirme “1=Hiç 
Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Orta Derecede Katılıyorum, 4=Katılıyorum ve 5=Tamamen 
Katılıyorum” şeklindedir. 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde dijital ayak izi farkındalığı ortalamasının 4,1425 olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların dijital ayak izi farkındalığının yüksek olduğundan 
bahsedilebilir. Buna bağlı olarak sosyal medya kullanıcılarının dijital ayak izi farkındalığı olduğu 
söylenebilir. 
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  Tablo 2. Katılımcıların Dijital Ayak İzi Farkındalık Durumları 

Maddeler  1 2 3 4 5 Toplam SS Ort 
Dijital ortamlarda yazdıklarımı 
üslup açısından birçok kez 
gözden geçirip paylaşırım 

f 
 
 

% 

4 
 

3 
 

17 
 

98 
 

110 
 

216  
0,80 

 

 
4,33 

1 1 7 45,3 45,7 100 

Dijital ortamlarda 
yazdıklarımı imla açısından 
birçok kez gözden geçirip 
paylaşırım. 

f 
 

% 

7 4 47 110 63 
216 

 
0,90 

 
3,94 

2 1 21,7 45,7 29,6 100 

Dijital ortamlardaki 
bilgilerimin okul, iş veya özel 
yaşantımda karşıma 
çıkabileceğinin farkındayım.  

f 
 

% 

1 3 22 134 71 216  
0,68 

 
4,17 

0 1 10 62 27 100 

Dijital ortamlardaki bilgi 
paylaşımlarımın gelecekte 
mesleki veya özel yaşantımda 
karşıma çıkma ihtimali 
nedeniyle dikkatli davranırım 

f 
 

% 

2 8 25 120 73 216  
0,79 

 
4,11 

0,5 2 11 55,5 33,7 100 

Dijital ortamlarda yaptığım 
her türlü işlemin kayıt altında 
olacağını bilirim. 

f 
 

% 

3 9 13 118 88 216   
 0,81 

 
4,20 0,8 2,2 3,2 54,6 40,7 100 

Dijital ortamlarda yaptığım 
hiçbir işlemin gizli 
kalmayabileceğinin 
farkındayım. 

f 
 

% 

0 5 21 120 86 216  
0,69 

 
4,24 

0 1,2 5,2 55,5 40,2 100 

Ortak kullanımlı ortamlarda 
bilgilerimin başkalarının eline 
geçme ihtimali olduğunun 
farkındayım 

f 
 

% 

1 9 15 118 88 216  
0,76 

 
4,22 

0 2,2 4,2 54,6 40,7 100 

Dijital ortamlarda kişisel 
bilgilerimi kimsenin 
kullanmaması için gerekli 
önlemleri alırım. 

f 
 

% 

0 1 13 125 93 216  
0,60 

 
4,33 

0 0,2 3,8 56,5 42,5 100 

Çevrim-içi araçların (örneğin; 
sosyal ağlar, çevrim-içi sohbet 
vb.) gizlilik ayarlarının 
farkındayım. 

f 
 

% 

0 4 20 126 82 216  
0,67 

 
4,23 

0 1 5 56,8 38,5 100 

Çevrim-içi araçların gizlilik 
ayarlarını kullanıyorum 

f 
 

% 

4 4 18 118 96 216  
0,79 

 
4,20 

1 1 4,5 54,6 43,2 100 
Çevrim-içi araçların gizlilik 
ayarlarını sürekli gözden 
geçirip düzenlerim. 

f 
 

% 

8 23 41 104 56 216  
1,03 

 
3,76 

2 10,5 19 46 26 100 
Dijital ayak izi kavramı 
hakkında 
farkındalığım bulunmaktadır. 

f 
 

% 

4 15 28 117 67 216  
0,91 

 
3,98 

1 4 13 54 31 100 
Ortalama        4,1425 
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  Tablo 3. Katılımcıların Dijital Ayak İzi Yaşantı Durumları 

Maddeler  1 2 3 4 5 Toplam SS Ort 
Dijital ortamlarda bilgim 
dışında benim adıma hesap 
açıldığı oldu. 

f 
 

% 

87 76 17 24 12 216 

1,23 2,12 40,2 35 0,7 1,1 0,65 100 

Dijital ortamlarda bilgim 
dışında benim adıma 
paylaşım yapıldığı oldu. 

f 
 

% 

90 73 18 22 13 216 

1,24 2,11 41,6 33,7 0,8 1 0,6 100 

Dijital ortamlarda 
paylaştıklarım nedeniyle zor 
duruma düştüğüm zamanlar 
oldu. 

f 
 

% 

112 61 20 17 6 216 

1,13 1,89 51,8 28 0,9 0,78 0,27 100 

Dijital ortamlarda 
paylaşımlarımın 
bazılarından dolayı 
pişmanlık duyduğum oldu. 

f 
 

% 

84 57 31 31 13 216 

1,28 2,27 38,8 26,3 14,3 14,3 0,6 100 

Geçmişte yaşadığım 
olayların dijital ortamda gün 
yüzüne çıkması sebebiyle 
tedirgin olduğum zamanlar 
oldu. 

f 
 

% 

98 73 15 25 5 216 

1,14 1,99 45,3 33,7 0,7 1,11 0,2 100 

Dijital ortamlarda kimseye 
haber vermeden 
oluşturduğum profillerimi 
tanıdıklarımın öğrendiğini 
fark ettiğim zamanlar oldu. 

f 
 

% 

100 60 23 27 6 216 

1,19 2,04 46,2 27,7 10 1,25 0,27 100 

Dijital ortamlarda ailemden 
gizlediğim bilgilerimin 
öğrenilmesi nedeniyle 
ailemle tartışmalarım oldu. 

f 
 

% 

130 68 0 12 6 216 

1,05 1,68 60 31,4 0 0,55 0,27 100 

Dijital ortamlardaki iletişim 
içerisinde bulunduğum 
kişilerden gizlediğim 
bilgilerimin öğrenilmesi 
nedeniyle sorunlar 
yaşadığım oldu. 

f 
 

% 

122 72 6 11 5 216 

1,02 1,71 56,4 33,3 0,27 0,5 0,2 100 

Dijital ortamlarda yaptığım 
paylaşımlar nedeniyle yasal 
yaptırımlarla karşı karşıya 
kaldım. 

f 
 

% 

162 46 5 1 2 216 

1,37 1,38 75 21,2 0,2 0 0 100 

Dijital ortamlarda yaptığım 
arama sonuçlarının içerikleri 
dijital ortamlarda karşıma 
reklam olarak çıkmaktadır. 

f 
 

% 

22 24 34 70 66 216 

1,32 3,58 10 11 15,7 32,4 30,5 100 

Dijital ortamlarda 
yüklediğim içeriklerin aile 
yaşamımı olumsuz 

f 
 

% 

99 71 31 14 1 216 

1,01 1,90 45,8 32,8 14,3 0,6 0 100 
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etkilemesinden endişe 
duymaktayım. 
Dijital ortamlarda 
yüklediğim içeriklerin 
mesleki yaşamımı olumsuz 
etkilemesinden endişesi 
duymaktayım. 

f 
 

% 

87 71 38 15 3 216 

1,06 2,01 40,2 32,8 17,5 0,7 0,01 100 

Dijital ortamlarda yaptığım 
paylaşımlar, gerçek 
düşüncelerimi 
yansıtmaktadır. 

f 
 

% 

2 4 62 103 45 216 

0,87 3,79 0 0,02 28,7 47,6 21 100 

Çevrim-içi araçlardaki 
paylaşımlar beni olumlu 
yönde etkilemektedir. 

f 
 

% 

3 18 141 40 14 216 

0,71 3,18 0,01 0,8 65 18,5 0,6 100 

Çevrim-içi araçlardaki diğer 
kişileri olumlu yönde 
etkilediğimi 
düşünmekteyim. 

f 
 

% 

1 14 108 71 22 216 

0,76 3,43 0 0,6 0,5 32,8 10 100 

Çevrim-içi araçlardaki 
kişilerin benim hakkımdaki 
düşüncelerinin olumsuz 
olmasından endişe 
etmekteyim. 

f 
 

% 

72 59 55 26 4 216 

1,13 2,27 33,3 27,3 25,4 12 0,02 100 

Ortalama        2,3343 

 

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde dijital ayak izi yaşantıları ortalamasının 2,3343 olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçla katılımcıların dijital ayak yaşantı durumlarının düşük olduğundan 
bahsedilebilir. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu internette yaptığı 
arama sonuçlarının reklam olarak karşılarına çıktığını, internette gerçek düşüncelerini 
paylaştıklarını ve gördükleri paylaşımların insanları olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. 

Araştırmada ölçülmek istenen dijital ayak izi farkındalığı konusunda cinsiyetler arasında 
farklılık olup olmadığı hususunun doğruluğu test edilmek amacıyla “Tablo.2” ve “Tablo.3” te 
belirtilen 12 maddelik dijital ayak izi farkındalığı ve 16 maddelik dijital yaşantı ile ilgili 
sorulardan elde edilen verilerin frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama bilgileri ile birlikte 
t-testi sonuçları da verilmiştir. 

 

Tablo 4. Dijital Ayak İzi Farkındalıkları ve Yaşantıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Cinsiyet N Toplam St. Sapma t p 
Dijital Ayak İzi 
Farkındalığı 

Kadın 152 50,28 0,4765 2,453 0,926 
Erkek 64 48,24 0,4859 

Dijital Yaşantı Kadın 152 36,36 0,4834 -2,980 0,012 
Erkek 64 40,18 0,6822 

 

Tablodaki verilerde görüldüğü şekilde cinsiyete dayalı dijital ayak izi farkındalığı konusunda 
sosyal medya kullanıcıları arasında fark bulunmamıştır. Buna bağlı olarak dijital ayak izi 



Ahmet TAŞ ve Halil İbrahim BÜLBÜL 

 213 

farkındalığı konusunda cinsiyetler arasında farklılığın olmadığı söylenebilir. Yine aynı tabloda 
katılımcıların dijital yaşantıları incelenmiş ve cinsiyetler arasında dijital yaşantı bakımından fark 
olduğu görülmüştür. Tablo sonuçlarına göre erkek katılımcıların kadınlara oranla daha fazla 
dijital yaşantıya sahip oldukları söylenebilir. 

Çalışmada incelenen konulardan biri de katılımcıların yaşlarına yönelik fark olup olmadığıdır. 
Aşağıdaki tabloda yer alan veriler incelendiğinde farklı yaş grupları arasında herhangi bir 
farklılık meydana gelmediği görülmektedir. Dolayısıyla yaş grupları arasında dijital ayak izi 
farkındalığı konusunda farklılık bulunmadığı yorumu yapılabilir. Yine aynı tabloda yer alan 
dijital ayak izi yaşantısı durumunda da yaş faktörü ele alındığında bir fark görülmemiştir. Bu 
sonuca bağlı olarak yaş grupları arasında da dijital yaşantı konusunda farklılık bulunmadığı 
söylenebilir.  

Tablo 5. Dijital Ayak İzi Farkındalık ve Yaşantı Verilerinin Yaşa Göre Dağılımı 

  Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

f p 

Dijital Ayak İzi 
Farkındalığı 

Yaş Grupları 
Arasında 

54,248 0,236 0,694 0,597 

Dijital Ayak İzi Yaşantısı Yaş Grupları 
Arasında 

70,922 0,397 0,597 0,665 

 

Katılımcıların uzun süre yaşadıkları yere göre bir farklılığın söz konusu olup olmadığının 
incelendiği aşağıdaki tabloda ise dijital ayak izi konusunda katılımcılar arasında bir fark olmadığı 
görülmektedir. Buna bağlı olarak kişilerin en uzun süre yaşadıkları yer bakımından dijital ayak 
izi farkındalığı konusunda farklılık yoktur yorumu yapılabilir. Aynı tabloda yer alan dijital ayak 
izi yaşantısı konusunda da çok yüksek bir oranla karşılaşılmamasına rağmen bir fark ortaya 
çıkmamıştır. Dolayısıyla kişilerin en uzun süre yaşadıkları yer bakımından dijital yaşantı 
konusunda aralarında farklılık olmadığını söylemek yerinde olacaktır. 

 

Tablo 6. Dijital Ayak İzi Farkındalık ve Yaşantı Verilerinin Yaşanılan Yer Açısından 
Değerlendirilmesi 

  Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

f p 

Dijital Ayak İzi 
Farkındalığı 

Yaşanılan Yer Grupları 
Arasında 

53,988 0,236 0,393 0,675 

Dijital Ayak İzi 
Yaşantısı 

Yaşanılan Yer Grupları 
Arasında 

70,762 0,306 1,661 0,192 

 

İnternette/bilgisayarda geçirilen süre konusunda katılımcılar arasında farklılık bulunup 
bulunmadığı incelendiğinde, hem farkındalık hem yaşantı konusunda anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre kişilerin günlük internet/bilgisayarda geçirdikleri süreye 
göre dijital ayak izi farkındalığı ve dijital yaşantı durumları konusunda aralarında fark 
bulunmaktadır. 
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Tablo 7. Dijital Ayak İzi Farkındalık ve Yaşantıların İnternette Günlük Harcanan Süreye Göre 
Dağılımı 

  Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

f p 

Dijital Ayak İzi 
Farkındalığı 

Geçirilen Süre Grupları 
Arasında 

54,248 0,952 4,164 0,017 

Dijital Ayak İzi 
Yaşantısı 

Geçirilen Süre Grupları 
Arasında 

70,922 1,790 6,086 0,003 

 

Bulunan farklılıkların hangi değişkenler arasında olduğunu belirlemek amacıyla Post Hoc testi 
yapılmış ve 1 saatten az kullanan katılımcılar ile 1-3 saat (p=0,013) ve 4-6 saat (p=0,045) kullanan 
katılımcılar arasında bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre internet kullanımındaki süre 
artışı dijital ayak izi farkındalığı ve dijital yaşantıyı arttırdığı sonucuna ulaşılabilir.  

Tablo 7 incelendiğinde sosyal medya kullanıcılarının internet/bilgisayar kullanma konusunda 
kendilerini yeterli hissetmeleri seviyelerinin dijital ayak izlerini değil de dijital yaşantılarını 
etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlara göre internet/bilgisayar kullanımında kendini yeterli 
gören kişilerin yeterli görmeyen kişilere göre dijital ayak izi farkındalığı yoktur ancak 
katılımcıların dijital ayak izi yaşantısı konusunda bilinçli olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 8. Dijital Ayak İzi Farkındalık ve Yaşantıların İnternet/Bilgisayar Kullanma Konusunda 
Yeterli Hissetme Düzeyine Göre Dağılımları 

  Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

f p 

Dijital Ayak İzi 
Farkındalığı 

Yeterli Hissetme 
Düzeyleri 
Arasında 

54,237 0,233 1,620 0,170 

Dijital Ayak İzi Yaşantısı Yeterli Hissetme 
Düzeyleri 
Arasında 

70,912 0,299 2,821 0,026 

Hangi değişkenler arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla Post Hoc testi uygulanmış ve 
internet/bilgisayar kullanma konusunda çok yeterli hisseden katılımcıların orta düzeyde yeterli 
hisseden (p=0,025) ve yetersiz hisseden (p=0,046) katılımcılara göre daha fazla dijital yaşantısının 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Dijital ayak izi ve dijital yaşantı faktörlerinin birbirini etkileme durumu incelendiğinde ise 
aşağıdaki tablodaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Tablo 9. Dijital Ayak İzi ve Dijital Yaşantı Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi 

 R2 Değeri Kareler 
Ortalaması 

f p 

Dijital Ayak İzi ve Dijital Yaşantı 0,028 2,019 6,738 0,010 

 

Bu tabloya göre bu iki faktör birbirlerini % 2 oranında etkilemektedir. Yani dijital yaşantısı 
bulunan katılımcıların % 2 oranında dijital ayak izi farkındalığı sağladığından söz edilebilir. 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hızlı bir şekilde online hale gelen dijital dünyada, insanlar neredeyse tüm işlerini internet 
üzerinden gerçekleştirmektedirler. Bu işlerini gerçekleştirirken veya düşüncelerini 
paylaşırlarken dijital ortamda iz bırakmaktadırlar. Daha açık bir ifadeyle hangi sitede 
gezindikleri veya ne tür paylaşımlar ve beğeniler yaptıkları kayıt altına alınmaktadır. Dijital ayak 
izi dediğimiz bu sistemde, insanlar internetteki faaliyetlerinin muhtemel sonuçlarının ne ölçüde 
farkında olduklarını belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Benzer çalışmalarda ise sonuçlar şu şekilde gerçekleşmiştir. Sürmelioğlu ve Seferoğlu (2019) 
çalışmalarında üniversite öğrencilerinin dijital ayak izi farkındalıklarını incelemek amacıyla 
uyguladıkları anket sonucunda, üniversite öğrencilerinin dijital ayak izi farkındalıklarının 
yüksek yaşantılarının ise düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Deniz ve Gürültü (2018) yaptıkları çalışmada öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarını ölçmek 
amacıyla 473 lise öğrencisine bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda lise öğrencilerinin 
sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyet, sınıf seviyesi, okul türü ve kullanım süresi gibi faktörler 
açısından farklılık bulunmuştur. 

Çiftçi (2018) çalışmasında üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını ölçmek amacıyla 
uyguladığı ölçeğin verilerine göre cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve internet kullanım sıklığının 
sosyal medya bağımlılığında rol oynadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca erkek öğrencilerin kız 
öğrencilerden daha fazla sosyal medyaya bağımlı olduğunu ve günlük 5 saatten fazla internet 
kullananların asosyal oldukları ortaya çıkmıştır. 

İnce ve Koçak (2017) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım 
alışkanlıklarını incelemiş ve kadınların erkeklerden daha fazla sosyal medya kullandıklarına 
sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca genellikle rahatlama, iletişim ve bilgi sahibi olma amacıyla sosyal 
medya kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Farklı kesimlerden sosyal medya kullanıcılarından elde edilen bu çalışmanın verilerine göre tüm 
katılımcıların dijital ayak izi farkındalığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medya 
kullanıcılarının dijital ayak izi farkındalığı bulunmasına rağmen dijital yaşantılarının az olduğu 
görülmektedir. Cinsiyete göre ayak izi farkındalığı konusunda bir farklılık bulunmazken dijital 
yaşantı durumunda farklılık görülmüştür ve erkek katılımcıların kadınlara oranla daha fazla 
dijital yaşantısı bulunmaktadır. Katılımcıların en uzun süre yaşadıkları yere göre yapılan 
analizde il merkezi, ilçe ve köy/kasabada yaşayan katılımcılar arasında bir fark bulunmamıştır. 
Yani yaşanılan yere göre hem farkındalık hem yaşantı farklılığı yoktur. Dijital ortamlarda 0-1 
saat, 1-3 saat, 4-6 saat ve 7+ saat süreler geçiren sosyal medya kullanıcıları arasında fazla zaman 
geçiren katılımcıların daha fazla farkındalığı ve yaşantısı olduğu görülmüştür.  

Araştırmaya katılan kişilerin internet/bilgisayar kullanma süreleri açısından (yetersiz, orta derece 
yeterli, çok yeterli) dijital ayak izi farkındalığı konusunda bir fark olmadığı ancak dijital yaşantı 
konusunda belirgin bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Dijital ayak izi ve dijital yaşantı faktörlerinin 
birbirini etkileme durumu incelendiğinde katılımcıların dijital yaşantılarının % 2 oranında dijital 
ayak izi farkındalığı sağladığından söz edilebilir. 

Dijital ayak izi konusunda yeterli sayıda çalışma bulunmadığı için bu çalışmanın literatüre 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda sosyal medya 
kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlara göre bir çıkarım yapılarak önemli sonular elde edilebilir.  
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Öz 

Havacılık sektörü her geçen gün büyüyen ve gelişen bir sektördür. Türkiye’de personel sayısının 
200.000’i geçtiği bilinen havacılık sektörü için hız oldukça önemli bir etkendir. Rakiplerinin yanı 
sıra zamanla da bir yarış içinde olan bu sektör, personel seçiminde titiz olduğu kadar hızlı da 
olmalıdır. Geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra sosyal medya ve kariyer siteleri ile de işe 
alımların gerçekleştiği bu dönemde havacılık sektörü de yeniliğe ayak uydurmalı ve maksimum 
faydayı bu çevrimiçi mecralardan sağlamalıdır. Araştırma hem ilgili işletmelerin yöneticilerden 
hem de adaylardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Anketin 
uygulandığı insan kaynakları (İK) çalışanları ve yöneticilerini kapsayan ilk grup 135 katılımcı 
sektörde çalışan, daha önce çalışmış ve okulların ilgili bölümlerinden mezun olup sektörde 
çalışma potansiyeli olan kişilerden oluşan ikinci grup 215 katılımcıdan oluşmaktadır. Anket yolu 
ile bilgi toplanan çalışmada çıkan sonuç firmaların sosyal medya ile işe alıma, büyük bir kitle 
olarak bu yeni kavrama adapte olduklarını, doğru içerik ve bilgiler ile daha sağlıklı sonuçlara 
ulaşılacağını ortaya koymuştur. 
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GİRİŞ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı hane halkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım 
araştırması verilerine göre, İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde 
%79,0 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %75,3'tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre 
incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görüldü. Hanelerin 
%90,7'sinin evden İnternet’e erişim imkânına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda 
%88,3 idi (Doğan, 2020). İnternet’e ulaşılabilirliğin arttığı ve kullanımının arttığı bu süreçte 
İnternet’in artılarından sadece bireyler değil firmalar da yararlanmaktadır. Bu varsayımı da yine 
TÜİK’in (Doğan, 2020) aşağıdaki verileri desteklemektedir; 

Araştırma sonuçlarına göre; 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternet’e erişim oranı 2020 
yılında %94,9 oldu. İnternet’e erişim oranı, çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 
incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,2, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %97,8 ve 
250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,4 olduğu tespit edilmiştir. 

Bültenin devamında web sitesi sahiplik oranı, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde, 2020 
yılında bir önceki yıla göre 2,2 puan artarak %53,7 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri 
çalışanı olan girişimlerde %89,2 olup bunu %74,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %49,2 ile 
10-49 çalışanı olan girişimler takip ettiği belirtilmiştir (Doğan, 2020). Artan internet kullanımı 
firmaların sanal kimliklerini oluşturmakta ve internet kullanımına paralel olarak artış 
göstermektedir.  

Uluslararası kuruluşların ve Airbus, Boeing gibi büyük uçak imalatçılarının tahmin raporları 
incelendiğinde Türk sivil havacılık sektöründeki büyümenin 2030 yılına kadar devam edeceği 
beklenmektedir. Havacılıkta yaşanan bu gelişmelerin ülke ekonomisi, ticaret hacmi, lojistik ve 
turizm gibi sektörlere yaptığı katkılar düşünülürse bu sektördeki ilerlemeler sadece kendi iç 
dinamiğinde değerlendirilmemeli, ülkemizin gelişimi açısından önemi kavranarak 
değerlendirilmelidir (Macit ve Macit, 2017: 77). 

Bir işletmede işe alma süreci yeni çalışana ihtiyaç duyulduğunda başlar. Burada önemli olan 
insan kaynakları planlamasıyla ihtiyacın önceden görülmesi ve zamanında gerekli önlemlerin 
alınmasıdır. İşe alım süreci, uygun adayların aranması, başvuruların toplanması, incelenmesi, 
değerlendirmelerin yapılması, ön görüşmelerin yapılması, elemanların yapılması, daha az adayla 
mülakatların yapılması, testlerin uygulanması, görüşmelerin değerlendirilmesi ile en uygun 
görülen adaya iş teklifinin yapılması ile sonuçlanan süreçtir (Eken, 2007: 7). 

Şirketler için işe alım süreci, firmalarının gelişimi ve devamlılığı açısından kritik önem 
taşımaktadır. Rekabetin yoğun olduğu ve başka firmaların yanı sıra her gün kendisi ile de 
yarışması beklenen havacılık sektöründeki firmalar içinse personel seçimi, doğru işe doğru 
personel alımı, ilkesinin yanı sıra zamanında ve hızlı sağlanması da eklenmelidir. Bu kısımda 
önemli bir nokta ise mülakat kavramıdır. 

Mülakat kavramı iş gören adayının iş için aranan özelliklere ne kadar uygun olduğu hususunda 
karar vermektir. Dolayısıyla mülakat için ayrılan zamanın verimli kullanılması gerekmektedir. 
Bununla birlikte mülakatın verimliliğinin sağlanabilmesi için bir mülakat rehberi oluşturulması 
gerekmektedir. Bu rehberde adayı en doğru şekilde değerlendirmeye yarayacak sorular yer 
almalıdır (Eryaşa, 2015). 

Mülakat sürecinde, mülakatı yapan kişi tarafından yapılması gereken ön hazırlıklar vardır. 
Öncelikle mülakatçının özel amaçlarının belirlenmesi gerekir. Böylece mülakat sırasında 
sorulacak soruların niteliği ve hangi konulara ağırlık verileceği gibi konularda hazırlık yapılması 
olanağı doğar. Bu amaçların belirlenmesinden sonra amaçlar doğrultusunda mülakatta 
kullanılacak en uygun yöntem seçilir (Günçağlayan, 2007: 43). 
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Her şirkette bulunan insan kaynakları departmanları stratejik bir birimdir. Verimsiz geçirilen 
zamanın iş ve para kaybı anlamına geldiği havacılık sektöründe insan kaynakları departmanları 
da geleneksel işe alım yöntemleri dışında yeni yöntemlerle de işe alımlar yapmaktadırlar. Sosyal 
medya ile işe alım kavramına olan bakış açısını inceleyen bu çalışmada, konuyu havacılık sektörü 
çerçevesinde araştırmaktadır. 
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
 

İnsan kaynakları yönetimi, hayatımıza yeni yeni giren firmalar için stratejik bir adım 
denilebilecek bir kavramdır. Geleneksel yöntemlerden modern yöntemlere geçişte, insan 
kavramını ve insani değerleri göz önünde bulunduran kavramın, farklı araştırmacılar tarafından 
birbirine benzer fakat farklı birçok tanımı yapılmıştır. 

Ulaştıran (2014)’a göre insan kaynakları yönetimi gelişmeye açık, insan, örgüt ve çevreyi bütünsel 
bir yaklaşımla ele alan, dinamik ve esnek bir anlayışı temsil etmektedir. Bunun yanı sıra personel 
seçme sürecinin önemini de Kızıloğlu (2011) şöyle ifade eder; bir işletmedeki insan kaynaklarının 
kalitesi, büyük oranda iş gören bulma sürecindeki başarıya bağlıdır. İş gören seçimi sürecinde 
yeterli sayıda ve uygun özelliklere sahip adayın bulunamaması, bazı boş işlerin 
doldurulamamasına ya da işin gerektirdiği özelliklere yeterli derecede sahip olmayan iş 
görenlerin işe alınmasına sebep olabilir. 

İşe uygun ve yeterli adayların temini için önceden personel havuzları oluşturulabilir. Yine bu 
personel havuzları iç veya dış kaynaklardan temin edilebilir. Bu personel havuzları sürekli 
güncel tutulmalı ve adaylar iyi analiz edilmelidir. Bu aşamada ise personel açığı oluşan 
pozisyonun gereklilikleri iyi tayin edilmeli ve karşı tarafa doğru aktarılmalıdır. Adaylara doğru 
kanallardan ulaşmak ise oldukça önemlidir. Gazete ilanlarından sosyal medya ve kariyer 
sitelerine evirilen personel bulma süreci için doğru adaya hangi kanallardan ulaşılabileceği iyi 
belirlenmelidir. 

İç kaynaklar terimi, şirket içi haraketliliği ifade eder. Şirket boş bir pozisyon için uygun gördüğü 
elemanı, şirket içinden temin edebilir. Bu şirket içi haraketlilik terfi veya transfer şeklinde, yurt 
içi veya yurt dışı ofislerinde olabilir. Dış kaynaklar ise şirket dışında oluşturulan aday 
havuzlarıdır. Daha fazla adaya ulaşma imkânı sağlamaktadır. Sürecin en önemli ögesinin değişen 
ve gelişen insan olduğunu göz önünde bulundurursak bir sonraki aşama olan mülakatların 
önemi daha iyi kavranabilir. 

Adayla samimi bir diyalog kurduktan sonra görüşmeci adayın özgeçmişini, kişiliğini ve diğer 
özelliklerini öğrenmeye çalışır. Kuşkusuz aday üstün yönlerini göstermeye olumsuz yönlerini ise 
saklamaya çaba harcayacaktır. Burada görüşmeciye önemli rol düşer. Adaya yöneltilecek 
kurnazca sorularla, onun her yönünü tanımaya çalışmalıdır. Görüşmeci hangi yöntemi 
uygulayacağının bilinci içinde adaya, iş deneyimleri, eğitim durumu, aldığı kurs ve seminerler, 
ilgi alanları, aile yapısı, sağlık durumu gibi konularda sorular yöneltmelidir (Çevik, 2010: 55). 

Süreç dâhilinde yapılan kişilik analiz testleri, iş bilgisi testleri ve benzeri testler sözlü iletişim 
kadar önemlidir ama asıl nokta gerekli olan testler yapılmalı ve doğru analiz edilebilmelidir.  

 

SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Sosyal medya kavramı denildiğinde herkesin aklından geçen birtakım tanımlar elbette vardır. 
Özellikle sosyal medyanın günümüzdeki halini alması Web 2,0’ın kullanıcılara ulaşmasıyla 
başlamıştır.  
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Sosyal olmak; insanların, diğer insanlarla iletişim kurması için gerekli olan içgüdüsel bir 
ihtiyaçtır. İnsanların çevrelerinde birilerinin olması, onlarla düşünce, fikir ve deneyimlerini 
rahatça paylaşabilmesi ve kendisiyle benzer özellikleri taşıyan gruplara dâhil olması bu ihtiyacın 
bir sonucudur (Yasa, 2019: 3) 

Web 2,0, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını 
sağlayan medya sistemidir. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını 
sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde, herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere 
ulaşabilmektedir. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir 
iletişim şeklidir. Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları 
yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir (Öztürk, 2015: 289).  

Basitçe ve geniş bir bakış açısıyla sosyal medya, Web 2,0 bilgisayar ağı üzerinde oluşmuş 
platformlar üzerinde çalışan sosyal medya uygulamaları ya da araçları olarak tanımlanabilir. 
Birçok organizasyon kendi internet tabanlı platformlarını kurmaktadır. Her platform 
uygulamaların yazılması ve çalıştırılması için bir dizi kural oluşturmuştur ve uygulamalar 
geliştirilirken bu kurallar göz önünde bulundurulmaktadır (Vardarlıer, 2014: 46). 

Sosyal medyayı kullanırken hedefimiz kariyer için etkileşime geçmekse ana temasını iş, kariyer, 
profesyonel yaşantı üzerine kurmuş uygulamalardan faydalanılabilir fakat unutulmamalıdır ki 
günümüzde özel yaşantımızı paylaştığımız uygulamalar da farklı pozisyonlar için önemli bir 
ölçüt olabileceğinden yaşantımızda önemli yer edinmişlerdir.  

İşe alımda kullanılan sosyal medya araçlarından bazıları Linkedin, Twitter, facebook, wikiler, 
Xing gibi kişilerin profillerini oluşturup başkalarıyla etkileşime geçebildikleri platformlardır. 

Her geçen gün sosyal medya kullanımı artmaktadır ve buna paralel olarak kullanım süreleri de 
uzamaktadır. “We are social” platformu her yıl sunduğu raporlar ile rakamları genel ve ülke 
bazında yayınlamaktadır. Sözkesen (2017) araştırmasında rakamları şu şekilde vermiştir; 

“We are social” Ocak 2017 raporuna göre dünya nüfusunun (7.476 milyar) 3.773 milyar kişisi 
İnternet kullanıcısıdır. Bu İnternet kullanıcılarının 2.789 milyar kişisi aktif sosyal medya 
kullanıcılarıdır. Ocak 2016 raporları ile Ocak 2017 raporları karşılaştırıldığında, internet kullanıcı 
sayısında 354 milyon (+ %10), aktif sosyal medya kullanıcı sayısında 482 milyon (+%21) artış 
olmuştur. Rapora göre internet ve sosyal medya kullanıcı sayıları her geçen gün artış 
göstermektedir. 

Bu rakamlar sosyal medyanın hayatımızdaki yerini daha net göstermektedir. Artan bu rakamlar 
ve büyüyen sosyal medya grupları yanında, özellikle sosyal medyanın içinde doğmuş olan Z 
kuşağı, söz konusu sosyal medyayı hayatımızın kritik noktalarına da dâhil etmektedir. 

 
HAVACILIK KAVRAMI 
 
Havacılık, tarihçesi içinde meteoroloji çalışmaları, uzay araştırmaları, askeri faaliyetler, hava 
taşımacılığı gibi benzeri pek çok kola ayrılabilir ve farklı başlıklar içinde incelenebilir, buna karşın 
bu kollar birbirleriyle bütünleşmiş haldedir. Bir çarkın parçaları olan bu başlıkların çıkış noktası 
insanların gökyüzüne ve uçmaya olan merakı ile başlamıştır. 

Havacılık uçuş faaliyetlerinden oluşan; insanların, kargonun ve postanın hava araçları ile bir 
yerden başka bir yere taşınması olarak açıklanır. Hava araçlarının gökyüzünde uçması ile 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm faaliyetleri kapsayan oldukça geniş yelpazesi olan 
bir kavramdır. Sivil havacılık ise askeri bir amaç güdülmeksizin, bu amacın dışında yapılan 
havacılık faaliyetlerini ele almaktadır (Akın, 2018: 5). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3): 217-230. 

 222 

Havacılık, günümüzdeki halini almadan önce pek çok medeniyet tarafından farklı şekillerde 
gökyüzüne ulaşma arzusuyla yöntemler denenmiştir ve bunların bir kısmı günümüze 
ulaşabilmiştir. Bununla ilgili ilk anekdot Yunan mitolojisindendir. 

Yunan Mitolojisindeki anlatımıyla Daedalus ve oğlu İkarus’un efsanesidir. Efsaneye göre Kral 
Minos, baba Deadalus ve oğlunu Girit Adasına hapseder. Hapis hayatından sıkılan Deadalus’un 
aklına kaz tüylerinden kanatlar yapıp bunları kullanarak adadan kaçmak gelir. İşte böylece 
bilinen en eski efsanevi insanlı uçuşu gerçekleşmiş olur (Işık, 2010: 7). Yabancı kayaklarında bu 
efsane hakkında ayrıntılı yazıları mevcuttur (Neville ve Stanton, 2016). Uçmanın yanı sıra bir 
şeyleri uçurmak ve yönetmek de insanlara çekici gelmiştir. 

Ortaçağ Avrupa’sında hayvanların büyük kulelerden uzun ve büyük çarşaflara bağlanarak aşağı 
bırakıldığı, çarşafların içindeki canlıyı havada tutarak daha yavaş indirilmesine yaradığına 
inanılmaktadır (Yalçın, 2016: 183). Uçurtma da aynı şekilde insanların merak ve ilgisini üzerinde 
toplayan, hatta bazı milletler için kutsal hayvan ve tanrılarının şekillerinden oluşan özel 
eşyalardı. 

Çin’de tarihi kesin olarak bilinen ilk uçurtma M.Ö. 196 yılında uçurulmuştur. Kullanım sebebi 
tarih kitaplarına General Han Hsin’ in saraya askerlerini gizlice sokmak için tünel kazdırmayı 
düşünmesi ve aradaki mesafeyi görmek için uçurtmadan faydalanması şeklinde geçmiştir 
(White, 2008). Doğu dünyasında Türklerin havacılıkla ilgili girişimleri de İsmail Cevheri’nin 1002 
yılında Nişabur Ulu Camii’nde uçma teşebbüsünde bulunmasıyla başlamıştır. İmam cevheri 
açıklamada bulunarak kendini boşluğa bırakmış ve başarısız olarak şehit olmuştur. Bu bakımdan 
kendisi, Türk Havacılık tarihinin ilk hava şehididir. Keza bu olaydan 25 yıl kadar evvel 
Endülüs’de İbn-i Firnas benzeri denemeler yapmıştır (Yalçın, 2016:185). 

Ekonomik refah düzeyinin yükselmesi ve maliyetlerin nispeten azalması sonucu insanların 
seyahat etme isteği sektörün gelişmesini hızlandırmıştır. Yapılan modern hava limanları, 
devletlerin sektöre verdiği destek, kullanılan uçakların kalitesi sivil havayolu taşımacılığının 
benimsenmesinde rol oynayan faktörlerdendir (Karaağaoğlu, 2015: 6). 

Atlatılan savaşlar ve iyiye giden ekonomiler, devletleri de bu konuda harekete geçirmiştir. Bu 
noktada gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkeler arasında bir fark olduğu söylenebilir. Sektöre 
olan destek ve yatırım artmış olmakla birlikte ülkelerin ölçeklerine göre farklılık göstermektedir. 
Yüksel’in (2014) araştırması bu değerlendirmeyi destekler niteliktedir; 

Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Pasifik ülkelerinde tarifeli yolcu sayısının diğerlerine 
göre yüksek olması ancak ekonomik gelişmişlik ile açıklanabilir. O bakımdan havacılık 
sektöründeki gelişmeler ve uçak yolculuğuna olan talebin artışı ya da azalışı bireylerin satın alma 
güçleriyle doğrudan ilintilidir. 

Günümüzde havacılık sektöründe iş olanağı her geçen gün artmakta ve farklı iş tanımları da 
ortaya çıkmaktadır. Doğrudan havacılık sektöründe yaklaşık 11,3 milyon kişi çalışmaktadır ve 
bu işler, ekonomideki ortalama işlerden ortalama 4,3 kat daha üretkendir 
(https://aviationbenefits.org/). 

 
HAVACILIK’DA İŞE ALIM ve SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ 
 
Başvuru sahiplerini çekmek için internette bir iş ilanı vermek günümüzde yaygın bir 
uygulamadır. Bazı ünlü web sitelerinde dünyanın her yerinden adayları çekmek için uluslararası 
boş pozisyonlar dahi yayınlanmaktadır. E-işe alımın temel amaçlarından biri, nitelikli başvuru 
havuzu ve süreci daha verimli hale getirmektir (Rahmany, 2018: 24). 
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Bu platformların üç tematik alanda insanları kullanıma teşvik edici pozitif özellikleri mevcuttur. 
Anonim konuşma ve bireysel mahremiyet, fikirleri ifade etme yeteneği veya olumsuz bir 
özgürlük olarak ifade edildiği gibi sansürden kurtulma ve inovasyon için teknik olanaklar sosyal 
medyaya olan yönelimi arttırmaktadır (De Nardis, 2015: 761). 

Sosyal medyanın işe alımda zaman ve maliyet açısından pek çok faydası olmasına rağmen 
çekingen davranan firmaların genellikle başarılı alımlar gerçekleştirememekten korktukları 
bilinmektedir. Fakat kişilerin kendi profillerini oluşturdukları sanal ortamlarda dürüst olmaya 
yatkın oldukları bilinmektedir. Bunun sebebi olarak onu tanıyan insanların kullandığı 
mecralarda karşısına çıkma ihtimali olduğu ve yanlış bir izlenim vermemek adına kişilerin doğru 
bilgiler verdiği düşünülmektedir. Bu yaklaşımla ilgili olarak Denizli (2020)’nin şu tespiti 
önemlidir; genç kuşağın işe yönelik tutumları bilgi teknolojileri ile birlikte değişmektedir. 
Gelecek kuşak çalışanların ihtiyaç ve öncelikleri iş gücü piyasasının gelişimini etkilediği gibi bu 
trendlere nasıl uyum sağlandığı da işletmelerin gelecekteki yetenekli çalışanlar için olan 
mücadelelerinde rekabet edebilirliklerini etkileyecektir. İnternet, mobil ve bilgi teknolojilerini 
oldukça sık kullanan, hatta bir yaşam tarzı haline getiren 1980 ve sonrası doğumluların 
günümüzde orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmaları ve iş gücü piyasasındaki 
sayısal çoğunlukları, piyasanın dinamiklerini bu kuşağın yaşama şekline göre 
biçimlendirmektedir. Söz konusu kuşak internetin olmadığı bir dünyayı hiç 
deneyimlemediğinden bilişim teknolojileri onlar açısından oldukça vazgeçilmezdir. 

Bu paragraftan da anlaşılacağı üzere bahsi geçen kuşağa ulaşabilmek adına yeniliklere ayak 
uydurmak ve kuşaklara erişmek için ulaşılacak kanalları iyi belirlemek gerekmektedir. 
Teknolojik cihazlar sayesinde zaman ve mekânın mesafeleri ve sınırları ortadan kaldırıldı, ancak 
bu buluşlar ve süreçler, bazı durumlardan vazgeçmemizi zorunlu kılmıştır (Aşar, 2020: 52). Yer 
ve zaman kavramının önemini kaybettiği sosyal medya platformları da sözü edilen nesille 
buluşmak adına doğru mecralar olabilir. Doğru personeli bulmak için onları hangi kanallarda 
arayacağı bilinmelidir. 
 
BULGULAR 
 
Bu araştırmada sosyal medya platformları aracılığıyla bireysel görüşme, literatür tarama, sosyal 
medya ve web uygulamalarının incelenmesi yanı sıra anket vasıtasıyla veri toplanması metotları 
kullanılarak yazılmıştır. Araştırma konusunun etik ve hukuki yansımaları açısından, sahada, 
işletme ve çalışanlarından veri toplanabilmesi güçleşmiş ve birçok psikolojik engel ile 
karşılaşılmıştır. Araştırma konusunun doğasından kaynaklanan bu yapısal durum, veri 
toplanmasını oldukça sınırlamıştır. Özellikle aşağıda açıklanacak birinci grup ile kurulan iletişim 
oldukça kısıtlı olduğundan anket çalışmasında yeterli veriye ulaşmak adına tahmin edilenden 
fazla firma ile etkileşime geçilmek zorunda kalınmıştır. 

Dijital dönüşüm, işletmeler için önemli bir terimdir. Dijital dönüşümün yalnızca gerici bir bakış 
açısından değil, aynı zamanda proaktif olan bakış açısından yaklaşılmaya başlanılmıştır (Gürbüz, 
2020: 4). İşletmeler sosyal ağ sitelerini kullanarak potansiyel adaylar da dâhil olmak üzere pek 
çok paydaşının kendisi hakkındaki beklenti ve değer yargılarını etkileyerek işveren markalarını 
güçlendirebilmektedirler. Özellikle mevcut ve potansiyel çalışanların oluşturduğu iç paydaşları 
ile sosyal ağ siteleri aracılığıyla etkin iletişimde bulunarak işveren markalarını güçlendirebilir ve 
bu durum iş gücü piyasasında avantaj sağlayabilir (Denizli, 2020: 158). 

İşe alım uzmanları, işletmelerin ihtiyacı olan personelin seçilmesini, bu personelin en doğru 
yerde çalıştırılmasını ve böylelikle işletme performansının artırılmasını sağlayan kişilerdir. İnsan 
kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını, eğitilmesini de gerçekleştiren insan kaynakları 
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uzmanları işe alım sürecinde yaptıkları mülakatlarla personel alımlarını gerçekleştirmektedir 
(Gökhan Bak, 2020: 237). 

Havacılık sektörü araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yer hizmetleri kuruluşları, temsil, 
gözetim ve yönetim şirketleri, ikram şirketleri, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi hizmeti 
veren şirketler ile bu firmalarda çalışmış, çalışan veya ilgili bölümlerden mezun olup çalışma 
potansiyeli olan kişilerden veri toplanmıştır. 

Araştırmanın örneklemi iki grup üzerinden ilerlemektedir. Anketin yapıldığı ilk gruptaki 
katılımcılar insan kaynakları çalışanlarına ve işe alımda etkisi olan yöneticilere uygulanmıştır. 
Anketin ikinci gruptaki katılımcıları sektörde çalışan, daha önce çalışmış ve okulların ilgili 
bölümlerinden mezun olup sektörde çalışma potansiyeli olan kişilerden oluşturulmuştur. 

Anket aşamasında Instagram uygulamasında 23,3 bin takipçili havadaki sorular, 15,1 bin takipçili 
antalyaspotterr, 22,6 bin takipçili humanresourcedepartmen ve benzeri profil yöneticileri ile 
iletişime geçerek daha çok katılımcıya ulaşmak amacıyla destek talep edilmiş ve katılım koşulları 
belirtilerek hedef kitleye ulaşmaya yönelik adımlar atılmıştır. Anketlerin linki sayfalarda 
paylaşılmış ve Twitter, facebook, Linkedin gibi platformlarda da destek çeşitlendirilmiş ve 
gerekli katılımcı sayısına ulaşılmıştır. 

 
Anketin İK Çalışanları ve Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi 
 
Anketin uygulandığı İK çalışanları ve yöneticilerini kapsayan ilk grup için 200’den fazla kişiyle 
iletişime geçilmiş ancak bunların 137’sinden dönüş alınmıştır. Dönüş sağlayan 137 katılımcıdan 
135’nin anketi sağlıklı bir biçimde tamamladığı tespit edilmiş olup ve değerlendirmeye 
alınmıştır. 

 
Tablo 1. İşe Alımda Kullanılan Araçların Kullanım Sıklığı 
 
  1. 2. 3. 4. 5.   

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø  ± 

G 8x 6,06 23x 17,42 10x 7,58 21x 15,91 70x 53,03 3,92 1,36 

K 79x 59,85 26x 19,7 20x 15,15 3x 2,27 4x 3,03 1,69 1,01 

Ü 6x 4,55 19x 14,39 41x 31,06 53x 40,15 13x 9,85 3,36 1 

Ş 22x 16,67 39x 29,55 34x 25,76 25x 18,94 12x 9,09 2,74 1,21 

S 17x 12,88 25x 18,94 27x 20,45 30x 22,73 33x 25 3,28 1,37 

G: Gazete ilanları, K: Kariyer web siteleri, Ü: Üniversite aktiviteleri, Ş: Şirket kariyer sitesi, S: 
Sosyal medya araçları, şeklinde kısaltmalar kullanılmıştır.  

Katılımcılara işe alımda en çok kullandıkları araçlar sorulmuştur. Yapılan ankette katılımcılardan 
en sık kullandıklarına “1” en az kullandıklarına “5” verecek şekilde sıralamaları istenmiştir. 
Katılımcıların bu doğrultuda çevrimiçi mecraları tercih ettiği ilk 3 tercihin kariyer siteleri, şirketin 
kendi kariyer sitesi ve sosyal medya araçları olmasından dolayı netleşmiştir. Kariyer siteleri de 
bu doğrultuda 79 cevap ile en çok birinci sıraya uygun görülen cevap olmuştur. 
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Katılımcılara, bünyesine dâhil oldukları firmalarda işe alımda sosyal medyayı kullanıp 
kullanmadıkları soruldu. Katılımcıların verdikleri cevaplar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. İşe Alımda Sosyal Medyanın Kullanımı 

Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda firmaların %74’ü sosyal medya ile işe alım 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra %7’si de kullanımını planladıklarını bildirmiştir. Oranların 
yüksekliği firmaların taleplerinin sosyal medya ile karşılandığını düşündüklerini 
göstermektedir. Kendi içinde değişkenleri olan sosyal medya işe alım kavramı için katılımcılara 
başarılı işe alımlar gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri soruldu, cevaplar şekil 2’deki gibidir. 

 

 
Şekil 2. Sosyal Medya ile Başarılı İşe Alım Oranı 

Katılımcıların başarılı işe alımlar gerçekleştirdiniz mi sorusuna verdikleri cevaplar %71 ile evet 
olmuştur. İşe sosyal medya ile alım yaptıklarını ve bu alımları başarılı bulduklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcıların %29’u başarılı işe alımlar yaptıklarını düşünmediklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcılara hemen ardından işe alımda sosyal medya kanallarını kullanma 
nedenlerini sorduk. Birden fazla şık işaretleme hakkı verilen 132 katılımcıdan 224 cevap 
alınmıştır. 
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Şekil 3. Sosyal Medya Araçlarının Kullanılma Nedenleri 

Adayların %75’inin cevapları arasında daha fazla adaya ulaşmak olduğu görülmektedir. Bu 
durum sosyal medyaların kitlelere ulaşımda daha etkili olduğunun firmalar tarafından da kabul 
gördüğüne dayanak oluşturmaktadır. Hemen ardından verilen cevaplara bakıldığında ise 37 
seçim ile düşük maliyet, 32 seçim ile adayları işletme ile ilgili daha fazla bilgilendirmek ve 31 
seçim ile işletmeye yapılan başvuru sayısını arttırmak yer almaktadır. Son olarak katılımcılardan 
sosyal medya kullanımının etkilerini en önemli “1” en az önemli “5” olacak şekilde sıralamaları 
istenmiştir. 

 
Tablo 2. Sosyal Medya Kullanımının Etkileri 

             

 
1. 2. 3. 4. 5. 

  

 
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

H 62x 46,97 55x 41,67 13x 9,85 1x 0,76 1x 0,76 1,67 0,75 

A 17x 12,88 47x 35,61 48x 36,36 20x 15,15 - - 2,54 0,9 

İ 21x 15,91 20x 15,15 48x 36,36 36x 27,27 7x 5,3 2,91 1,13 

B 16x 12,12 10x 7,58 21x 15,91 70x 53,03 15x 11,36 3,44 1,17 

D 16x 12,12 - - 2x 1,52 5x 3,79 109x 82,58 4,45 1,32 

H: Hedef kitleden yapılan başvuru sayısını arttırdı A: Adayların işletme ile ilgili bilgi seviyeleri 
arttırdı İ: İşe alım maliyetlerini azalttı B: Başarılı işe alım oranlarını arttırdı D: Diğer 

Katılımcıların 62’sinin birinci sıraya koyması ile en çok hedef kitleden gelen başvuru sayısının 
tercih etmede etken olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcılardan 21’i ise işe alım maliyetlerini azalttı, 
cevabını seçmiştir. Ama genel sıralamalardaki ortalamalarına bakarsak adayların işletme ile ilgili 
bilgi seviyelerini arttırdı, cevabı ikinci sıraya yerleşmektedir. 

 
Anketin Adaylar Tarafından Değerlendirilmesi 

Anketin uygulandığı sektörde çalışan, daha önce çalışmış ve okulların ilgili bölümlerinden 
mezun olup sektörde çalışma potansiyeli olan kişilerden oluşan ikinci grup için 300’den fazla 
kişiye ulaşılmış ancak 221’inden geri dönüş alınmıştır. Geri dönüş alınan 221 kişiden 215’inin 
anketi sağlıklı bir şekilde tamamlayabildiği tespit edilmiş ve değerlendirilmeye alınmıştır. 
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Katılımcılara sosyal medya araçlarında kişisel hesapları olup olmadığı sorulmuş ve %99,07 
katılımcı sosyal medya hesapları olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılardan sosyal medya kullanma nedenlerini en önemli “1” en az önemli “5” olacak 
şekilde sıralamaları istenmiştir. Katılımcıların cevapları Tablo 3'te verilmiştir: 

 

Tablo 3. Sosyal Medyanın Kullanım Nedenleri 

             

 
1. 2. 3. 4. 5. 

  

 
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

İş 47x 21,86 66x 30,7 51x 23,72 38x 17,67 13x 6,05 2,55 1,19 

İl 85x 39,53 84x 39,07 28x 13,02 11x 5,12 7x 3,26 1,93 1,01 

Y 14x 6,51 19x 8,84 64x 29,77 62x 28,84 56x 26,05 3,59 1,16 

A 59x 27,44 44x 20,47 55x 25,58 48x 22,33 9x 4,19 2,55 1,23 

D 10x 4,65 2x 0,93 17x 7,91 56x 26,05 130x 60,47 4,37 1 

İş: İş amaçlı sebepler İl: İlgilendiğim konular ile ilgili bilgi toplamak Y: Yeni arkadaşlıklar 
edinmek A: Arkadaşlarım ile paylaşımda bulunmak D: Diğer 

Katılımcılardan alınan cevaplara göre ilgilendikleri konularla ilgili bilgi toplamak 87 kişinin 
birinci sıraya koyması ile ortalama olarak da ilk sırada yer almaktadır. İş amaçlı sebepler birinci 
sıraya 49 kez, arkadaşlarım ile paylaşımda bulunmak 60 kez seçilmesine rağmen ortalamaya 
bakıldığında iş amaçlı sebepler 2,55 ortalama ile ikinci sıraya yerleşmiş, arkadaşlarım ile 
paylaşımda bulunmak 2,57 ortalama ile üçüncü olmaktadır. 

Katılımcılara firmaların sosyal medyada olmasını destekleyip desteklemedikleri soruldu ve 
katılımcıların %96,28’i firmaların sosyal medya platformlarında olması gerektiğini 
düşündüklerini bildirdi. Ardından ise katılımcıların %86,98’i de ilerleyen süreçte bir işletmeyi 
sosyal medya araçları ile inceleyeceğini de ankette belirtmiştir. İlgiyi en çok çeken bilgileri de 
Şekil 4’te belirtmişlerdir. 
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Şekil 4. İlgi Çeken İçerikler 

Cevaplar birbirinden çok farklı sonuçlar çıkarmasa da %35 ile işletme hakkında genel bilgilerin 
katılımcıları daha çok ilgisini çektiği söylenebilir. Ardından %28 ile diğer kullanıcıların bireysel 
kullanımı gelmektedir. 

 

SONUÇ 

İnsan kaynakları departmanlarının geleneksel yöntemlerden insan kaynakları yöneticiliğine 
geçiş ile stratejik bir önem kazandığını, önceliklerini ve beklentilerini değiştirdiği söyleyebiliriz. 
Oluşan bir pozisyonda öncelikle işin gerekliliklerini belirleyip ve beklentilerini netleştiren 
firmalar daha sonrasında bu işin gerekliliklerini yerine getirebilecek adaylara ulaşmaya 
çalışmaktadır. 

İç kaynaklardan yararlanmayan veya daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen firmaların %79’unun 
sosyal medyadan faydalandığı anketin sonucunda ortaya çıkan bir bilgidir. Bu bilgi 
doğrultusunda yine katılımcıların da verdiği cevaplara göre bu yönelimin sebebinin daha çok 
adaya ulaşma isteği olmakla birlikte düşük maliyetli olmasının etkisinin olduğunu söylemek 
doğru olacaktır. 

Adayların %99’unun sosyal medya kullandığı bu dönemde istenilen her kitleden bireylerle bu 
kanallar yardımıyla iletişime geçmeye çalışmak oldukça doğru bir aksiyondur. Teknolojinin 
içinde doğan Z kuşağı için bu duruma adapte oldukları zaten bilinen bir bilgiydi. Bu araştırma 
sayesinde ikinci grupta yer alan katılımcıların %32’sinin rekabet ortamında kendilerine yer 
bulmak adına sosyal medya platformlarında bireysel profil oluşturdukları da fark edilmiştir. 

Her daim güncel kalmak zorunda olan havacılık sektörü de güvenirliği tescilli olan mecralarda 
işe alım için kendilerine personel havuzu oluşturarak bu süreci en sağlıklı şekilde sürdürmeye 
çalışmaktadırlar. Çağın yenilikleri ve getirdikleri ile iç içe olan bu sektörün sosyal medya 
kanalları ile işe alımda yeniliklere ayak uydurduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak sosyal medya kanalları; işe alım sürecinde daha çok aday ile firmaları buluşturan, 
beraberinde zamandan ve maliyetten tasarruf ettiren platformlardır. Doğru kullanıldığında 
birinci grubun %71’inin de belirttiği gibi başarılı işe alımlar gerçekleştirilebilir. 

 

 

35%

16%
28%

21%
 İşletme hakkında genel
bilgiler
Videolar

Diğer kullanıcıların
bireysel paylaşımları
İşletmelerin verdiği iş
ilanları



Naciye Berilsu ÇEVİK ve Hüseyin ARSLAN 

 

 
229 

KAYNAKÇA 

Akın, A. (2018). Sivil havacılıkta halkla ilişkiler uygulamaları örnek olay incelemeleri. Kocaeli 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Aşar, N. (2020). Examination of the links between communication and environment in urban 
areas and their change in the digital age. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi.  

Çevik, A. (2010). İnsan kaynağı seçme sürecinde mülakat ve mülakat hataları. Sakarya 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 

Denizli, U. (2020). İşe alım sürecinde sosyal ağ siteleri ve işveren markası. Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.  

Doğan, A. (2020) Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması. TÜİK: 
https://data.tuik.gov.tr/ adresinden alındı (Erişim tarihi 28.08.2020). 

Doğan, A. (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması. TÜİK: 
https://data.tuik.gov.tr adresinden alındı (Erişim tarihi 25.08.2020). 

Eken, Y. (2007). İnsan kaynakları birimlerinin işe alım sürecindeki hukuki işlevleri. Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Eryaşa, C. (2015). İnsan kaynakları yönetiminde işe alım yöntemleri: denizcilik sektöründe gemi 
adamlarına yönelik bir çalışma. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi.  

Gökhan Bak, M. K. (2020). İşe alım uzmanlarının kendi mesleklerine ilişkin metaforik algılarının 
bir analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 233-244. 

Günçağlayan, S. S. (2007). İşe alım süreci: Bir banka örneği. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  

Gürbüz, U. (2020). Şirketlerin dijital dönüşümünde İK'nın dönüştürücü rolü: Daha fazla yeteneği 
şirkete kazandırmak için işe alım süreçlerinde kullanılan oyunlaştırılmış değerlendirme testi 
üzerine bir çalışma. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  

https://aviationbenefits.org, (Erişim tarihi: 23.10.2020). 

Işık, A. (2010). Sivil hava taşıtlarının yatırımında kullanılan finansman. Hacettepe Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Karaağaoğlu, N. (2015). Sivil havacılık alanındaki sektör beklentileri ve istihdam taleplerinin 
akademik programların oluşturulmasında etkisi: YÖK-SHGM sivil havacılık eğitim komisyonu 
çalışmaları. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. 

Kızıloğlu, S. D. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde işe alım. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  

L. De Nardis, A. (2015). Internet governance by social media platforms. Telecommunications Policy, 
9(39), 761-770. 

Macit, D. ve Macit, A. (2017). Türkiye’de sivil havacılık sektöründe istihdamın mevcut durumu, 
sorunları ve sorunların çözümüne yönelik öneriler. Journal of Emerging Economies and Policy, 2(2), 
74-85. 

Neville A. and Stanton, S. L. (2016). Proceedings of the AHFE 2016 international conference on 
human factors in transportation. Advances in Human Aspects of Transportation, 27-31. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3): 217-230. 

 230 

Öztürk, Ş. (2015). Sosyal Medyada Etik Sorunlar. Selçuk İletişim, 9(1), 287-311.  

Rahmany, S. M. (2018). The effect of recruitment and selection process on employees' 
performance: The case study of Afghanistan's civil servant. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.   

Sözkesen, M. E. (2017). Sosyal medya üzerinde sosyal kıyaslama: Instagram üzerine bir araştırma. 
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Ulaştıran, T. (2014). Elektronik insan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında elektronik 
işe alım ve kariyer sitelerinin kullanımı: İSO 500 büyük sanayi işletmesi üzerinde betimsel bir 
araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  

Vardarlıer, P. (2014). İnsan kaynakları yönetiminde sosyal medyanın rolü. Beykent Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. 

White, B. (2008, 10 23). The time line of kite history. http://best-breezes.squarespace.com/: 
http://best-breezes.squarespace.com/time-line-of-kite-history/ adresinden alındı (Erişim tarihi 
23.10.2008). 

Yalçın, O. (2016). Havacılık, hava gücünün doğuşu ve birinci dünya savaşına etkisi. Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 15(59), 181-236. 

Yasa, Y. A. (2019). Sosyal medya satın alımlarında tüketici güveni oluşturan faktörler ve güvenin 
satın alma niyetine etkisi: Instagram örneği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Yüksel, H. (2014). Sivil havacılığın gelişimi ve küreselleşme sürecine katkıları: Türkiye örneği. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(11), 1-20. 



 

 

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2021, 4(3): 231-251.  

DOI:10.26677/TR1010.2021.696  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

 
ARAŞTIRMA MAKALESİ 
 

Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Çapalarına 
Etkisi 

 
 

Ömer SARI, Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü, Ankara, e-posta: omersarii0680@gmail.com  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7611-2362 
 
Prof. Dr. Şenol ÇAVUŞ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, e-
posta: senolcavus@subu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1994-9721 
 

Öz 

Kişilik özellikleri, bireyin birçok tutumunu etkilediği gibi kariyer çapalarına yönelik tutumlarını 
da etkilemektedir. Kişilik özellikleri ve bireyin kariyer çapalarına yönelik tutumları, kişinin iş 
yaşamındaki mutluluğuna etki ettiği gibi sektördeki verimliliğe de katkı sağlamaktadır. Emek 
yoğun sektörlerde, ürünün elde edilme sürecinin neredeyse tamamının insan faktörü olması 
nedeniyle bu husus daha çok önem arz etmektedir. Beşeri bir sektör olan turizm sektörü de insan 
faktörünün yoğun olduğu bir sektördür. Turizm sektörüne hem ara eleman yetiştiren hem de 
yükseköğrenime geçişte önemli bir program olan turizm meslek liseleri bu hususta oldukça 
büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı turizm meslek liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer çapaları üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemeye 
yöneliktir. Bu kapsamda araştırma, anket tekniği kullanılarak 190 öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar çoklu doğrusal regresyon analizi ile yorumlanmıştır. 
Analiz sonucunda, kişilik özelliklerinin genellikle kariyer çapaları üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Personality traits affect individual's attitudes towards career anchors as well as many attitudes. 
Personality traits and attitudes of the individual towards career anchors not only affect one's 
happiness in business life, but also contribute to productivity in the sector. In labor-intensive 
sectors, this is more important since almost the entire process of obtaining the product is the 
human factor. Tourism sector, which is a human sector, is also a sector where labor factor is 
intense. Tourism vocational high schools, which train both intermediate staff in the tourism sector 
and are an important and compulsory program in transition to higher education, are of great 
importance in this regard. The aim of this study is based on the relationship between the 
personality traits of students studying in tourism vocational high schools on career anchors and 
whether they have an effect on career anchors. In this context, the research was carried out on 190 
students using the questionnaire technique. The results obtained were interpreted by multiple 
linear regression analysis. As a result of the analysis, it was found that personality traits generally 
have a significant effect on career anchors.  
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GİRİŞ 

Bireylerin çalışma hayatında, bilgi ve yetenekleri önemli bir yere sahiptir. Bireylerin bu 
yeterliliklerine sahip olmasında ise olarak kişilik özellikleri belirleyici rol üstenmektedir. 
Dolayısıyla, bilgi ve yeteneklerini kişilik özellikleri ile bütünleştiren bireyler çalışma hayatında 
birçok fırsatlar elde etmektedir (Adıgüzel, 2009: 278). Kişilik özellikleri bireylerin yaşadığı 
toplumlarda birçok unsurun seçiminde etkili olmaktadır. Özellikle iş yaşamında karşımıza çıkan 
kişilik özellikleri, bireylerin verimliliğine ve mutluluğuna doğrudan katkı sağlaması 
kaçınılmazdır. Kişilerin çalışma yaşamında karşılaştığı işe ilişkin rolleri, etkinlikleri ve 
deneyimler dizisi bireylerin kariyerlerinin oluşmasına ortam hazırlamaktadır (Arnold, 1997: 16).  

Kişiye özgü özelliklerin kombinasyonu olan kariyer değerleri, bireylerin kariyer planlama 
sürecinde önemli bir yere sahiptir (Schein, 1980: 78). Dolayısıyla bireyin kişilik özellikleri, kariyer 
çapalarına yönelik beklentilerinde bir yargının oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Bireylerin 
kişilik özelliklerinin hem kendi mutlulukları hem de çalıştıkları iş yerindeki verimlilik, iş 
doyumu, yaratıcılık problem çözme becerisi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda bireylerin kendi kişilik özellikleri ile uyumlu meslekler seçmeleri oldukça büyük 
öneme sahiptir (Bayram vd., 2012: 182). Bununla birlikte bireylerin kişilik yapıları, zamanlarının 
büyük bir kısmını iş yerinde geçirmelerinden dolayı örgüt yapısı, kültürü ve ikliminden 
etkilenmektedir (Aytaç, 2001: 4). Bu noktada örgütün yapısı, kültürü ve iklimi kişilik yapısı ile 
uyum içinde olması arzu edilen başarının sağlanmasında kilit rol üstlenecektir (Soysal, 2008: 9). 

Emek yoğun sektörlerde ürünün elde edilme sürecinin neredeyse tamamına yakın bir kısmında 
insan faktörünün önemi büyüktür. Hizmet sektörünün bir önemli bir kolu olan turizm sektörü 
de emeğin yani diğer bir ifadeyle insan faktörünün yoğun olduğu bir sektördür. Türkiye’de 
turizm sektörüne hem ara eleman yetiştiren hem de yükseköğrenime geçişte önemli ve zorunlu 
bir basamak olan turizm meslek liseleri, bireylerin iş yaşamındaki mutluluğunun sağlanması ve 
turizm gelişimi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Söz konusu kişilik özelliklerinin kariyer 
çapaları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaların birçoğunda üniversite öğrencileri (Gezen ve 
Köroğlu, 2014; Ülker ve Akan, 2019) veya herhangi bir mesleğe ait meslek üyeleri üzerinde 
durulduğu görülmektedir (Rensburg vd., 2013). Bununla birlikte Olcay ve Düzgün (2015) turizm 
liselerinde okuyan öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada öğrencilerin demografik 
özelliklerinin kişilik özellikleri ve kariyer değerleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu tespit 
etmiştir. Bu çalışma ise Safranbolu’da turizm eğitimi veren bir lisede öğrenim gören öğrencilerin 
kişilik özelliklerinin kariyer beklentileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı 
incelenmiştir. Bu yönüyle Olcay ve Düzgün (2015)’nün çalışmalarından faklı olup ilgili 
literatürdeki boşluğa katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kişilik kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanım mevcuttur. Bir tanıma göre kişilik, bireyi 
toplumdaki diğer bireylerden ayıran özellikler bütünüdür. Bir başka ifadeyle bireyin ayırt edici 
olan duygusal, düşünsel, ruhsal ve fiziki özelliklerinin doğumundan ölümüne kadarki süreç 
içerisinde yansıması kişilik olarak tanımlanmaktadır (Aytaç, 2004: 210). Kişilik kavramı ve 
özellikleri genellikle kişilik kuramları ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Kişilik kuramları önceleri 
bireylerin benzerlikleri üzerine odaklansa da son zamanlarda yapılan araştırmalarda kişilik 
kuramlarının bireysel farklılıklar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (McAdams, 1992: 330). 
Örneğin Costa ve Widiger (2013) bireysel farklılıkları bilişsel, davranışsal ve duygusal desenler 
bağlamında beş boyuttan oluşan bir model üzerinden açıklamıştır. Bunlar; dışadönüklük, 
uyumluluk, dürüstlük, nevrotiklik ve deneyime açıklık olarak ifade edilmektedir. Ayrıca dil ve 
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kültürün her ulus ve toplumun kişilik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir unsur olduğu 
bilinmektedir (Gençöz ve Öncül, 2012: 195). 

Kişilerarası ilişkileri sözü edilen model üzerinden inceleyen araştırmalarda nevrotikliğin; 
olumsuz etki (McFatter, 1994; Weinstock ve Whisman, 2006), endişeye yatkınlık (Tamir, 2005), 
kaçınma ve istekli düşünmeyi teşvik eden duygu odaklı başa çıkma stratejileri (Bouchard, 2003) 
gibi bir dizi değişkenle ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kişilerarası ilişkilerin 
dışadönüklükle ilişkisini inceleyen bir araştırmada da dışa dönük bireylerin içe dönük bireylere 
göre sosyal etkileşimlerinden daha olumlu olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir (Côté ve 
Moskowitz, 1998).   

Başka bir çalışmada ise sorumluluk ve güvenilirlik gibi bireysel özelliklerin herhangi bir hayal 
kırklığına karşı problemle başa çıkmanın ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Jensen-Campbell vd., 
2002; George ve Zhou, 2001; Costa ve Widiger, 2013). Kişilerarası ilişkilerin uyumlulukla ilişkisini 
inceleyen Wilkowski ve arkadaşları (2006), yüksek derecede uyumlu bireylerin sosyal iletişim ve 
etkileşim kalitesi ve çeşitli kişilerarası stratejilerle ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Deneyime 
açıklık özelliğinde ise başlangıçta yapılan araştırmalarda deneyime açıklığın psikolojik açıdan iyi 
olmaya katkı sağladığı sonucuna varılsa da son yapılan çalışmalarda, problemlerle başa çıkma 
konusuna psikolojik açıdan olumlu katkı sağladığı sonucu rapor edilmiştir (Bouchard, 2003). 

Kişilik özellikleri, bireylerin sosyal yaşamında olduğu gibi iş yaşamında da önemli olan 
özelliklerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Demirbilek, 2010: 1). Aytaç (2004: 224)’a göre 
her bireyin istek, ihtiyaç ve hırsları kişiye göre farklılık gösterebilir ve buna bağlı olarak bireyin 
iş yaşamında aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirmede farklılıklar oluşabilir. Dolayısıyla 
bireyin sahip olduğu kişilik yapısının iş başarısı ve kalitesinde etkili olduğu düşünülmektedir. 
Bu yönde yapılan araştırmalar kişilik yapılarının iş doyumuna, kariyer doyumuna, motivasyona, 
işten ayrılma niyetine, takım çalışmasına, iş yeri bağlılığına, performans gibi bir dizi davranışı 
yerine getirme hususunda olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. İnsan hayatının büyük bir 
bölümünü çalışarak geçirmektedir. Kişilerin iş yaşamında mutlu olmasının kişilik özelliğiyle 
uyumlu bir meslek seçmesine bağlı olduğu düşünülmektedir (Pilavcı, 2007: 2).  

Meslek seçiminde belirleyici unsur haline gelen kariyer çapaları, günümüzde araştırmacılar 
tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kariyer çapaları, kişinin kendi 
kendine algıladığı; temel değerleri, yetenek ve becerileri, güdü ve ihtiyaçlardan oluşan benlik 
kavramı olarak ifade edilmektedir. Bireye has özelliklerden oluşan bu bileşenler, kişilerin kariyer 
seçiminde etkili olmaktadır (Schein, 1980: 78). Schein’a göre, kariyer değerleri kişinin sosyal ve iş 
yaşamından elde ettiği tecrübeler sayesinde gelişir (Evans, 1996; Yahong vd., 2006; Marshall ve 
Bonner 2003; Adıgüzel, 2009; Bigliardi ve Alberto, 2009) ve bu değerlerin kişi tarafından bilinmesi 
hali kariyer seçimini önemli oranda şekillendirir (Peterson ve Roger 2009: 2). 

Schein yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda ilk olarak beş temel kariyer değeri olduğunu 
ileri sürmüşse de daha sonra yaptığı incelemelerle üç kariyer değeri daha ekleyerek toplamda 
sekiz temel kariyer değeri olduğunu belirtmiştir (Shin, 2001; Wynne, 2002; Danziger ve Valency, 
2006; Pilavcı, 2007; Danziger vd., 2008; Adıgüzel, 2009; Koca, 2009).  

Shein’in geliştirdiği bu kariyer değerlerine sahip bireylerin özellikleri şu şekilde açıklanmıştır. 
Teknik/fonksiyonel, kariyer değerini temsil eden bireylerin başarılı oldukları konu hakkında 
uzmanlaşmaya gittikleri ve uzmanlaştıkları branşta ise en iyi olmak için mücadele ettikleri ifade 
edilmektedir. Güvenlik/istikrar, değerini temsil eden bireylerin geleceklerinin garanti altında 
olmasını talep ettikleri düşünülmektedir. Özerklik/bağımsızlık, değerini temsil eden bireylerin 
özgürlüklerine önem verdiklerini ve buna bağlı olarak kendilerine ne yapılacağının 
söylenmesinden rahatsızlık duydukları ile açıklanmaktadır. Yönetsel yetkinlik, değerini temsil 
eden bireylerin problem çözme konusunda başarılı oldukları sosyal ve duygusal denge 
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konusunda yetenekli olduklarıyla açıklanabilir. Girişimcilik/yaratıcılık, değerini temsil eden 
bireylerin üretken ve kendi işlerini yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. Meydan 
okuyucu, değerini temsil eden bireylerin rekabetçi ve zorluklara göğüs gererek kazanmayı 
arzulama eğiliminde oldukları ifade edilmektedir. Kendini adama, değerini temsil eden 
bireylerin iş hayatında toplumu ve dünyayı geliştirme eğilimi olduklarıyla açıklanabilir. Hayat 
tarzı ise değerini temsil eden bireylerin özel hayatları ile iş yaşamı arasında bir denge kurmayı 
amaçlama eğiliminde oldukları ifade edilmektedir (Schein, 1980; Bayram vd., 2012: 182). 

Bireylerin kariyer değerlerine bağlı olarak iş hayatındaki başarıları, kişilik tipleriyle doğrudan 
ilişkilidir (Soysal, 2008: 9). Söz konusu bu ilişkinin kişilerin kariyer değerlerinin belirlenmesine 
rehberlik edeceği düşünülmektedir (Schreuder ve Coetzee, 2002: 53). Kişilik özellikleri ile kariyer 
değeri arasında inceleme yapan bazı çalışmalar şu şekildedir: 

Jarlström (2000) kişilik özellikleri ile kariyer değerlerine yönelik beklentiler arasındaki ilişkiyi 
Finlandiya’da işletme bölümü öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada incelemiş ve kişilik 
özellikleri ile kariyer beklentileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Seibert 
ve Kraimer (2001) beş faktör kişilik özellikleri ile kariyer değerlerine yönelik beklentiler 
arasındaki ilişkiyi çeşitli meslek grupları üzerinde incelediği bir çalışmada, beş faktör kişilik 
özellikleri ile kariyer değerleri arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Van Rensburg ve arkadaşları (2003) kişilik özellikleri ile kariyer değerlerine yönelik beklentiler 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere eczacılar üzerinde yaptıkları araştırmada, katılımcıların 
kişilik özellikleri ile kariyer beklentileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. 
Serinkan ve Barutçu (2006) kişilik özellikleri ile kariyer değerlerine yönelik beklentiler arasında 
demografik değişkenler bakımından farklılık olup olmadığını incelendikleri bir araştırmada, 
öğrencilerin kişilik özelliklerinin cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaştığı, buna karşın kariyer 
değerlerine yönelik beklentilerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığını tespit 
etmişlerdir.  

Gunkel ve arkadaşları (2010) kişilik özelliklerinin kariyer değerlerine yönelik beklentiler 
üzerindeki etkisini Çin, Almanya ve ABD’de öğrenim gören işletme bölümü öğrencileri üzerinde 
yaptıkları bir çalışmada, kişilik özelliklerinin kariyer kararlılığı ve faktörleri üzerinde doğrudan 
ve olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, incelenen üç ülkede kişiliğin ve kariyer 
kararlılığının öncüllerinin etkisinin ülkelere göre farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik 
özelliklerinin kariyer değerlerine yönelik beklentiler üzerindeki etkisinin araştırıldığı başka bir 
çalışmada (Bayram vd., 2012) bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmada kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu ve öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer beklentileri üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu ortaya konmuştur.  

Bir devlet, bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer 
değerlerine yönelik beklentileri üzerindeki etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada ise (Başol 
ve arkadaşları, 2015) öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer değerlerine yönelik beklentileri 
üzerindeki etkinin öğrencilerin okudukları üniversiteye göre anlamlı olarak farklı olduğu tespit 
edilmiştir. İçerli ve Uğuz Arsu (2019) tarafından Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde yapılan benzer bir çalışmada da beş faktör kişilik 
boyutları ile kariyer değerleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Sonuç olarak literatürden elde edilen temel çıkarım, kişilik özelliklerinin kariyer 
değerlerine yönelik eğilimleri önemli ölçüde ilişkili ve etkili olduğu görülmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma, neden sonuç ilişkilerinin belirlemek amacıyla bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerindeki etkisine yönelik araştırma modeli olan deneme modeliyle (İslamoğlu ve Alnıaçık, 
2016:101) yürütülmüştür. Bununla birlikte çalışmada öğrencilerden konu ile ilgili doğru, 
güvenilir ve geçerli olacak şekilde kişisel görüşlerin alınmasını sağlayan (Arıkan, 2013: 60) nicel 
araştırma yönteminden anket tekniği uygulanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Turizm sektörüne hem ara elaman yetiştiren hem de yükseköğrenime geçişte zorunlu bir eğitim 
basamağı olan turizm liseleri oldukça büyük öneme sahiptir. Türkiye’de lise düzeyinde turizm 
eğitimi veren okullar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve 
Çok Programlı Anadolu Liselerinde yürütülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015). Konaklama 
ve seyahat hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim veren orta öğretim 
düzeyindeki bu eğitim kurumlarının sağladığı eğitim kalitesi oldukça önemlidir. Bu nedenle 
araştırma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla imzaladığı protokol 
sayesinde 2020 yılında proje okulu statüsüne geçerek eğitim kalitesini arttırmayı hedefleyen 
Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılmıştır. Safranbolu Evliya 
Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konuyla ilgili 2020 yılının şubat ayında öğrencilerine 
bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir (EÇMTAL, 2020). Araştırmanın evreni, yıl ve ay seçimi, bu 
bilgiler referans alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla çalışma, 2020 yılının Şubat ayında 
gerçekleşmiştir. Araştırmaya, evrende bulunan katılımcı sayısı görece olarak az sayıda birimden 
oluştuğu zamanlarda tamsayıma gitmek daha makul bir çözüm (Nakip, 2003:175) olduğundan 
Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 190 öğrencinin 
tamamı dahil edilmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Çalışmada kullanılan anket formunda öğrencilere ait çeşitli sosyo-demografik değişkenlerin yanı 
sıra kariyer değerleri ölçeği ve temel kişilik özellikleri ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin kariyer 
değerlerine yönelik beklentilerini tespit etmek amacıyla Edgar Schein (1990)’in bireylerin kariyer 
değerlerini belirlemek için geliştirdiği 36 maddelik “Kariyer Çapaları Ölçeği” kullanılmıştır. 
Dilin ve kültürün her ulus ve toplumun kişilik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir unsur 
olduğunu ifade eden Gençöz ve Öncül (2012) Türklerin kişilik özelliklerinin tespit edilmesine 
yönelik yaptığı bir araştırmada beş boyutlu kişilik modeline ek olarak dürüstlük boyutunu da 
eklemiştir. Dolayısıyla bireyleri ayırt etme imkanı tanıyan kişilik özelliklerinde dürüstlüğün de 
önemli bir kriter olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple öğrencilerin kişilik özelliklerini 
belirlemek için ise Gençöz ve Öncül (2012) tarafından geliştirilen ve 44 ifadeden oluşan “Temel 
Kişilik Özellikleri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kişilik özellikleri ve kariyer 
çapasında yer alan ifadeler “1: Hiç önemli değil”, “5: Çok önemli” şeklinde 5’li Likert tipi ölçekle 
değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde anketler, söz konusu okulun okul müdüründen izin 
alınarak yürütülmüştür. Bununla birlikte anketler öğrencilerle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde istatistik programından yararlanılmıştır. İlk olarak araştırma 
kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi yapılmış, ardından araştırmaya katılan 



Ömer SARI ve Şenol ÇAVUŞ 

 237 

öğrencilerin demografik özellikleri frekans analizi değerlendirilmiş ve ölçeklere faktör analizi 
uygulanmıştır. Son olarak çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 

Değişkenler İfade sayısı Cronbach’s Alpha değerleri 
Kişilik Özelliği Ölçeği 41 0,786 
Dışadönüklük  6 0,884 
Dürüstlük  7 0,813 
Uyumluluk  8 0,956 
Nevrotiklik  9 0,912 
Deneyime açıklık  5 0,922 
Negatif değerlik 6 0,907 
Kariyer Çapa Ölçeği 32 0,848 
Teknik fonksiyonel yetkinlik 5 0,620 
Güvenlik/İstikrar 4 0,892 
Özerklik/Otonomi 4 0,600 
Girişimcilik 5 0,877 
Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak 5 0,602 
Saf Meydan Okuma 5 0,877 
Hayat Tarzı 4 0,607 
Ölçek 73 0,866 

Tablo 2. Demografik Özellikler  

Demografik Özellikler n F 
Cinsiyet Kadın 70 36,8 

Erkek 120 63,2 
Yaş 15 47 24,7 

16 47 24,7 
17 52 27,4 
18 23 12,1 
19 21 11,1 

Sınıf 9. Sınıf 47 24,7 
10. Sınıf 51 26,8 
11. Sınıf 39 20,5 
12. Sınıf 51 26,8 

Bölüm Konaklama Hizmetleri 63 33,2 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 76 40,0 
Henüz Bölüm Seçmedim 51 26,8 

Mezun olduktan sonra mesleği yapma 
isteği 

Evet  98 51,6 
Hayır  20 10,5 
Belki  72 37,9 

Okulu seçiminizde etkili olan durum İsteyerek Seçtim 129 67,9 
Kısmen İsteyerek Seçtim 46 24,2 
İstemeyerek Seçtim 15 7,9 

Turizm lisesi okumaktan memnun 
olma durumu 

Hiç Memnun Değilim 7 3,7 
Memnun Değilim 16 8,4 
Memnunum 63 33,2 
Kısmen Memnunum 44 23,2 
Çok Memnunum 60 31,6 

N:190 
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Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Buna göre kişilik özellikleri (0,786); dışadönüklük (0,884), dürüstlük (0,813), uyumluluk (0,956), 
nevrotiklik (0,912), deneyime açıklık (0,922) ve negatif değerlik (0,907) Cronbach’s Alpha 
katsayıları bulunmuştur. Kariyer çapası (0,848) boyutları ise teknik fonksiyonel yetkinlik (0,620), 
güvenlik/istikrar (0,892), özerklik/otonomi (0,600), girişimcilik (0,877), hizmet veya bir olaya 
kendini adamak (0,602), saf meydan okuma (0,877) ve hayat tarzı (0,607) Cronbach’s Alpha 
katsayıları bulunmuştur. Ayrıca oluşturulan ölçeğin genel güvenilirlik değeri α = 0,866 şeklinde 
elde edilmiştir. Elde edilen bu katsayılar, ölçeğin güvenilir olduğunu ve literatürde genel kabul 
görebileceğini (Kalaycı, 2010:405) göstermektedir. 

Araştırma evreninde yer alan öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik frekans dağılımları 
Tablo 2’de gösterilmektedir. Frekans dağılımına göre araştırma evreninde yer alan öğrencilerin 
%63,2’si erkek, %27,4’ü 17 yaşında, %26,8 eşit oranda 10. ve 12. sınıfta, %40,0’ı yiyecek içecek 
hizmetleri bölümünde öğrenim görmektedir. Ayrıca öğrencilerin %51,6’sının mezun olduktan 
sonra mesleğini yapma isteğinde olduğu, %67,9’unun okulu isteyerek seçtikleri ve %33,2’sinin 
turizm lisesinde okumaktan memnun oldukları görülmektedir. 

 

BULGULAR  

Araştırma kapsamında kullanılacak analiz türlerini belirlemek üzere verilere normallik analizi 
yapılmıştır. Normallik analizinde, araştırma verilerinin çarpıklık (skewness) ve basıklık 
(kurtosis) değerleri dikkate alınmıştır.  Tabachnick ve Fidell (2001)’e göre çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin ±1,96 değerleri aralığında olması, verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Tablo 
3’de görüldüğü üzere verilerin normal dağılım gösterdiği sonucu elde edilmiştir. 

Tablo 3. Normallik Testi 

DEĞİŞKENLER ÇARPIKLIK BASIKLIK 

Kişilik 
Özellikleri 

Dışadönüklük 1,172 0,550 
Uyumluluk  -0,510 -0,653 
Nevrotiklik 0,314 -1,107 
Dürüstlük ,003 -1,164 
Negatif değerlik 1,849 1,479 
Deneyime açıklık -0,421 -0,757 

Kariyer Çapası  

Teknik fonksiyonel yetkinlik -0,150 -0,997 
Güvenlik/İstikrar -0,100 -0,820 
Özerklik/Otonomi -0,035 -0,868 
Girişimcilik -0,265 -0,581 
Hizmet veya Bir Olaya Kendini 
Adamak 

-0,069 -0,809 

Saf Meydan Okuma -0,142 -0,909 
Hayat Tarzı -0,159 -0,614 

 

Verilerin faktör analizine uygunluğu, değişkenler arasındaki korelasyon değerleri, Barlett 
küresellik testi ve Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) uygunluk ölçütü, ortak varyans (communality) 
değerleri ve ölçek ifade değerleriyle değerlendirilmiştir. Çoğunlukla faktörlerin birbirleriyle 
ilişkili olmadığı veya güçlü ilişkiye sahip olmadığı durumlarda rotasyon metodundan eğik 
döndürme analizi olan direct oblimin seçimi uygundur (Tabachnick ve Fidell, 2015: 644). Bununla 
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birlikte ölçek ifade değerleri 0,40’tan düşük olmamalı (Field, 2000:434) ve faktörlere dağılan ifade 
sayısının birden fazla olması beklenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2015: 618). 

Tablo 4. Kişilik Özellikleri Ölçeği Faktör Analizi 

FAKTÖRLER 
Temel Kişilik 

Özelliklerine Yönelik 
İfadeler 

Faktör 
yükü 

Varyans Özdeğer 

Dışadönüklük 

1. Ürkek (Çekingen) ,879 

7,699 3,234 

2. İçine kapanık ,821 
3. Utangaç  ,821 
4. Uyuşukluk 

(Durgun) ,716 

5. Soğuk  ,602 
6. Pasif  ,657 

Dürüstlük 

7. Öz disiplinli 
(Disiplinli) 

,745 

13,602 5,713 

8. Düzenli  ,790 
9. Çalışkan  ,794 
10. İhtiyatlı (Tedbirli) ,793 
11. Telaşlı (Titiz) ,693 
12. Kararlı (Azimli) ,770 
13. Sorumsuz 

(Sorumsuz) 
,506 

Uyumluluk 

14. Samimi (İçten) ,790 

22,487 9,445 

15. Şefkatli (Sevecen) ,869 
16. Cana yakın ,896 
17. İyi niyetli (İyi 

niyetli) ,872 

18. Hayırsever 
(Yardımsever) 

,893 

19. Toleranslı 
(Hoşgörülü) 

,876 

20. Paylaşımcı) ,798 
21. Hassas (Duyarlı) ,737 

Nevrotiklik 

22. Sinirli  ,830 

15,923 6,687 

23. Agresif  ,867 
24. Kızgın  ,884 
25. Mizaç (Huysuz) ,740 
26. Sabırsız  ,659 
27. Kaprisli  ,714 
28. Aceleci  ,740 
29. Alıngan) ,568 
30. Endişeli (Kaygılı) ,532 

Deneyime 
Açıklık 

31. Kendinden emin ,862 

5,788 2,431 
32. Kendine güvenen  ,918 
33. Cesur  ,891 
34. Yaratıcı ,856 
35. Kabiliyetli  ,725 

Negatif 
Değerlik 

36. Kötü huylu 
(Görgüsüz) ,782 

4,279 1,797 
37. İddialı (Yapmacık) ,818 
38. Terbiyesiz ,830 
39. İçten pazarlıklı ,833 
40. Açgözlü  ,781 
41. Sabit fikirli ,662 

Toplam Varyans: 69,779 ; Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi, Rotasyon Metodu: Direct Oblimin; KMO: ,827; 
Barlett ki-kare: 7217,360; df: 861; Sig.: ,000 
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Örnekleme yeterliliğini ölçmede kullanılan Kaiser Normalleştirmesi 0,60’nın büyük olması 
önerilmektedir. Modelin geçerliliğini test etmek ve değişkenler arasındaki ilişkinin 0’dan faklı 
olup olmadığını test etmede Barlett Küresellik testinin (p<0,05) anlamlı çıkması beklenmektedir 
(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 416). Ayrıca faktörlerin açıklama yüzdelerinin 0,50’den fazla olması, 
yapılan faktör analizinin geçerli olabileceğini göstermektedir (Scherer vd., 1988). Araştırma 
kapsamında kullanılan ölçeklerin sahip olduğu alt boyutları tespit etmek amacıyla Tablo 4 ve 
5’de görüldüğü üzere keşfedici faktör analizi yapılmıştır.  

Kişilik özelliği ölçeği faktör analizi sonuçlarına göre kişilik özelliklerinin 6 boyut altında 
toplandığı görülmektedir. Elde edilen bu boyutların; dışadönüklük (6 ifade), dürüstlük (6 ifade), 
uyumluluk (8 ifade), nevrotiklik (9 ifade), deneyime açıklık (5 ifade) ve negatif değerlik (6 ifade) 
şeklinde oluştuğu görülmektedir. Analiz sonucunda, faktör yükleri 0,40’tan düşük olan 1 ifade 
ve faktörlerde tek ifade olarak yer alan 2 ifade analiz dışında bırakılmıştır. Özdeğeri 1'den büyük 
olan 6 faktör (Bkz. Tablo 4) toplam varyansın %69,779’unu açıklamaktadır.  

Kariyer çapa ölçeği faktör analizi sonuçlarına göre kariyer çapalarının 7 boyut altında toplandığı 
görülmektedir. Elde edilen bu boyutların; teknik fonksiyonel yetkinlik (5 ifade), özerklik/otonomi 
(4 ifade), güvenlik/istikrar (4 ifade), girişimcilik (5 ifade), hizmet veya bir olaya kendini adamak 
(5 ifade), saf meydan okuma (5 ifade) ve hayat tarzı (4 ifade) şeklinde oluştuğu görülmektedir.  

 

Tablo 5. Kariyer Çapa Ölçeği Faktör Analizi 

FAKTÖR
LER 

Kariyer Çapalarına Yönelik İfadeler 
Faktör  
yükü Varyans Özdeğer 

Teknik 
Fonksiyonel 
Yetkinlik 

Özel yeteneklerimi kullanabildiğim zaman işimde başarılı 
olurum. 

,794 

5,243 1,730 

Teknik /fonksiyonel becerilerimi yüksek bir yetkinlik düzeyinde 
geliştirebilirsem kariyerimde başarılı hissederim. 

,847 

Yaptığım işte o kadar iyi olmayı hayal ederim ki aranan biri 
olayım. 

,858 

Uzmanlık alanımda üst düzey işlevsel bir yönetici olmak bana 
genel müdür olmaktan daha çekici gelir. 

,814 

Benim kendi uzmanlık alanımın dışına çıkaracak dönüşümlü bir 
görevi kabul etmektense işletmeden ayrılmayı tercih ederim 

,622 

 
Özerklik/
Otonomi 

İşimde tam özerklik ve özgürlük elde edebilirsem başarılı 
hissederim 

,831 

9,179 3,029 

Bir işi kendi programıma ve yöntemime göre yapmamda 
özgürlük sağlayacak bir kariyere sahip olmayı hayal ederim. ,892 

Özerklik ve özgürlüğümü kısıtlayacak bir işi kabul etmektense 
işletmeden ayrılmayı tercih ederim. ,827 

Bir işi kendi yöntemlerime göre kurallar ve kısıtlamalar olma 
şansı benim için güvenlikten daha önemlidir. ,726 

Güvenlik
/İstikrar 

Bana güvenlik ve istikrar duygusu verecek işletmelerde iş ararım. ,803 

3,721 1,228 

Güvenlik ve istikrar duygusunu hissetmeme izin veren bir 
kariyere sahip olmayı hayal ederim. ,712 

Tam olarak mali güvenlik ve iş güvenliğine sahip olduğumu 
hissettiğimde işimde başarılı olurum. ,762 

Güvenlik ve istikrar benim için özerklik ve özgürlükten daha 
önemlidir ,778 

Girişimcilik 

Tamamen kendi fikirlerimin ve çabalarımın bir sonucu olan bir 
şeyi yapabildiğimde kariyerimde başarılı olurum. ,466 

26,808 8,847 
Bütünüyle benim kendi ürünüm/fikrim olan bir şeyi yaratmayı 
ya da oluşturmayı başardığımda kariyerimde başarılı olduğumu 
hissederim. 

,518 

Kendi işletmemi kurmayı ve çalıştırmayı hayal ederim ,809 
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Her zaman kendi işletmemi kurmama imkan verecek fikirler 
arayışındayımdır ,788 

Kendi işletmemi kurmak bir başkasının işletmesinde üst düzey 
bir yönetici pozisyonunda yer almaktan daha önemlidir. ,731 

Hizmet 
veya Bir 
Olaya 
Kendini 
Adamak 

İnsanlık ve toplum gelişimine gerçekten katkı sağlayacak bir 
kariyere sahip olmayı hayal ederim. ,648 

6,660 2,198 

Yeteneklerimi dünyanın yaşamak/çalışmak için daha iyi bir yer 
olması için kullanmak benim için üst düzey yönetici olmaktan 
daha önemlidir. 

,806 

Toplum refahına gerçek bir katkıda bulunduğumu hissettiğimde 
kariyerimde başarılı olduğumu hissederim. ,820 

Yeteneklerimi başkalarının hizmeti için kullanmamı 
engelleyecek bir görevi kabul etmektense işletmeden ayrılmayı 
tercih ederim. 

,680 

Yeteneklerimi başkalarının hizmetinde kullanabildiğim zaman 
kariyerimde başarılı olurum. ,667 

Saf 
Meydan 
Okuma 

Problemleri çözebileceğim ya da son derece zorlu durumlarda 
bile kazanabileceğim bir kariyeri hayal ederim. 

,623 

11,373 3,753 

Çözülemez problemleri çözdüğüm ya da imkansız gibi görünen 
durumların üstesinden geldiğim zaman kariyerimde başarılı 
olurum. 

,629 

Problem çözme fırsatı veren ya da rekabetçi becerilerimi 
tamamen zorlayan işler ararım 

,785 

Sadece çok zorlu sorunlarla karşılaştığım ve üstesinden geldiğim 
zaman kariyerimde başarılı olduğumu hissederim. ,811 

Çözülemeyecek problemler üzerinde çalışmak benim için üst 
düzey bir yönetici pozisyonunda yer almaktan daha önemlidir. ,789 

Hayat 
Tarzı 

Kişisel ve mesleki hayatın taleplerini dengelemek benim için üst 
düzey bir yönetici pozisyonunda yer almaktan daha önemlidir. ,687 

5,832 1,925 

Kişisel, ailevi ve çalışma ihtiyaçlarımı birleştirmeme izin veren 
bir kariyeri hayal ederim. 

,671 

Kişisel, ailevi ve kariyer gereksinimlerimi dengede tutabilirsem 
hayatımda başarılı olduğumu hissederim. 

,678 

Kişisel ve ailevi bağlarımı devam ettirme yeteneğimi tehlikeye 
atacak bir işe yerleştirilmektense işletmeden ayrılmayı tercih 
ederim. 

,819 

Toplam Varyans:68,816; Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi, Rotasyon Metodu: Direct 
Oblimin; KMO: ,821; Barlett ki-kare: 4044,168; df: 528; Sig.: ,000  

 

Analiz sonucunda, faktör yükleri 0,40’tan düşük olan 1 ifade ve faktörlerde tek ifade olarak yer 
alan 3 ifade analiz dışında bırakılmıştır. Özdeğeri 1'den büyük olan 7 faktör (Bkz. Tablo 5) toplam 
varyansın %68,816’sını açıklamaktadır. Edgar Schein (1990) çalışmasında kariyer değerleri, 8 
boyut altında toplanmıştır. Ancak bu araştırmada ise 7 boyut elde edilmiştir. Analiz sırasında 
çıkartılan ifadeler, “genel yönetsel yetkinlik” boyutunun çıkmamasına neden olmuştur. Bu 
yönüyle kariyer çapalarına yönelik yapılan faktör analizi literatürdeki boyutlarla tam olarak 
uyumlu değildir. Diğer yandan, yapılan çalışmaların birçoğunda çalışma evreni veya örneklemin 
yapısı, ırk, dil, kültür, yaş, coğrafya gibi demografik etmenlerin farklı olmasından dolayı faktör 
yapılarının farklılaştığı görülmektedir.  

Araştırma amacına uygun olarak; öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer çapaları üzerinde 
anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizleri 
yapılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmasında ön koşul olarak, verilerin normal 
dağılmasının yanı sıra otokorelasyon olmaması beklenmektedir. Modelin otokorelasyon olup 
olmadığını görmek için Durbin –Watson değerinin 1,5-2,5 aralığında bir değer alması 
beklenmektedir (Küçüksille, 2018:259-268).   
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Regresyon analizinde F değeri ve bu değerin anlamlılık derecesi (p<0,05) kurulan modelin 
anlamlı olup olmadığını belirlemektedir. Regresyon modelinde bağımsız değişkenlerle açıklanan 
varyans R2 değeri ile gösterilmektedir. Dolayısıyla bağımsız değişkenler tarafından 
açıklanamayan varyans, modele dahil edilmeyen başka değişkenlerin olabileceği anlamına 
gelmektedir. Bağımlı değişkendeki varyansın diğer bağımsız değişkenler tarafından 
açıklanamayan kısmına oranı, tolerans kısmıyla açıklanmaktadır. Tolerans değeri 0’a ne kadar 
yakınsa regresyon katsayısının standart hatası o kadar artacaktır. Ayrıca varyans genişlik faktörü 
(VIF) değerinin 2’den büyük olması genel olarak problematik bir durum olduğuna işaret 
etmektedir. Bağımsız değişkenlerin değerindeki küçük değişimler tahmin edilen sonuçlarda 
daha büyük değişimlere neden olabilir. Dolayısıyla elde edilen sonuçların Condition Index 
değerleri 15’den büyükse eş doğrusallık sorunu olduğu 30’dan büyükse eşdoğrusallık 
probleminin önemli oranda büyük olduğu söylenebilir. Regresyon doğrusunun dikey kestiği 
sabit terimleri (constant) bulunmaktadır. Modelde bağımlı değişken ile anlamlı etkisi bulunan 
bağımsız değişkenlerin B katsayı değerleri diğer bağımsız değişkenlerin etkisi sabit 
tutulduğunda bir bağımsız değişkenin bir birimlik artışında bağımlı değişkendeki artış veya 
azalış düzeylerini göstermektedir. Analizdeki modeli oluşturan bağımlı değişken ile bağımsız 
değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olması gerekmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016:362-
379).   

Modeli oluşturan tüm bağımsız değişkenlerin işleme alınarak bağımlı değişkeni tahmin etme 
başarısı enter yöntemi ile sağlanmaktadır (Karagöz, 2019: 908). Bu kapsamda yapılan regresyon 
analizlerinde enter metodu uygulanmıştır. Kişilik özelliklerinin, teknik fonksiyonel yetkinliği 
anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit etmek için çoklu doğrusal regresyon analiz 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Kişilik Özelliklerinin Teknik Fonksiyonel Yetkinlik Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız değişkenler B katsayısı SHa β t Condition 
Index 

Tolerance VIF p 

Sabit  2,231 ,352  6,337 1,000   ,000* 
Dışadönüklük (DD) -,405 ,069 -,373 -5,881 4,245 ,824 1,214 ,000* 
Uyumluluk (U) ,171 ,057 ,205 3,012 5,015 ,711 1,406 ,003* 
Dürüstlük (D) ,226 ,063 ,236 3,607 8,568 ,776 1,289 ,000* 
Negatif değerlik 
(ND) -,037 ,051 -,046 -,723 10,867 ,827 1,209 ,470 

Deneyime açıklık 
(DA) ,127 ,048 ,166 2,662 17,096 ,848 1,179 ,008* 

Nevrotiklik (N) ,070 ,065 ,076 1,068 7,294 ,661 1,513 ,287 
R= ,625; R2= ,391; F5,184= 23,620 p<0,05 Durbin Watson= 1,983 

Bağımlı Değişken: Teknik Fonksiyonel Yetkinlik (TFY) 

Analiz sonuçlarına göre, dışadönüklük, uyumluluk, dürüstlük ve deneyime açıklık değişkenleri 
teknik fonksiyonel yetkinliğin anlamlı birer yordayıcısıdır (p<.05). Negatif değerlik ve nevrotiklik 
değişkenleri ise teknik fonksiyonel yetkinliğin anlamlı birer yordayıcısı olmadığı görülmüştür 
(p>.05). Buna göre kişilik özellikleriyle birlikte kurulan model teknik fonksiyonel yetkinlik 
puanlarındaki değişimin %39,1’ini açıklamaktadır. Teknik fonksiyonel yetkinliğin %60,9’u ise 
araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenlerce açıklanabilir. Tüm bu bulgular sonucunda 
aşağıdaki gibi regresyon modeli kurulabilir:  

TFY = 2,231 - 0,405xDD + 0,171xU + 0,226xD - 0,37xND + 0,127xDA + 0,070xN + hata 
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Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi dışadönüklük puanlarındaki bir birimlik artışla teknik 
fonksiyonel yetkinliğin 0,405 birimlik azalması beklenirken, uyumluluk puanlarındaki bir 
birimlik artışla teknik fonksiyonel yetkinliğin 0,171 birimlik artışa, dürüstlük puanlarındaki bir 
birimlik artışla teknik fonksiyonel yetkinliğin 0,226 birimlik artışa ve deneyime açıklık 
puanlarındaki bir birimlik artışla teknik fonksiyonel yetkinliğin 0,127 birimlik artacağı 
anlaşılmaktadır.   

Kişilik özelliklerinin Güvenlik/İstikrarı anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit 
etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre, negatif değerlik ve deneyime açıklık değişkenleri güvenlik/istikrarın anlamlı 
birer yordayıcısıdır (p<.05). 

 

Tablo 7. Kişilik Özelliklerinin Güvenlik/İstikrar Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız 
değişkenler B katsayısı SHa β t 

Condition 
Index Tolerance  VIF p 

Sabit  2,937 ,357  8,233 1,000   ,000* 
Dışadönüklük 
(DD) -,183 ,095 -,144 -1,924 3,882 ,878 1,139 ,056 

Negatif değerlik 
(ND) ,138 ,066 ,147 2,090 4,309 ,999 1,001 ,038* 

Deneyime açıklık 
(DA) ,141 ,067 ,158 2,105 10,719 ,877 1,140 ,037* 

Uyumluluk (U) ,059 ,086 ,060 ,688 5,394 ,614 1,628 ,493 
Nevrotiklik (N) ,140 ,092 ,130 1,528 7,294 ,661 1,513 ,128 
Dürüstlük (D) ,220 ,098 ,196 2,247 9,261 ,626 1,597 ,026* 
R= , 361; R2= ,131; F3,186= 5,715p<0,05 Durbin Watson= 1,975 

Bağımlı Değişken: Güvenlik/İstikrar (G/İ) 

Analiz sonuçlarına göre negatif değerlik ve deneyime açıklık değişkenleri güvenlik/istikrarın 
anlamlı birer yordayıcısıdır (p<.05). Dışadönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik değişkenleri ise 
güvenlik/istikrarın anlamlı birer yordayıcısı değildir (p>.05). Buna göre kişilik özellikleriyle 
birlikte kurulan model güvenlik/istikrar puanlarındaki değişimin %13,1’ini açıklamaktadır. 
Güvenlik/istikrarın %86,9’u ise araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenlerce açıklanabilir. 
Tüm bu bulgular sonucunda aşağıdaki gibi regresyon modeli kurulabilir:  

G/İ = 2,937 - 0,183xDD + 0,138xND + 0,141xDA +0,059xU + 0,140xN +0,220xD + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi negatif değerlik puanlarındaki bir birimlik artışla 
güvenlik/istikrarın 0,138 birimlik artması, deneyime açıklık puanlarındaki bir birimlik artışla 
güvenlik/istikrarın 0,141 birimlik artması ve dürüstlük puanlarındaki bir birimlik artışla 
güvenlik/istikrarın 0,220 beklenmektedir. 

Kişilik özelliklerinin Özerklik/Otonominin anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit 
etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, uyumluluk ve nevrotiklik değişkenleri özerklik/otonominin anlamlı 
birer yordayıcısıdır (p<.05). Dışadönüklük, dürüstlük, negatif değerlik ve deneyime açıklık 
değişkenleri ise özerklik/otonominin anlamlı birer yordayıcısı değildir (p>.05). Buna göre kişilik 
özellikleriyle birlikte kurulan model özerklik/otonomi puanlarındaki değişimin %08,6’sını 
açıklamaktadır. Özerklik/otonominin %91,4’ü ise araştırmaya dahil edilmeyen başka 
değişkenlerce açıklanabilir. Tüm bu bulgular sonucunda aşağıdaki gibi regresyon modeli 
kurulabilir:  
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Tablo 8. Kişilik Özelliklerinin Özerklik/Otonomi Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız değişkenler B 
katsayısı 

SHa β t Condition 
Index 

Tolerance  VIF p 

Sabit  2,389 ,215  11,133 1,000   ,000* 
Uyumluluk (U) ,130 ,045 ,202 2,872 5,100 ,614 1,001 ,005* 
Nevrotiklik (N) ,121 ,050 ,171 2,419 9,029 ,661 1,001 ,017* 
Dışadönüklük (DD) -,010 ,069 -,012 -,142 4,483 ,742 1,348 ,887 
Dürüstlük (D) ,097 ,066 ,131 1,469 9,261 ,626 1,597 ,143 
Negatif Değerlik (ND) ,012 ,051 ,020 ,240 14,534 ,725 1,379 ,811 
Deneyime Açıklık 
(DA) 

,031 ,045 ,053 ,686 18,872 ,848 1,179 ,494 

R= ,294; R2= ,086; F2,187= 7,228; p<0,05 Durbin Watson= 2,059 
Bağımlı Değişken: Özerklik/Otonomi (Ö/O) 

Ö/O = 2,389 + 0,130xU + 0,121xN - 0,010xDD + 0,097xD +0,012xND + 0,031xDA + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi uyumluluk puanlarındaki bir birimlik artışın 
özerklik/otonominin 0,130 birimlik artışa ve nevrotiklik puanlarındaki bir birimlik artışın 
özerklik/otonominin 0,121 birimlik artışa yol açacağı söylenebilir.  

Kişilik özelliklerinin girişimciliği anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit etmek için 
yapılan çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız 
değişkenler B katsayısı SHa β t 

Condition 
Index Tolerance  VIF p 

Sabit  1,363 ,359  3,797 1,000   ,000* 
Dışadönüklük 
(DD) 

,230 ,060 ,242 3,829 4,157 ,943 1,060 ,000* 

Uyumluluk (U) -,065 ,082 -,053 -,799 7,079 ,862 1,160 ,425 
Deneyime açıklık 
(DA) 

,367 ,057 ,422 6,388 12,498 ,861 1,162 ,000* 

Nevrotiklik (N) -,050 ,080 -,048 -,629 7,294 ,661 1,513 ,530 
Dürüstlük (D) -,029 ,085 -,027 -,341 9,261 ,626 1,597 ,734 
Negatif Değerlik 
(ND) 

,049 ,066 ,054 ,741 14,534 ,725 1,379 ,460 

R= ,548; R2= ,300; F3,186= 26,620; p<0,05 Durbin Watson= 1,859 
Bağımlı Değişken: Girişimcilik (G) 

Analiz sonuçlarına göre, dışadönüklük ve deneyime açıklık değişkenleri girişimciliğin anlamlı 
birer yordayıcısıdır (p<.05). Uyumluluk, nevrotiklik, dürüstlük ve negatif değerlik değişkenleri 
ise girişimciliğin anlamlı birer yordayıcısı olmadığı görülmüştür (p>.05). Buna göre kişilik 
özellikleriyle birlikte kurulan model girişimcilik puanlarındaki değişimin %30,0’unu 
açıklamaktadır. Girişimciliğin %70,0’i ise araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenlerce 
açıklanabilir. Bu bulgulara göre aşağıdaki gibi regresyon modeli kurulabilir:  

G = 1,363 + 0,230xDD - 0,065xU + 0,367xDA - 0,050xN - 0,029xD + 0,049xND + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi dışadönüklük puanlarındaki bir birimlik artışın 
girişimciliği 0,230 birim artıracağı, deneyime açıklık puanlarındaki bir birimlik artışın ise 
girişimciliği 0,367 birim artıracağı söylenebilir.  
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Kişilik özelliklerinin hizmet veya bir olaya kendini adamayı anlamlı bir şekilde yordayıp 
yordamadıklarını tespit etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 
10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10. Kişilik Özelliklerinin Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değişkenler B katsayısı SHa β t Condition 
Index 

Tolerance  VIF p 

Sabit  2,144 ,289  7,416 1,000   ,000* 
Uyumluluk (U) -,005 ,049 -,008 -,111 5,404 ,776 1,289 ,912 
Dürüstlük (D) ,084 ,040 ,142 2,087 6,984 ,958 1,044 ,038* 
Nevrotiklik (N) ,286 ,060 ,382 4,793 10,021 ,697 1,435 ,000* 
Deneyime açıklık (DA) -,020 ,053 -,028 -,384 15,253 ,827 1,209 ,702 
Dışadönüklük (DD) ,051 ,062 ,061 ,830 4,483 ,742 1,348 ,408 
Negatif Değerlik (ND) ,223 ,046 ,357 4,828 14,534 ,725 1,379 ,000* 
R= ,522; R2= ,273; F4,185= 10,130; p<0,05 Durbin Watson= 2,120 

Bağımlı Değişken: Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak (HVBOKA) 

Analiz sonuçlarına göre, dürüstlük, nevrotiklik ve negatif değerlik değişkenleri hizmet veya bir 
olaya kendini adamanın anlamlı birer yordayıcısıdır (p<.05). Uyumluluk, deneyime açıklık ve 
dışadönüklük değişkenleri ise hizmet veya bir olaya kendini adamanın anlamlı birer yordayıcısı 
olmadığı görülmüştür (p>.05). Buna göre kişilik özellikleriyle birlikte kurulan model hizmet veya 
bir olaya kendini adama puanlarındaki değişimin %27,3’ünü açıklamaktadır. Hizmet veya bir 
olaya kendini adamanın %72,7’si ise araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenlerce 
açıklanabilir. Tüm bu bulgular sonucunda aşağıdaki gibi regresyon modeli kurulabilir:   

HVBOKA = 2,144 - 0,005xU + 0,084xD + 0,286xN - 0,20xDA + 0,051xDD + 0,223xND + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi dürüstlük puanlarındaki bir birimlik artışın hizmet 
veya bir olaya kendini adamayı 0,084 birim artıracağı; negatif değerlik puanlarındaki bir birimlik 
artışın hizmet veya bir olaya kendini adamayı 0,223 birim artıracağı ve nevrotiklik puanlarındaki 
bir birimlik artışın hizmet veya bir olaya kendini adamayı 0,286 birim artıracağı söylenebilir.  

Kişilik özelliklerinin saf meydan okumayı anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit 
etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. Kişilik Özelliklerinin Saf Meydan Okuma Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız 
değişkenler B katsayısı SHa β t 

Condition 
Index Tolerance  VIF p 

Sabit  1,178 ,376  3,131 1,000   ,002* 
Uyumluluk (U) ,279 ,080 ,258 3,460 6,272 ,811 1,233 ,001* 
Dürüstlük (D) ,232 ,068 ,235 3,428 8,912 ,961 1,041 ,001* 
Deneyime açıklık 
(DA) ,062 ,091 ,050 ,678 10,650 ,840 1,191 ,498 

Dışadönüklük 
(DD) 

,141 ,104 ,100 1,351 4,483 ,742 1,348 
,178 

Nevrotiklik (N) ,262 ,094 ,220 2,799 7,294 ,661 1,513 ,006* 
Negatif Değerlik 
(ND) 

-,292 ,078 -,282 -3,756 14,534 ,725 1,379 ,000* 

R= ,501; R2= ,251; F3,186= 11,826;  p<0,05 Durbin Watson= 2,030 
Bağımlı Değişken: Saf Meydan Okuma (SMO) 
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Analiz sonuçlarına göre, uyumluluk, nevrotiklik, negatif değerlik ve dürüstlük değişkenleri saf 
meydan okumanın anlamlı birer yordayıcısıdır (p<.05). Deneyime açıklık ve dışadönüklük 
değişkenlerinin ise saf meydan okumanın anlamlı birer yordayıcısı olmadığı görülmüştür 
(p>.05). Buna göre kişilik özellikleriyle birlikte kurulan model saf meydan okuma puanlarındaki 
değişimin %25,1’ini açıklamaktadır. Saf meydan okumanın %74,9’u ise araştırmaya dahil 
edilmeyen başka değişkenlerce açıklanabilir. Tüm bu bulgular sonucunda aşağıdaki gibi 
regresyon modeli kurulabilir:   

SMO = 1,178 + 0,279xU + 0,232xD + 0,062xDA + 0141xDD + 0,262xN – 0,292xND + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi dürüstlük puanlarındaki bir birimlik artışla saf 
meydan okumanın 0,232 birim artacağı; nevrotiklik puanlarındaki bir birimlik artışla saf meydan 
okumanın 0,262 birim artataracağı; uyumluluk puanlarındaki bir birimlik artışla saf meydan 
okumanın 0,279 birim artacağı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, negatif değerlik puanlarındaki bir 
birimlik artışın ise saf meydan okumayı 0,292 birim azaltacağı anlaşılmaktadır.  

Kişilik özelliklerinin hayat tarzını anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını tespit etmek için 
yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 12’de verilmiştir. 

 

Tablo 12. Kişilik Özelliklerinin Hayat Tarzı Üzerindeki Etkisi  

Bağımsız değişkenler 
B 

katsayısı SHa β t 
Condition 
Index Tolerance  VIF p 

Sabit  2,220 ,211  10,534 1,000   ,000* 
Uyumluluk (U) ,069 ,050 ,103 1,364 7,709 ,840 1,190 ,174 
Dürüstlük (D) ,205 ,058 ,267 3,540 8,613 ,840 1,190 ,001* 
Dışadönüklük (DD) -,060 ,067 -,069 -,892 4,483 ,742 1,348 ,374 
Nevrotiklik (N) ,110 ,061 ,149 1,817 7,294 ,661 1,513 ,071 

Negatif Değerlik (ND) 
,119 ,050 ,187 2,375 14,534 ,725 1,379 ,019* 

Deneyime Açıklık 
(DA) 

-,100 ,044 -,164 -2,256 18,872 ,848 1,179 ,025* 

R= ,426; R2= ,182; F2,187= 10,866  p<0,05 Durbin Watson= 2,108 
Bağımlı Değişken: Hayat Tarzı (HT) 

Analiz sonuçlarına göre, dürüstlük, negatif değerlik ve deneyime açıklık değişkenleri hayat 
tarzının anlamlı bir yordayıcısıdır (p<.05). Uyumluluk, dışadönüklük ve nevrotiklik 
değişkenlerinin ise hayat tarzının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür (p>.05). Buna 
göre kişilik özellikleriyle birlikte kurulan model hayat tarzı puanlarındaki değişimin %18,2’ini 
açıklamaktadır. Hayat tarzının %81,8’i ise araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenlerce 
açıklanabilir. Bu bulgular sonucunda aşağıdaki gibi regresyon modeli kurulabilir:   

HT = 2,220 + 0,069xU + 0,205xD - 0,060xDD + 0,110xN + 0,119ND - 0,100xDA + hata 

Regresyon eşitliğinden görülebileceği gibi dürüstlük puanlarındaki bir birimlik artışın hayat 
tarzında 0,205 birim artışa ve negatif değerlik puanlarındaki bir birimlik artışın hayat tarzında 
0,119 birim artışa neden olması beklenebilir. Deneyime açıklık puanlarındaki bir birimlik artışın 
ise hayat tarzını 0,100 birim azaltması beklenebilir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bireylerin kariyer çapası ve seçimine yönelik beklentilerine etki eden faktörlerin başında gelen 
kişilik özellikleri, iş yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bu husus, özellikle insan faktörünün 
yoğun olduğu hizmet sektörlerinde kayda değer bir konudur. Hizmet sektörünün önemli bir 
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kolu olan turizm sektöründe de mevcut konunun incelenmesi ve elde edilen sonuçların eğitim 
programlarında değerlendirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Türkiye’de turizm meslek liseleri, 
turizm sektörünün nitelikli ara insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu 
nedenle araştırma T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
imzalanan protokol ile pilot uygulamanın olduğu Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde yapılmıştır. Daha önce turizm lisesi öğrencilerinin kariyer çapalarını 
açıklamada kişilik özelliklerinin etkisini inceleyen bir araştırmanın bulunmaması çalışmanın 
önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca mevcut kanıtlar, öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer 
çapası üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle ilgili literatüre katkı 
sağlamaktadır.  

Kişilik özelliklerinin nevrotiklik dışındaki tüm özelliklerinin, teknik fonksiyonel yetkinlik 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, ancak teknik fonksiyonel yetkinliğin yaklaşık %70’inin 
araştırmaya dahil edilmeyen başka değişkenler tarafından açıklanabileceği görülmüştür. Turizm 
sektöründe kariyer değerlerine yönelik yapılan araştırmalarda da teknik fonksiyonel yetkinliğin 
ön plana çıktığı görülmektedir (Türkay ve Eryılmaz, 2010; Gezen ve Köroğlu, 2014). Bu yönüyle 
ortaya çıkan sonuçların ilgili literatürde yer alan sonuçlarla örtüştüğü söylenebilir. Ayrıca, 
araştırma sonuçları uyumluluk ve nevrotikliğin özerklik/otonomi değişkeni üzerinde anlamlı 
etkisi olduğu, ancak özerklik/otonominin %91,4’ünün araştırmaya dahil edilmeyen başka 
değişkenlerle açıklanabileceği tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer analiz sonuçları 
incelendiğinde, kişilik özellikleri dışında kariyer çapaları boyutları üzerinde araştırmaya dahil 
edilmeyen diğer değişkenlerin açıklayıcılık oranlarının %60,9 ila %91,4’ün arasında olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kariyer değerlerine yönelik beklentilerini açıklamada, iş 
hayatlarına yönelik; disiplin, özveri, beklenti gibi iç faktörlerin ve çevresel, kültürel, ekonomik, 
sosyolojik gibi dış faktörlerin daha çok etkili olabileceğini ortaya anlaşılmaktadır. Araştırma, 
genel olarak kişilik özelliklerinin kariyer çapası üzerindeki anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 
gösteren çalışmalarla (Jarlström, 2000; Seibert ve Kraimer, 2001; Rothmann, 2001; Schreuder ve 
Coetzee, 2002; Rensburg vd., 2003; Reed vd., 2004; Gunkel vd., 2010; Gökdeniz ve Merdan, 2011; 
Bayram ve Aytaç, 2012; Bayram vd., 2012) benzerlik taşıdığı görülmüştür. Çalışma, turizm 
alanından faaliyet yürüten lise öğrencilerinin kişilik özelliklerinin kariyer çapalarına etkisi 
olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle ilgili literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Türkiye’de meslek liseleri dışındaki liselerin eğitim programları temel olarak öğrencileri 
üniversiteye hazırlık niteliğindedir. Ancak meslek liseleri, yapısı gereği bir meslek seçimine 
yönelik eğitim programını kapsamaktadır. Bu doğrultuda turizm meslek liseleri de turizm ve 
otelcilik sektöründe yer alan mesleklerin eğitimini kapsamaktadır. Dolayısıyla turizm meslek 
liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyerlerine yönelik adımları orta öğretim programında 
başlamaktadır. Turizm meslek lisesi öğrencilerinin, henüz orta öğrenim aşamasındayken kişilik 
özelliklerinin belirlenmesi ve buna yönelik kariyer planı oluşturulması bireyin iş yaşamındaki 
mutluluğuna ve verimliliğine katkı sağlayacaktır. Ayrıca mutsuz ve isteksiz meslek üyelerinin 
turizm gelişimine olumsuz etki edeceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle gelecekte turizm lisesi 
ile eğitim hayatına devam etmeyi planlayan ortaokul öğrencilerinin kişilik özellikleri tespit 
edilerek turizme yönelik kariyer beklentilerinin turizm meslek liseli öğrencilerinden elde edilen 
sonuçlarla karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların da yapılmasında fayda olduğu 
düşünülmektedir. 

Araştırma, turizm ve otelcilik alanında faaliyet yürüten liselerin, öğrenci seçiminde kişilik 
özelliklerinin önemli bir kriter olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu liseleri 
tercih eden öğrencilere mülakat sistemi kullanılarak ön test yapılması oldukça önemlidir. Böylece 
turizm ve otelcilik liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer değerleri oluşturma ve 
beklentilerini gerçekleştirmede istendik yönde gelişim sağlanmış olacaktır.  
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Öz 

Turizm alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde, insanları turizme yönelten faktörlerin 
temelde psikolojik, demografik ve sosyo-kültürel etmenler gibi talep yönlü faktörlerden oluştuğu 
görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, dünyada deniz-kum-
güneş üçlüsünü kapsayan kitlesel turizmin en önemli destinasyonlarından biridir. Bu durum, 
Türkiye iklimine göre daha soğuk bir iklim yapısına sahip Rusya Federasyonu, Almanya, 
Ukrayna, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkelerin son yıllarda Türkiye’ye en fazla turist gönderen 
ilk beş ülke olmalarının önemli bir kanıtı olarak da görülebilir. Bu bağlamda Türkiye’ye gelen 
yabancı turistlerin tatil tercihleri ve satın alma davranışları konusunda yapılmış araştırma ve 
istatistiki verilerin incelenerek analizlerinin yapılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünün 
kitle turizm kapsamında paket tur ve her şey dahil sistemini içeren turistik ürünleri tercih 
ettiklerini göstermektedir. Bu çalışma ile yabancı turistlerin bahsedilen tatil tercihleri ve satın 
alma davranışlarına ilişkin derleme bir çalışma ortaya konulmuş ve değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 
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Abstract 

When studies in the field of tourism are reviewed, it is seen that what directs people to tourism 
are mainly demand-side factors such as psychological, demographic and socio-cultural factors. 
A Mediterranean country surrounded on three sides by the sea, Turkey is one of the most 
important destinations of mass tourism for the trio of sea-sand-sun worldwide. We can regard 
this as evidence of the fact that countries with colder climates than Turkey such as the Russian 
Federation, Germany, Ukraine, Bulgaria and the United Kingdom are the top five countries that 
send tourists to Turkey in recent years. In this context, the subject of this study is investigating 
and analysing previous research and statistical data on vacation preferences and buying 
behaviour of the foreign tourists coming to Turkey. The findings show that in mass tourism, a 
large portion of the foreign visitors that visit Turkey prefer touristic products that include 
package tours and the all-inclusive system. The study compiles and assesses the aforementioned 
vacation preferences and buying behaviour of foreign tourists. 
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GİRİŞ 
 
Türkiye, prehistorik çağlardan günümüze birçok uygarlığa tanıklık etmiş, Göbeklitepe gibi 12 
bin yıllık Erken Neolitk Çağ’a ait insanlık tarihinin sıfır noktası sayılabilecek tapınak yapılarının 
bulunduğu merkezi, onlarca antik kent, sayısız tarihi eser ve sahip olduğu yüksek kültürel 
mirasla turistler için vazgeçilmez bir cazibe merkezidir. Tarihi ve kültürel mirasın yanında doğal 
güzellikleri ve iklim yapısıyla da asırlarca farklı insan topluluklarının ilgisini çekmiş üç tarafı 
denizlerle çevrili, Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü vazifesi gören Anadolu yarımadası 
günümüzde de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. 2019’da bir önceki yıl 
olan 2018’e göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14 oranında artarak 2019 yılı için hedeflenen 50 
milyon turist rakamı da aşılmış ve 51.2 milyon turist sayısına ulaşılmıştır. Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü (www.e-unwto.org) istatistiklerine göre uluslararası turist varışlarında 
2019 yılı itibariyle Türkiye bir önceki yıl olan 6. sıradaki yerini korumuştur. Tüm dünyada 2020 
yılına damga vuran, Covid 19 Pandemisinin yaşandığı Ocak-Ekim 2020 döneminde Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı turist sayısı 13.652.641 kişi olarak gerçekleşmiştir (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2020). 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin dış turizm talebi 2019’un aynı 
dönemine göre yüzde 76,5 azalmıştır. Buna rağmen Türkiye yabancı ziyaretçi girişlerinde dünya 
sıralamasındaki 6. yerini korumuştur (www.e-unwto.org). 

Çalışmanın amacı, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin gittikleri destinasyonlarda hangi tür tatili 
tercih ettikleri ile bulundukları yerlerde ne tür ürünleri satın aldıkları ne tür bir satın alma 
davranışı sergilediklerine ilişkin sonuçları inceleyerek bir değerlendirmede bulunmaktır. 
Değerlendirme sonucunda mevcut dış turizm pazarlarından Türkiye’ye yönelik dış turizm 
talebinin niceliği ve niteliği, yabancı turist profili irdelenirken, potansiyel dış turizm talebi ve 
potansiyel yabancı turist talebinin yapısı konusunda öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Araştırmanın çıktılarına göre, yıllar içindeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin deneyimli bir 
turizm destinasyonu olduğu ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri doğrultusunda turizmde 
niteliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin de alınarak uluslararası turizm pazarından hak ettiği 
payı alabileceğine ilişkin öngörüler ortaya konulmaktadır. 

Türkiye deniz-kum-güneş üçlüsünün bir arada yer aldığı turistik ürün yelpazesi ve her şey dahil 
sistemin uygulandığı Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki sayfiye otel ve tatil köyleriyle kitle 
turizminin en önemli destinasyonlarının başında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’ye gelen 
yabancı turistlerin tatil tercihleri ve satın alma davranışları bu çalışmanın konusunu 
oluşturmuştur (www.ktb.gov.tr). 2017 istatistiklerine göre, Türkiye’de turizm gelirlerinde en 
büyük payı gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlere katılım amaçlı seyahat edenlerin 
yaptıkları harcamalar (%59,55) alırken, bunu akraba ve arkadaş ziyaretleri (özellikle yurt 
dışındaki vatandaş ziyaretçiler) (%25,35), iş amaçlı seyahatler (%5,95), sağlık ve tıbbi nedenler 
(%3,9) ve alışveriş (%3,71) için seyahat edenler izlemektedir. 2014 yılından 2017 yılına kadar 
akraba ve arkadaş ziyaretlerinde ve sağlık ve tıbbi nedenlerle yapılan toplam harcamada artış 
görülürken diğerlerinde azalma görülmüştür (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Söz konusu verilerden 
de anlaşılacağı üzere Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin ziyaret amacının sadece tatil, 
gezi, eğlence, sportif ve kültürel amaçlı değil aynı zamanda iş, sağlık, tıbbi ve alışveriş gibi 
nedenlere de dayandığı görülmektedir. 

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin favori turistik destinasyonları deniz-kum-güneş 
üçlüsünü kapsayan ürünleri ve her şey dahil sistemin uygulandığı tatil köyü ve beş yıldızlı 
otellerin varlığı nedeniyle en çok tercih edilen destinasyonların başında; Antalya, Bodrum, 
Kuşadası ve Marmaris gibi kıyı şeridini kapsayan destinasyonlar gelmektedirler. Gelen 
ziyaretçilerin genel olarak tatil tercihleri; turizm türü olarak dinlenme (rekreasyon) turizmini 
içeren sağlık turizmi, deniz (kıyı) turizmi, kültür turizmi ve spor turizmidir. Turizm şekilleri 
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olarak; kitle turizmi ve kruvaziyer turizmi sayılabilir. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin 
tatillerini planlama şekli olarak başta seyahat acentelerinin oluşturduğu paket turlar olmak üzere 
bireysel tatil programları ve direkt otel rezervasyonlarıyla da Türkiye’de turistik faaliyetlerde 
bulundukları görülmektedir. Türkiye’ye ziyarette bulunan yabancı turistler, gittikleri 
destinasyonlarda genellikle eğlence ve macera arama, yerel turlara katılma, hediyelik eşya satın 
alma, yerel halkla iletişim kurmaya çalışma, grupla ya da bireysel olarak vakit geçirme gibi çeşitli 
davranışlarda bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışma, araştırmanın türü ve veri toplama araç ve tekniklerinin anlatıldığı yöntem bölümü ile 
başlamaktadır. Türkiye’ye yönelik dış turizm talebi ve turizm gelirlerine ilişkin verilerin 
sunulduğu bölümden sonra, Türkiye’nin mevcut ve potansiyel turistik ürünlerine yönelik bir 
değerlendirme ana başlığı altında; turistik tercihleri etkileyen faktörler ve yeni turistik eğilimler, 
Türkiye turizminin güçlü yönleri ve Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında turizm 
türleri alt başlıklarını içeren bölüm yer almaktadır. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin genel 
profili ve satın alma davranışları ana başlığı altında, Türkiye’ye gelen bazı yabancı turistlerin 
genel profili ile alışveriş ve hediyelik eşya satın alma davranışları alt başlıklarının yer aldığı 
bölümün devamında çalışma, sonuç ve tartışma kısmıyla bitirilmektedir. 

YÖNTEM 

Literatür taraması esas alınarak yapılan bu makale bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada nitel 
araştırma metodolojisi benimsenmiştir. Çalışma konusu ve içeriğinin doğası gereği keşfedici 
araştırma yöntemi ve ikincil veri toplama tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın kapsamı, önceden 
belirlenen anahtar kavramlar üzerinden yapılan araştırmaların tespiti, tespit edilen çalışmaların 
analizi ve değerlendirilmesiyle sınırlandırılmıştır. 

  

TÜRKİYE’YE YÖNELİK DIŞ TURİZM TALEBİ ve TURİZM GELİRLERİNE İLİŞKİN 
VERİLER 
 
Tablo 1. Uluslararası Turist Varışları İlk 14 Ülke (2017-2019) 

  ULUSLARARASI TURİST VARIŞLARI 
  Ülkeler 2017 2018 2019 
1 Fransa 86,9 89,4 … 
2 İspanya 81,9 82,8 83,7 
3 ABD 77,2 79,7 79,3 
4 Çin 60,7 62,9 65,7 
5 İtalya 58,3 61,6 64,5 
6 Türkiye 37,6 45,8 51,2 
7 Meksika 39,3 41,3 45 
8 Tayland 35,6 38,2 39,8 
9 Almanya 37,5 38,9 39,6 
10 Birleşik Krallık 39,5 38,7 39,4 
11 Japonya 28,7 31,2 32,2 
12 Austurya 29,5 30,8 31,9 
13 Yunanistan 27,2 30,1 31,3 
14 Malezya 25,9 25,8 26,1 
  Dünya Toplamı 1.333 1.408 1.460 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) (www.e-unwto.org).  
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Tablo 1’de Türkiye’yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı (yurt dışından gelen vatandaş 
ziyaretçiler dahil) 2017’de 37,6 milyon, 2018’de 45,8 milyon ve 2019’da 51,2 milyon kişiye ulaşarak 
2018 yılı dünya sıralamasındaki yeri olan 6. Sıradaki yerini korumuştur.   

Tablo 2’de Türkiye 2017’de 22,5 milyar dolar, 2018’de 25,2 milyar dolar ve 2019’daki 29,8 milyar 
dolar yıllık turizm geliri ile dünya sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Uluslararası Yıllık Turizm Geliri İlk 14 Ülke (2017-2019) 

  ULUSLARARASI TURİZM GELİRİ (MİLYON $)   
  Ülkeler 2017 2018 2019 
1 ABD 210,7 214,7 214,1 
2 İspanya 75,3 81,7 79,7 
3 Fransa 58,9 66 63,8 
4 Tayland 52,4 56,4 60,5 
5 Birleşik Krallık 48 50 52,7 
6 İtalya 44,2 49,3 49,6 
7 Japonya 34,1 42,1 46,1 
8 Avustralya 41,7 45 45,7 
9 Almanya 39,9 43 41,6 
10 Makao (Çin) 35,9 40,7 39,5 
11 Çin 38,6 40,4 35,8 
12 Hindistan 27,4 28,6 30 
13 Türkiye 22,5 25,2 29,8 
14 Hong Kong 33,3 36,9 29 
  Dünya Toplamı 1.348 1.460 1.482 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) (www.e-unwto.org). 

 

Tablo 3’e göre son beş yıl itibariyle Türkiye’ye ziyaretçi gönderen ilk 5 ülke sıralanmaktadır. 
Türkiye özellikle Avrupa turizm pazarı için kitlesel turizmin en önemli destinasyonlarından 
biridir. Bu durum, 2016-2019 yılları arasında Türkiye’ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 5. 
sırada yer alan İran hariç, Türkiye iklimine göre daha soğuk bir iklim yapısına sahip Rusya 
Federasyonu, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve İngiltere’nin son beş yılı kapsayan dönemde 
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk beş ülke olmalarının önemli bir kanıtı olarak da 
görülebilir. 

 

Tablo 3. Yıllar İtibariyle (2016-2020) Türkiye'ye Ziyaretçi Gönderen İlk Beş Ülke 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020* 
Rusya Fed. (1) 866,256 4,715,438 5.964.613 7.017.657 1.911.264 
Almanya (2) 3,890,074 3,584,653 4,512,360 5.027.472 1.037.293 
Bulgaristan (3) 1,690,766 1,852,867 2.386.885 2.713.464. 997.470 
İngiltere (5) 1,711,481 1,658,715 2.254.871 2.562.064 787.540 
İran 1,665,160 2,501,948 2.001.744 2.102.890 … 
Ukrayna (4)     1.301.128 1.462.269 928.105 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.ktb.gov.tr) *Ocak-Ekim 2020 verileri. 
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Tablo 4’te de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı ve turizm gelirleri yıllar itibariyle 
1998’den 2020 yılı Ekim ayına kadar olan süreçte 2016 ve 2020 yılı hariç istikrarlı bir şekilde artan 
eğilimde olduğu görülmektedir. Özellikle 2019’da 2018’e göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 
11,9, turizm gelirlerinde ise yüzde 18,3 oranında artış yaşanması Türk turizminin gelişimi için 
önemli bir aşamadır. Ancak diğer dikkat çekici bir durum ise 2020 yılına damga vuran Covid 19 
Pandemisi sebebiyle tüm dünyada yaşanan sağlık krizinin, 2019 Ocak-Ekim dönemine göre 2020 
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında %76,5 oranında azalmaya 
sebep olması, yine aynı dönemde tüm dünyada bu azalışın %70,1 düzeyinde gerçekleşmiş 
olmasıdır (www.e-unwto.org). 

 

Tablo 4. Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Gelirinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar Yabancı Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri (Milyon $) 

1998 9.752.697 7.177 
1999 7.487.285 5.203 
2000 10.428.153 7.636 
2001 11.618.969 10.450 
2002 13.256.028 12.420 
2003 13.701.419 13.854 
2004 17.202.996 17.076 
2005 20.522.621 20.322 
2006 19.275.948 18.593 
2007 23.017.081 20.942 
2008 26.431.124 25.415 
2009 27.347.977 25.064 
2010 28.510.852 24.930 
2011 31.324.528 28.116 
2012 31.782.832 29.007 
2013 34.910.098 32.309 
2014 36.837.900 34.306 
2015 36.244.632 31.465 
2016 25.352.213 22.107 
2017 32.410.034 26.284 
2018 39.488.401 29.513 
2019 51.200.000 29.800 
2020* 13.652.641 8.145,60 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.yigm.ktb.org).   

*Ocak-Ekim 2020 verileri. 

 

Tablo 5’e göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş noktalarına ve yıllara göre 
dağılımında 2016 yılı ile 2020 yılı Ocak-Ekim dönemi arasında en fazla yabancı ziyaretçinin giriş 
yaptığı şehirlerin ilk iki sırasını paylaşan İstanbul ve Antalya olmuştur. Bu durum Türkiye’nin 
uluslararası turist varışlarının ağırlıklı olarak hangi merkezler etrafında kümelendiği ve tatil 
rotalarının nerelerden başladığı konusunda da bir fikir ortaya koymaktadır. 

 



İrfan YAŞAR  

 258 

Tablo 5. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Giriş Noktalarına ve Yıllara Göre Dağılımı 

Giriş 2016 2017 2018 2019 2020* 
İstanbul 9 217 644 10.730.510 13 432 990 14.906.663 4.154.021 
Antalya 5 952 496 9.482.050 12 438 822 14.650.481 3.099.687 
Edirne 2 845 352 3 165 839 3 835 131 4.348.565 1.508.542 
Muğla 1 657 736 1.982.468 2 723 815 3.221.738 668.049 
Artvin 2 353 472 2 666 046 2 360 370 2.292.412 406.626 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.ktb.gov.tr).   
*Ocak-Ekim 2020 verileri. 

 

Tablo 6’da 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de yabancı ziyaretçilerin en çok geceleme 
yaptığı iller sıralamasında Antalya ve Muğla illeri birinci ve ikinci sırayı paylaşırken, İstanbul 
üçüncü sırada yer almaktadır.  

Tablo 6. Yabancıların En Çok Geceleme Yaptığı İller (2020**) 

İller 2020** 
Antalya 4.540.329 
Muğla 687.843 
İstanbul 387.288 
Aydın 261.234 
İzmir 78.648 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.ktb.gov.tr).     
**Ocak-Eylül 2020 verileri. 

 

TÜRKİYE’NİN MEVCUT ve POTANSİYEL TURİSTİK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK 
BİR DEĞERLENDİRME  
 
Turistik Tercihleri Etkileyen Faktörler ve Yeni Turistik Eğilimler  
 
Turizm literatürü incelendiğinde turistlerin bir ülke ya da bölgeye seyahat etme nedeni, tatil 
tercihi veya turistik davranışı; psikolojik (güdüler, algılama, öğrenme, tutumlar, kişilik) 
demografik (yaş, meslek, eğitim durumu, aile yapısı, cinsiyet, gelir) ve sosyo-kültürel faktörler 
(aile, referans grubu, sosyal statü, kültür ve alt kültür)’in etkisi ile ortaya çıkmaktadır (Kodaş, 
2013:83-96). Turistlerin seyahat motivasyonlarının tam olarak anlaşılması halinde, hangi amaç ve 
nedenlerle turistik ürün ve destinasyon tercihi yaptığını ve bunun davranışlarına ne şekilde 
yansıdığı anlaşılacaktır (Mansfeld, 1992:399-419). Turist davranışlarında etkin rol oynayan 
güdülerin anlaşılması, turizm pazarlaması faaliyetlerinin de etkin bir şekilde yürütülmesinde 
kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla turizm pazarlaması faaliyet yürütücüleri için turistlerin tatil 
satın alma karar süreci ve tatillerini geçirdikleri destinasyondaki satın alma ve diğer turistik 
davranışlarının takip edilmesi, turistik talebe en optimum düzeyde cevap verilebilmesi açısından 
önem taşımaktadır (Sırakaya vd., 2003:293-304). 

Diğer taraftan turizmde yaşanan gelişmeler, azalan genç nüfus, artan yaşlı nüfus, turist 
beklentilerindeki değişiklikler neticesinde turizmden daha çok pay alma arzusunda olan ülkeler, 
turistik ürün arzını bütün bir yıla yaymak amacıyla turistik ürünlerinde çeşitlendirmeye 
gitmektedir. Son zamanlarda çeşitli çekim nitelikleri olan turistik destinasyonlar, her geçen gün 
artarak tercih edilmektedir. Türkiye gibi yeraltı kaynağı (doğal gaz ve petrol) sınırlı ve döviz 
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talebi yüksek ülkelerin turizmden daha çok pay alabilmesi için turistik ürünlerinde 
çeşitlendirmeye gitmesi zorunlu bir olgu ve önemli bir politika alanıdır (Oflaz, 2015: 21). 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yapılan bir araştırmada yirmi 
birinci yüzyılda, bireysel ilgi turizm türleri, turizm sektörüne yön verecek trendlerden birisi 
olarak görülmektedir. UNWTO’ ya göre, turizm alanında yatırım yapılacak 300 turizm türü yer 
almaktadır. Ancak bu türlerin hepsinin tek bir ülke içinde uygulanması mümkün 
görülmemektedir. Turizm yatırımcıları ve ülkeler, bahsedilen turizm çeşitlerinden kendisine 
uygun olanları belirleyip, buna göre girişimcilikte bulunması gerekmektedir. Türkiye, sahip 
olduğu tarihi, kültürel mirası ve tabiat varlıkları ile birçok turizm ürününü birlikte sunabilme 
kabiliyetine sahiptir. Ancak Türkiye’de, turistik ürün çeşitlendirmesine ilişkin önemin tam 
anlamıyla kavranılmamış olması, bu konuda geç kalınmasına sebep olmuş ve genellikle belirli 
turizm ürünlerine yönelik pazarlama ve satış etkinliklerinin yapılması alışılagelmiştir (Güzel, 
2010:87-100). 

 

Türkiye Turizminin Güçlü Yönleri 
 

Bir turizm destinasyonunda arkeolojik ve doğal değerler üst düzeyde kalifiye insan kaynağı, 
gelişmiş bir alt yapı ve marka yerler turizm sektöründeki üstün rekabet gücünün göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Dünyada ve Türkiye’deki turizm trendleri göz önüne alındığında, turizm 
destinasyonu kapsamında Türkiye’nin turizmdeki güçlü yönleri aşağıdaki biçimde sıralanabilir 
(DPT, 2001): 

• İklim, doğal kaynaklar ve tarihsel değerlerin mevcut durumu ve an itibariyle 
bozulmamış olan çevre, 

• Turizmin sosyo-ekonomik öneminin toplumun büyük bir kesimince anlaşılmış olması, 
• Türkiye’nin zengin geçmişi ve kültür mirası, 
• Gelenekler ve göreneklerle Türkiye halkının misafirperverliği, 
• Turizm olgusuna hızlı uyabilecek dinamik ve genç bir nüfusun varlığı, 
• Özgün sosyokültürel nitelikler, Doğunun ve Batıya ait egzotik bileşiminin birlikte 

sunulması 
• Ana pazarlarda yer alan bilinirlik, pazar payının yüksek olması ve uluslararası turizm 

piyasasında Türkiye uzmanı olan seyahat acenteleri ile havayolları işletmelerinin 
bulunması, 

• Akdeniz hinterlandındaki rakiplere kıyasla daha yeni ve niteliği olan tesislerin 
bulunması, 

• Yat turizminin geliştirmesine elverişli kıyılar, kıyı yapısı ve yelkenliler için yeterli 
rüzgârın olması, 

• Turistler için henüz keşfedilmemiş, ücra köşelerde yer alan yeni yerlerin varlığı, 
• İç turizmde olan hareketlenme, 
• Konfeksiyon, halı, mücevher, deri başta olmak üzere alış-veriş imkanları yerli 

potansiyelle bağlantılı geliştirilen el sanatları ve el sanatı ürünlerinin mevcut olması, 
• Turizmin çeşitlendirilmesiyle ilgili olanak sağlayan coğrafi yapı ve ulaşım imkanları 
• Türkiye’nin sosyo-ekonomik göstergelerindeki iyiye gidiş ve 
• Uluslararası turizmde değişmekte olan talebin yapısına olan uyum. 

 

Dünyada tatil amaçlı turizm denildiği zaman akla gelen turizm türü deniz-kum-güneş üçlüsünü 
içeren turizmdir. Başka bir ifadeyle, deniz-kum-güneş en önemli tatil güdüsü nedenidir. 
Türkiye’nin de en önemli turizm arzını deniz-kum-güneş üçlüsünü içeren ürünler 
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oluşturmaktadır. Türkiye’nin Akdeniz hinterlandının en uzun sahiliyle niteliği ve yüksek 
potansiyeli nedeniyle rakibi olan ülkelere oranla daha yeni tesisleri olması, mavi bayraklı plajları 
ile dünya sıralamasında ilk üçe girmesi, bozulmamış tabiatıyla “aile destinasyonu” olarak 
tanınması sektördeki güçlü yanlarını göstermektedir. 

Deniz-kum-güneş üçlüsünü içeren kitle turizminin gelişmiş olması ve zengin mutfak kültürüne 
sahip Türkiye, her şey dâhil sistemini de başarı ile uygulamaktadır. Her şey dâhil uygulamasının 
ise turistler açısından güven kazanmış olması sektöre büyük bir ivme kazandırmıştır. 

 
Türkiye’de Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Turizm Türleri 
 
Dört mevsim turizm potansiyeline sahip Türkiye’de turizme ilişkin aktivitelerin kıyı bölgelerinde 
yoğunlaşmış ve yılın bütün aylarına yaygın hale getirilmemiş olması önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi yönünde turistik ürün çeşitlendirilmesi gerekli 
görülmektedir. Türkiye’nin tarihi, turistik ve doğal değerler açısından zengin olması geleneksel 
deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan turistik faaliyetlerle beraber ayrıca buna alternatif olabilecek 
pek çok turistik faaliyetle, turizmin 12 aya yayılması mümkün olabilecektir. Ancak, “alternatif 
olabilecek pek çok turistik faaliyet” ifadesinde yer alan alternatif kelimesi, geleneksel deniz-kum-
güneş üçlüsüne dayanan turistik faaliyetlerine bir alternatif, seçenek, tercih ya da onların yerine 
geçecek faaliyet olarak değil onlarla birlikte sunulabilecek bir turistik faaliyet arzı olarak 
anlaşılması gerekmektedir. 

 

Kitle Turizmi (Deniz-Kum-Güneş) 
 
Kitle turizmi 1960’lı yıllardan itibaren orta gelir düzeyindeki insanların öncülük ederek başlattığı 
bir turizm çeşidi olmuştur. Kitle turizmi birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan büyük grupların 
gerçekleştirdiği bir turizm biçimidir. Sanayi devrimiyle gelir seviyesinde meydana gelen yükseliş 
ve boş zamanın çoğalması özellikle havayolu ulaşımının halkın da yararlanmasına açılmasıyla 
geniş kitlelerin seyahate başlaması ve kitle turizminin kendine has bir organizasyon meydana 
getirmesini sağlamıştır. Kitle turizminden faydalananların belirli özelliği katılan kişilerin paket 
turları talep etmesidir. Kitle turizmine katılmış olan grupların devamlılığı da söz konusudur 
(Göktaş, 2016:148-165). 

Türkiye, kitle turizminden faydalananlara tatilleri süresince farklı etkinliklere katılım olanağı 
vermesi yönünden turizm çeşitliliğinin olması, açık hava müzesi özelliği taşıması, konukseverliği 
ve kültürel değerleri sebebiyle deniz-kum-güneş destinasyonu algısını güçlü kılmaktadır. 
Nitekim, deniz-kum-güneş turizminde yabancı turist memnuniyet seviyesi yüksekte olması, 
fiyat-hizmet kalite başarısı yönünden rekabet üstünlüğünü arttırmaktadır. Türkiye’nin coğrafi 
konumu sebebiyle kitlesel turizmin taleplerini oluşturan kaynak pazara yakınlığı, kaynak 
pazardaki (Rusya, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve geçmişte BDT) hava yolu ve tur 
operatörleri sahibi kişilerin Türklerden teşkil etmesi, turizm aktörlerinin genç nüfus, bilgi 
birikimi, Akdeniz ve Ege kıyısında turistik sezonun uzun sürmesi Türkiye’nin deniz-kum-güneş 
turizmine ilişkin arzı daha da güçlendirmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

 
Alternatif Turizm 
 
Alternatif turizm, sektörün kaynak değerleri ve potansiyeli dikkate alındığında, temel turizm 
çeşidi olarak tanınan / sektörde genel kabul görmüş / sektörde egemen olan / en çok turizm 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3): 252-272. 

 261 

aktivitesini ve geliri oluşturan ana akım turizm etkinliği haricinde kalan, yan kaynaklarla ana 
akım turizmini destekleyen turizm türünü belirtmektedir. Ana akım turizm çeşidi ülkelerden 
ülkeye, bölgelerden bölgeye farklılık göstermektedir. Örneğin Türkiye’de ana turizm çeşidi 
deniz-güneş-kum iken Avusturya’da bu, kış ve dağ turizmi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla “alternatif” sözcüğü mevcut olanı ortadan kaldırmak yerine başkasını ona ikame 
etmek gibi algılandığından, “alternatif turizm” ifadesinin yerine “turizm çeşitliliği” ifadesinin 
kullanımı belki daha doğru olacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Türkiye’de deniz-güneş-kum 
turizmi haricindeki turizm türleri; kruvaziyer turizmi, sağlık turizmi, doğa/eko/kırsal turizm, kış 
ve dağ turizmi, kültür, kongre ve spor turizmi, inanç turizmi ve gastronomi turizmi biçiminde 
sayılabilir. 

 
Kruvaziyer Turizmi 
 
Havayollarında oluşan rötarlar, fiyatların yüksek olması ve yolculuk rotasının görülememesi 
nedeniyle günümüz turizm anlayışında, kurvaziyer turizmi önemli bir yer tutmakta ve üst 
yaşlarda olan sosyo-ekonomik seviyedeki Avrupa ve ABD’li turistlerce talep gören turizm 
türüdür. Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı olması kurvaziyer turizminin 
geliştirilmesi yönünde en önemli avantajı ortaya koymaktadır. Çoban (2015) bu turizm çeşidine 
de diğer deniz ve kıyı turizm ürünlerine verilen önem derecesinde değer verilmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye’nin yer aldığı Anadolu yarımadası coğrafyasında bulunan İstanbul, Kuşadası, Efes gibi 
kültürel ve üstün tarihi değere sahip olan kıyı ve kıyıya yakın yerleşim bölgeleri kruvaziyer 
turizmine büyük potansiyel oluşturmakta olup bu yönüyle Türkiye’nin turistik ürün çeşitliliği 
açısından da en güçlü yanlarından birini yansıtmaktadır. 

Dünyadaki bütün kurvaziyer gemileri ile seyahat eden turistlerin %11’inin rotası Türkiye’den 
geçer. Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin%30’unun uğrak yeri İstanbul’dur. Bunu Kuşadası ve 
İzmir takip etmektedir. Dünya çapındaki 20,9 milyon kurvaziyer gemiler ile seyahat eden 
turistlerin %84’ü Amerikalıdır. En fazla tercih edilen nokta %37,3 ile Karayipler ve Bahamalar 
iken Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz Bölgesi %19,1 oran ile ikinci sıradadır (TÜRSAB, 2013). 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedeflerinde kurvaziyer turizmi 
için yeni limanlar planlanmıştır. Buna göre Samandağ Kurvaziyer Limanı, Çeşme Kurvaziyer 
Limanı, Antalya Kurvaziyer Limanı, Çanakkale Kurvaziyer Limanı, Kuşadası Kurvaziyer 
Limanı, İstanbul Galata Kurvaziyer Limanı, İstanbul Ataköy Kurvaziyer Limanı, Trabzon 
Kurvaziyer Limanı, İstanbul Zeytinburnu Kurvaziyer Limanı ve Samsun Kurvaziyer Limanı 
turizm stratejisi planına alınmıştır (Kültür Bakanlığı, 2007). 

 
Sağlık Turizmi 
  
Turizm Bakanlığı (2019) tarafında sağlık turizmi; tedavi için yapılmış olan seyahattir. Sağlık 
Bakanlığı’nın (2013) tanımıysa, sağlığın muhafazası, geliştirilip hastalığın tedavisi için bireylerin 
ikamet yerinden diğer ülkelere seyahatiyle sağlık ve turizm imkânlarından yararlanması” olarak 
tanımlamaktadır. Bunun için seyahat edene “sağlık turisti” denir. 

Bookman ve Bookman, (2007) sağlık turizmi, insanların konakladıkları ülke, bölge dışına farklı 
tedavi ihtiyaçları sebebiyle seyahat faaliyetinde bulunması neticesinde, bu hizmetin karşılanması 
için turizm ve sağlık sektörlerinin birlikte işbirliği yaptığı ekonomik bir faaliyettir. Yapılan 
hizmetlerin sağlığa ait hizmet olmasında sağlık sektörünün doğrudan ilgilendiği alana 
girmektedir. Bir ülkeye yurt dışından tedavi amacıyla gelen turistler aynı anda o ülkede tatil 
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imkanlarından da faydalanabilmektedirler. Böylelikle sağlık turizmi, turizm sektörünün ve bir 
hizmet ihracatı olması nedeniyle ekonominin ilgi alanına girmektedir. Sağlık turizminin ana fikri, 
alışılmıştan farklılaşarak daha rahat ve daha farklı bir mekânda tedavi almak ya da destekleyici 
sağlık hizmetlerinden yararlanmaktır (www.saturk.gov.tr). Hastalar doğal güzelliklerin keyfini 
çıkarttığı zaman sağlık hizmetinden daha fazla faydalanabilmektedirler.  

Doğal ve kültürel kaynakların ekonomik değerinin belirlenmesi oldukça zordur. Bu anlamda 
kabul gören ve finansal değeri bulunmayan doğal kaynaklardan birisi olan “termal” kaynaklar, 
bir taraftan iyileşme amacıyla diğer taraftan ise dinlenmek ve zindeliği kazanmak için 
yararlanılan önemli bir turizm ürünü haline gelmesine neden olmuştur. Zira endüstrileşme ve 
şehirleşmenin olumsuz etkileri toplum sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal 
kaynakların kirlenmesi, çevrenin bozulmasıyla beraber farklı rahatsızlıkların oluşmasına sebep 
olmaktadır. Çelik, (2012) bu sorunların çözüme kavuşması amacıyla insan sağlığını korumak ve 
iş gücü veriminin yükseltilmesinde kişilerin sağlık turizmini tercih etmeleri teşvik edilmelidir. 
Kişilerin ve toplumların daha kaliteli bir yaşamlarının olması ve sağlıklı yaşam standartları 
doğrultusunda zinde olmasını sağlamak için oluşturulan hizmet ve tesisler sağlık, güzellik ve 
zindelik merkezleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’nin 2019 yılına ait turizm gelirlerinin harcama kalemleri temel alındığında, yüzde 
2,98’lik kısmını (793,504 $ ile) sağlık harcamaları oluşturmuştur (www.ktb.gov.tr). Dolayısıyla 
Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği gelir miktarının küçüksenmeyecek miktarda olduğu 
söylenebilir. Dünya genelinde sağlık turizminden en yüksek payı elde eden ülkeler sırasıyla; 
Hindistan, Brezilya, Singapur, Meksika, Arjantin, Çin, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, 
Polonya ve Macaristan’dır (www.omerbayar.com.tr). 

Sağlık turizminin gayesi eğlenmek, yeni yerler görmek yanında ayrıca hem şifalı su 
kaynaklarından hem de iklim tedavisinden faydalanmaktır. Kişilerin sağlık nedenleriyle turizme 
katılmaları çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

Klimatizm; Mağaraların ve dağların olduğu yerlerde temiz hava ile uygulanan tedavi işlemleridir 
(Bahar, 2015:170). Serçek, (2011) Termalizm; Kaplıca ve ılıca benzeri şifalı tabii su kaynaklarının 
sağlık şartlarını da dikkate alarak uygulanmasıdır. Üvalizm; Bazı bölgelerde üretilen meyvelerin 
ve sebzelerin kür amacıyla talep edenlere sunulmasıdır (Bahar, 2015:170). 

Türkiye’de medikal turizmin özellikle göz, estetik, tüp bebek ve diş alanlarında diğer ülkelere 
kıyasla karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olduğu söylenebilir. Ancak, Türkiye’de medikal 
turizmle ilgili olarak hem kamu hem de özel sektör bazında tespit edilmiş bir program ve 
kıstaslar ortaya konulmamıştır. İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde iki yüze yakın hastane ve özel 
kliniğin bu alanda çalışmaları bulunmaktadır. Bu hastanelere ilaveten yabancı sağlık sigorta 
şirketleriyle de anlaşmalar yapılarak yurt dışından tedavi amaçlı hasta kabul edilmesine imkân 
tanınmıştır. Ama bu husus kitlesel bir harekete dönüşememiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu, 
sağlık alanında yetişmiş insan gücü ve sağlık altyapısının gelişmiş olması sağlık turizmi alanında 
en önemli avantajlarındadır (Aydın, 2011:1-22).  

Teknoloji ile birlikte ulaşım sistemlerindeki hızlı gelişmeler dolayısıyla insanlar çok daha kısa 
süreler içinde dünyanın herhangi bir bölgesinden diğer bölgelere tatil ya da tedavi amaçlı seyahat 
yapabilmektedirler. Özellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere seyahat, önceki 
seyahatlere göre daha kolay, daha hızlı ve daha ucuzdur. Gelişmiş ülkelerdeki tedavi 
masraflarının çok yüksek olması insanların bu hizmeti daha ucuza satın alabileceği gelişmekte 
olan ülkelere doğru yönlendirmektedir. Sağlık hizmetlerinde özellikle uluslararası alanda 
süregelen küreselleşme medikal turizmin gelişmesinde de yükselen bir trend olmuştur. 
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Turistik Ürün Olarak Paket Tur 
 
Paket tur, tur operatörlerinin konaklama ve erişim başta olarak turistlerin gezileri süresince 
gereksinim hissedeceği ayrı turizm hizmetinden minimum iki ya da fazlası bu hizmetin esas 
imalatçılarında daha evvelden satın alıp, bir araya getirerek hazırladığı turistik üründür 
(Sharpley, 2006:1040-1052). Daha evvelden hazırlanmış olan ve tüketiciye arz edilen seyahat 
planı, ulaşım, yemekler ve konaklama gibi her şey paket turda tam olarak tek bir fiyat üzerinden 
satılır (Lo ve Lam, 2004). Kısacası paket turun, birbirilerinden ayrı birden çok ürünün bir araya 
getirilerek meydana getirilen, bileşik ürün niteliğinde olan ve tüketiciye tek bir fiyat üzerinden 
sağlanan hizmet ağırlıklı bir turistik ürün olduğu ifade edilebilir. Esas olarak bir turistik ürün 
olan paket turun; (a) destinasyondaki cazibeler, (b) destinasyon içinde turistlere arz edilen 
olanaklar, (c) destinasyona ulaşılabilirlik, (d) destinasyona ait olan imaj ve (e) destinasyon 
içindeki ürünlerin fiyatları şeklinde beş temel öğenin bileşiminden meydana geldiği 
belirtilmektedir. Başka ifadeyle paket turun yalnızca oteldeki yataklar, uçak koltukları ya da 
güneşli kumsallar ve başka caziplikler benzeri soyut olmayan ögelerden meydana gelmediği, 
yabancı bir mekânda geçici olarak yaşama hakkını elde etmek, ziyaret edilen yerin kültür ve 
zenginliklerini tanımak benzeri başka pek çok soyut ögeyi de (misafirperverlik, itibar elde etme 
benzeri) yapısında bulunduran bir bileşen olduğu belirtilmektedir (Das ve Mukherjee, 2008:321-
344).  

Turistler için paket tura katılmak, oldukça kolay ve fiyat yönünden de kazançlıdır. Bu nedenle 
kitle turizminin gelişip popüler olması ile beraber paket turlara talepte artış olmuştur 
(Alaeddinoğlu ve Can, 2007:59). Buna bağlı olarak paket turun turistlerin seyahat motivasyonları 
7 sınıfa ayrılmış olup bular (Mısırlı, 2002:220); güvenlik duygusu vermesi, ekonomik fiyat özelliği 
taşıması, deneyimli ve bilgili olmaları, seyahatleri süresince harcamaların önceden belirlenmiş 
olması, kolaylık sağlaması, zaman tasarrufu sağlaması ve sadece görülmesi gereken yerlere tur 
düzenlenmesidir. 

Paket turun başlıca özellikleri aşağıda yer almaktadır; 

• Paket turun temel özelliği bir tur operatörünce oluşturulmasıdır. Kitle turizmine iştirak 
eden turistler çoğunlukla seyahat acentelerince hazırlanan paket turizm ürünlerini alıp 
rahat bir biçimde kullanabilecek ulaşım ve konaklama tesisleri hizmetleri talep 
etmektedirler. 

• Belli bir yaşın üzerinde olan turistler kendilerini güvende hissetmeleri sebebiyle daha 
çok rehberli turları içeren kitle turizmini tercih etmektedirler. 

• Kitle turistleri genelde seyahat acentelerinin paket turizm ürününü aldığından, program 
içinde olan konaklama tesisi, rehberlik, yemek gibi aktivitelerden memnuniyet dereceleri 
olumlu yönde etkilenecekleri bir unsurdur (Lee ve Kim, 2010:495-518).  

• Genel olarak bilinen turizm merkezilerinin gezi programlarına dâhil olduklarından, 
birkaç turistik yere odaklanmaktadırlar (Choo, Jang ve Hwang, 2010:77-91). 

 

Türkiye’nin 2019 yılı turizm gelirlerinin harcama kalemlerine göre dağılımı (Tablo 7) 
incelendiğinde; turistlerin yeme-içmeye %19,5; konaklamaya %10,4; sağlığa %3; yurt içi ulaşıma 
%6,5; uluslararası ulaştırmaya %13,3; spor, eğitim ve kültüre %1,1; tur hizmetlerine %0,4; diğer 
mal ve hizmetlere ise %18,5 oranında harcama yaptıkları tespit edilmiştir. Tablo 7’ye göre, 
Türkiye’nin 2019 yılı turizm gelirlerinin harcama kalemleri içindeki paket tur harcamalarının 
payı %26,5 olarak gerçekleşmiş olup toplam harcamaların dörtte birinden fazla bir oranda yer 
tuttuğu tespit edilmiştir. Bu veriler Türkiye’nin elde ettiği turizm gelirinin her dört turizm 
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harcama gelirinden birisinin paket tur harcamalarından kaynaklandığı ve paket turun, Türk 
turizm sektörü için önemli bir turizm ürünü olduğunu göstermektedir.  

Tablo 7. 2019 Yılı Türkiye’nin Turizm Gelirlerinin Harcama Kalemlerine Göre Dağılımı 

Harcama Türü Miktar (1 000 $) % 
Toplam turizm geliri (A+B) 34.520.332 100 
Kişisel harcamalar (A) 25.355.577 73,45 
Yeme-içme 6.756.719 19,57 
Konaklama 3.621.359 10,49 
Sağlık 1.065.105 3,09 
Ulaştırma (Türkiye içi) 2.247.263 6,51 
Spor, eğitim, kültür 393.778 1,14 
Tur hizmetleri 142.047 0,41 
Uluslararası ulaştırma 4.607.257 13,35 
Cep telefonu dolaşım harcamaları 85.364 0,25 
Marina hizmet harcamaları 41.752 0,12 
Diğer mal ve hizmetler 6.394.933 18,53 
Giyecek ve ayakkabı 3.921.072 11,36 
Hediyelik eşya 1.344.768 3,9 
Halı, kilim vb. 120.436 0,35 
Diğer harcamalar 1.008.657 2,92 
Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) (B) 9.164.755 26,55 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.ktb.gov.tr).  

 

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN GENEL PROFİLİ ve SATIN ALMA 
DAVRANIŞLARI 
 
Turizm ve alışveriş arasında yakın bir ilişki daima olmuştur. Günümüzde pek çok turist çeşitli 
sebeplerle seyahate çıkmaktadır. Turistleri seyahate motive eden ögeler, algılama, beklenti ve 
kültürel koşullar turistin seyahate ait davranışına etki etmektedir (Fodness 1994:555-581).  

Aşağıda yer alan iki ayrı araştırmada özellikle turizme katılacak bireylerin son yıllardaki tatil 
satın alma alışkanlıkları ve rezervasyon şekilleri ile ilgili bulgular sunulmaktadır. Bu bulgulara 
göre Türkiye’yi ziyaret edecek olan yabancı turistlerin de tatil satın alma alışkanlıkları ve 
rezervasyon yapma şekillerinin bilinmesi turistik arzın hazırlanmasında yürütülecek olan 
pazarlama faaliyetlerinde önemli katkılar sağlayacaktır. 

Condor Ferries.co.uk’un (www.condorferries.co.uk) temel seyahat istatistikleri ile ilgili sonuçları 
aşağıda sıralanmaktadır: 

• Online seyahat rezervasyonlarının 2020 yılına kadar 817 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor.  

• 2023 yılına kadar 700 milyon kişi otel odalarını online olarak rezerve edecek.  
• Gezginlerin % 70'i akıllı telefonlarında seyahat araştırması yapıyor.  
• 2019'daki çevrimiçi dijital seyahat satışları, dünya çapında 755 milyar dolar değerindedir.  
• ABD'li yetişkinlerin % 83'ü artık seyahatlerini çevrimiçi olarak yaptırmayı tercih ediyor. 

Tüketicilerin %33'ü, bir sonraki seyahatlerini organize etmek ve planlamak için sanal 
seyahat asistanı kullandıklarını söylüyor.  
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• Google verileri, "bu gece" ve "bugün" dahil olmak üzere seyahatle ilgili aramaların son 
beş yılda %519'dan fazla arttığını gösteriyor.  

• Birleşik Krallık'taki gezginlerin %45'i, yalnızca cep telefonlarını kullanarak yeni yerlere 
seyahatler için araştırma, planlama ve rezervasyon yapma konusunda kendilerini rahat 
hissediyor.  

• Mobil rezervasyonların %72'si, son dakika Google aramalarından sonraki 48 saat içinde 
gerçekleşmektedir.  

• Her yıl 148,3 milyon seyahat rezervasyonu çevrimiçi olarak tamamlanmaktadır.  
• Müşterilere 'tek durak noktası' sunan çevrimiçi seyahat acentelerinin 2020'ye kadar 

çevrimiçi dijital seyahat pazarının % 41'ine sahip olması beklenmektedir.  
• Y kuşağı, seyahat acenteleri aracılığıyla otel rezervasyonu yapmayı tercih ediyor, ancak 

%52 daha fazla bilgi için otelin web sitesine göz atıyor.  
• 2018'deki tüm seyahat rezervasyonlarının %82'si, insan etkileşimi olmadan bir mobil 

uygulama veya web sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapıldı. 

 ABTA Ltd Holiday Habits Report (2018), İngiliz halkının seyahat alışkanlıkları ile ilgili yaptığı 
araştırmada da seyahat ve tatil rezervasyon türleri ile ilgili sonuçlar şu şekildedir 
(www.abta.com): 

• Tatillerini online rezervasyonla yapan İngilizlerin oranı %81, 
• Tatillerini seyahat acentesi vasıtasıyla yapanlar %22, 
• 65 yaşın üzerindekilerin telefonla rezervasyon yapma oranı %26, 
• 65 yaşın üstündeki kişiler, yurt dışında tatil rezervasyonu yapma olasılıkları en yüksek 

olan kesimdir, 
• Yurt dışında paket tatil satın alanların oranı %49, 
• Her şey dahil sistemini savunanların oranı %69, 
• Son 12 ayda paket tatil satın alanların %23’ü İngiltere , %49 yurt dışı için satın almıştır, 
• Son 12 ayda seyahat acentesi ile tatil satın alanların %23’ü İngiltere, %50’si yurt dışı için 

satın almıştır, 
• Araştırmaya katılan İngilizlerin %45’i gelecek 12 ay içinde yurt dışında tatil geçirmeyi 

planladıklarını söylemişlerdir. 

 

Türkiye’ye Gelen Bazı Yabancı Turistlerin Genel Profili ve Satın Alma Davranışları 

Turistik tüketici davranışları, turistlerin seyahatlerinde ihtiyaçlarını gideren ürün, hizmet ve 
düşünceleri araştırıp satın almak ve değerlendirmek amacıyla sarf ettikleri edim ya da 
davranışlardan oluşur. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yarıdan fazlasını Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu görülmektedir. Bunlar; Almanya, Bulgaristan, İngiltere, 
Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Belçika şeklinde sıralanırken, AB dışından 
gelenlerin ilk iki sırasını da Rusya Federasyonu ve Ukrayna paylaşmaktadır. Bunun yanında; 
Gürcistan, İran, Irak, Azerbaycan ve ABD’den gelen yabancı ziyaretçiler de önemli bir yere 
sahiptir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019, 2020).  

Alman turistlerin seyahat motivasyonları genel olarak, deniz-kum-güneş üçlüsü, şehir gezileri, 
dinlenme, kültür ve alışveriş şeklinde sıralanmaktadır. Tercih ettikleri dönem, Haziran, Temmuz 
ve Ağustos ayları iken, ortalama tatil süresi 10-13 gün arasında değişmekte ve 6-12 ay öncesinde 
tatile karar vermektedirler. Tercih edilen rezervasyon türü olarak; Seyahat acentesi %35, 
doğrudan otelle bağlantı %28, internet %15, tur operatörü %7 ve son yıllarda artış yaşanan son 
dakika satışlarıdır. Bunun yanında Alman turistlerin %60’a yakın bir kısmı Türkiye’deki 
tatillerinde paket turu tercih etmektedirler (Avcıkurt, 2020: 155). 



İrfan YAŞAR  

 266 

Rus turistlerin tatile karar vermelerinde ve destinasyon seçiminde kadınların büyük rol oynadığı 
ve Türkiye’ye gelen Rus turistlerin genellikle aile ile birlikte veya çocuklarla beraber seyahat eden 
25-55 yaş grubu kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Tatilde ortalama kalış süreleri 9-10 gün 
arasında değişirken, Rus turistlerin tatilden en az bir ay önce rezervasyon yaptırdıkları ve son 
dakika satışları tercih ettikleri görülmektedir. Ruslar Türkiye’de paket tatil ve her şey dahil 
sistemin uygulandığı konaklama işletmelerini tercih etmekteler ve seyahat motivasyonları 
arasında da deniz turizmi ve eğlence, kültür turizmi, alışveriş ve kış turizmi gelmektedir. Rus 
turistlerin % 78’i Antalya’yı tercih ederken, % 85’i deniz turizmi ve eğlence amaçlı Türkiye’yi 
ziyaret etmektedirler. Tatile çıkma dönemleri; Temmuz-Ağustos, Mayıs-Haziran, Eylül ve Aralık 
(Yılbaşı) şeklindedir (Avcıkurt, 2020: 163-164). 

İngiliz turistlerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında, ucuzluk, doğal ve tarihi zenginlik, 
Türk halkını tanıma, iş olanakları ve Türk mutfağı sayılabilmektedir. Türkiye’ye gelenlerin %90’a 
yakını havayolunu, %10’u ise denizyolunu tercih ederken, en çok Haziran ayında tatile çıkmakta 
ve daha çok tatil köylerinde konaklamaktadırlar. Genel olarak Mayıs-Ekim ayları arasında tatile 
çıkarlarken, Türkiye’de kalış süreleri de ortalama 11 gündür. İngiliz turistler rezervasyonlarının 
%65’ini seyahat acentesi vasıtasıyla oluşturmaktadırlar. Türkiye’ye gelen İngiliz turistlerin 
büyük bir çoğunluğunun yaş ortalaması 35 iken, 20 ile 45 yaş arasında olanların oranı %70 ve 
emeklilerin oranı da %10 civarındadır (Avcıkurt, 2020: 160).  

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin genel profili ve satın alma davranışları ile ilgili olarak yapılan 
başka bir araştırmada da tüketici davranışları kapsamında Türkiye’ye gelen Rus turistlerin 
tüketim alışkanlıklarına yönelik Asanbekova’nın (2007) araştırmasında elde edilen bulgulara 
göre sonuç ve değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır: 

Asanbekova (2007) çalışmasında, Türkiye’ye gelen Rus turistlerin turizm harcamaları dağılımı en 
yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır: Eğlence %42; alış-veriş %31,7 ve yerel-
bölgesel geziler %7 oranındadır. Alış-veriş harcamalarının %38,3’ü Antalya, %38’i de İstanbul’da 
gerçekleşirken, eğlenceye paraya harcayanlar %44’lük bir oranla Bodrum’u tercih etmişlerdir.  

Bu sonuçlar, Rus turistlerin yapmış oldukları alış-veriş harcamalarının Antalya ve İstanbul’da en 
yüksek oranda çıkmasının birinci nedeni olarak; İstanbul ve Antalya’nın yabancı ziyaretçilerin 
Türkiye’ye en çok giriş yaptıkları noktalar olması, ikincisi; İstanbul’un yabancı ziyaretçiler için 
bir giriş kapısı niteliğinde olması ve Antalya’nın ise tatil geçirme destinasyonu niteliğinde 
olmasıdır. Üçüncüsü; özellikle İstanbul’un Rus turistler için uzun yıllardır alış-veriş amacıyla 
ziyaret edilen bir merkez niteliği taşıması şeklinde düşünülebilir. Rus turistlerin yaptıkları alış-
veriş türlerinin oransal dağılımı incelendiğinde; konfeksiyon %38; kuyumculuk-mücevherat %32 
ve hediyelik eşya %31 şeklindedir. Bunlara ek olarak deri ve halı-kilim alış-verişlerinin az 
miktarda da olsa yapıldığı araştırmada tespit edilmiştir. 

Aynı araştırmada, Rus turistlerin tatil sırasında tercih ettikleri turlar ve eğlence türlerine 
bakıldığında, katılımcılar tarafından en çok %62,7’lik oranla şehir turu tercih edildiği, bu da Rus 
turistlerin tatil yaptıkları yerler hakkında bilgi edinmeye ve tanımaya ilgili olduklarını 
göstermektedir. Aquapark %52,5’lik bir oranla ikinci sırada gelmektedir. Aquapark hem genç yaş 
grubu tarafından hem çocuklu aileler tarafından çok tercih edildiği, bunların yanında yat turu, 
Türk hamamı, Türk gecesi, kültür turu, jeep-safari, rafting, disko gibi etkinliklere katıldıkları da 
bulgular arasındadır. Rus turistlerin sebze ve et yemeklerinin yanında gittikleri yerin yöresel 
yemeklerini merak duyarak tattıklarını ve değişik ülke mutfaklarını da tercih ettikleri 
görülmektedir. Tercih ettikleri alkollü içeceklerin başında hem % 45’lik oranla, hem %14’lük 
oranla bira gelmektedir. Bunun yanında şarap, votka, Türk rakısı ve cin tercih edilmektedir. 
Alkolsüz içeceklere bakıldığında, fanta, sprite, kola, maden suyu, Türk kahvesi, elma çayı, çay, 
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nescafe, meyve suyu, ayran gibi içecekler tercih edilmektedir. Özellikle Türk kahvesine ve elma 
çayına olan ilgileri dikkat çekmektedir. 

İlgili araştırmada, Rus turistlerin tatile karar vermelerinde ve ayrıca Türkiye’de tatil yapmaya 
karar vermelerinde kalite ve ürün çeşitliliği faktörlerinin önemli rol oynadığı görülmektedir. 
Mesafenin tatile karar vermede öneminin az olmasına karşın Rus turistlerin Türkiye’yi tercih 
etmelerinde yakınlık faktörünün de çok önemli olduğu, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’ye 
yakın olması, dolayısıyla fiyatların da uygun olması Türkiye’yi tercih etmelerinde rol oynayan 
en önemli etkenlerden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin gelir düzeyi incelendiğinde; Türkiye’yi daha çok orta gelir 
düzeyine sahip turistlerin ziyaret ettiği, turistlerin %25,3’ünün 2500 dolar ve üzeri, %7,8’inin 
1000-2500 dolar arası, %16,5’inin 500-1000 dolar arası, %13’ünün 250-500 dolar ve %12,8’inin 250 
dolardan daha düşük gelir düzeyine sahip olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinde 
belirtilmektedir (Avcıkurt, 2020:155). 

Turner ve Reisinger, (2001), yerli turistlere yönelik yapılan alışveriş memnuniyeti araştırmasında 
turistlerin en çok harcama yaptığı hizmetler sırayla; yiyecek-içecek, konaklama ve eğlence 
harcamaları şeklindedir. Turistik bir faaliyet olarak alışverişe çok değer verilmemiş olsa bile, 
turistler vaktinin ve parasının önemli bir kısmını alışverişe ayırmaktadır. Ayrıca turistlerin 
alışverişi turistik bir aktivite olarak görmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Örneğin, alışveriş 
turistlere çekici ve davet edici bir mekân meydana getirip, onları seyahate motive edebilir. 
Alışverişin çekicilik işlevine sahip bir unsur olması sebebiyle birçok turistik bölge, turistlere 
sağladıkları alışveriş olanaklarıyla dikkat çekmeye çalışmaktadır. Diğer yandan alışveriş, turistik 
ürün gelişimini sağlayarak keyif verici ve heyecan uyandırıcı bir kaynak görevini üstlenir (Turner 
ve Reisinger 2001: 15-27). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’ye yoğun olarak turist gönderen 25 ülke vatandaşının 
Türkiye’yi en çok ne için tercih ettiğini araştıran bir çalışmada 9 ülke ile ilgil şu sonuçlar ortaya 
çıkmıştır: Yunanistan; ucuzluk ve yakınlık, Rusya; deniz, kum, güneş, Belçika; tarih ve eğlence, 
Araplar; sağlık ve yemek, İspanya; kültür turizmi, İngiltere; aile tatili, İtalya; değişik kültür, tarihi 
bağlar, düşük fiyat, hizmet kalitesi, deniz ve çevre, Almanya; güvenlik ve temizlik, Polonya; 
erken rezervasyon, her şey dahil fırsatları, deniz-kum-güneş, ödenen bedel-hizmet kalitesi ilişkisi 
ve iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere dikkat çektikleri ortaya çıkmıştır 
(www.haber7.com). 

 

Turistlerin Alışveriş, Hediyelik Eşya Satın Alma Davranışları  

Turizmin en önemli gelir kalemlerinin başında alışveriş harcamaları gelmektedir. Alışveriş 
kavramının geniş olmasıyla beraber hediyelik eşya kavramı tek başına önem arz eden bir alışveriş 
unsurudur. Zira hediyelik eşyaların manası anı ve armağandır. Ülkelerin anısını, sembolünü ve 
tatil tecrübelerini hediyelik eşyalar ile hatırlayıp görmek mümkün olacaktır. Satın alınan 
hediyelik eşyalar için verilmiş olan paranın o eşya için gerçekten değmesi, daha sonra yine tatil 
yapma hususunda arzu uyandırması, merak hissini kapsaması ve turistlere müspet tatil 
hatıralarını yaşatmış olması gerekir. Temizkan ve Temizkan (2005) çalışmalarında komisyon 
oranlarının tespit edilmesi, turizm tesislerinin daha kaliteli alışveriş merkezleri durumuna 
çevrilmesi, dünya çapında meşhur alışveriş merkezlerine ait şubelerin bu yerlerde de açılması ve 
mahalli ürünlerin tanıtım etkinliklerinde bulunması tavsiyelerinde bulunarak alışveriş 
kavramının turizm endüstrisine daha çok yaygınlaşması zorunluluğunun altını çizmiştir. 
Turistik harcamalarda bulunan alışverişin, ciddi bir gelir kaynağına çevrilmesi önemlidir. 
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Türkiye sahip olduğu turistik ürün ve hizmet yelpazesiyle birçok turist profilinin taleplerine 
cevap verebilecek kapasiteye sahiptir. 

Turistlerin satın almak istedikleri hediyelik eşyalar, el sanatlarına ait ürünlerin değişik satış 
sahalarında satışa sunulması olarak ifade edilebilir. Türkiye’de turistik alışverişle ilgili el 
sanatları genellikle klasik ve dekoratif özellikli eserlerdir. Örnek olarak, halı dokumacılığı, 
seramikçilik, kuyumculuk, çömlekçilik, ağaç oymacılığı, hat, taş süslemeciliği, tezhip sanatları, 
ebru, minyatür el sanatlarına örnek gösterilebilir (Öter, 2010:177). Türk turizminin asıl kültürel 
kaynaklarından olan Anadolu, hediyelik eşya üretiminde oldukça uygun ve üretken bir bölgedir. 
Alışverişin etkili olarak sürdüğü tarihi bedestenler, çarşılar tarihi birikimi olan ürünlerin ve 
kültür zenginliğinin meydana getirdiği eserler gibi ögeler alışverişin gelişip ilerlemesini sağlayan 
esas etkenlerdendir.  

Turistlerin alışveriş, hediyelik eşya satın alma davranışlarına ilişkin olarak, Tablo 7’de 2019 yılı 
turizm gelirlerinin harcama kalemlerine göre dağılımı verilerinde, Türkiye’ye gelen turistlerin 
yaptığı harcamalardan giyecek ve ayakkabıya %11,3; hediyelik eşyaya %3,9; halı, kilim vb. 
eşyalara %0,3; ve diğer turistik ürünlere %2,9 oranında harcama yaptıkları belirlenmiştir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 
 
Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin genel olarak 
tatil tercihleri; turizm türü olarak dinlenme (rekreasyon) turizmini içeren sağlık turizmi, deniz 
(kıyı) turizmi, kültür turizmi ve spor turizmidir. Turizm şekilleri olarak; kitle turizmi ve 
kruvaziyer turizmi sayılabilir. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin tatillerini planlama şekli 
olarak başta seyahat acentelerinin oluşturduğu paket turlar olmak üzere bireysel tatil 
programları ve direkt otel rezervasyonlarıyla da turizme katıldıkları görülmektedir. Türkiye’yi 
ziyarette bulunan yabancı turistler gittikleri destinasyonlarda genellikle eğlence ve macera 
arama, yerel turlara katılma, hediyelik eşya satın alma, yerel halkla iletişim kurmaya çalışma, 
grupla ya da bireysel olarak vakit geçirme gibi çeşitli turistik davranışlarda bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile yabancı turistlerin bahsedilen tatil tercihleri ve turistik satın alma 
davranışlarına ilişkin detaylı bilgiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında yapılan 
değerlendirmeler ve öneriler aşağıda özetlenmektedir. 

Küresel iklim değişiklikleri, çevre kirliliği, kentleşme, nüfus yoğunluğu, iş yaşamının getirmiş 
olduğu stres gibi daha birçok olumsuzluklar insanların gittikçe daha sağlıklı bir yaşam sürme, 
daha sağlıklı, sakin ve doğal ortamlarda tatilini geçirme isteğini de arttırmaktadır. Özellikle 
içinde bulunulan Yeni Covid 19 Pandemisi döneminde virüse yakalanma korkusu, cerrahi maske 
kullanma, sosyal mesafe ve sosyal izolasyona uyma zorunluluğu insanlarda kaygıyı 
arttırmaktadır. Bu da diğer krizlerin etkisinde olduğu gibi iç ve dış turizm talebini olumsuz 
yönde etkilemektedir. İnsanlar bu tür krizlerin yaşandığı dönemlerde tatil planlarını yaparken 
daha fazla seçici davranmakta, sağlık ve hijyen koşullarının uygun olup olmamasına göre zor bir 
tatil kararı verebilmektedirler. Bu bağlamda hem Yeni Covid 19 Pandemisi ve hem de diğer 
ekonomik krizlerin olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye’nin sahip olduğu turistik arz kapasitesini 
bir avantaj olarak görüp uluslararası turistik talebe cevap verebilmesi yönünde dinamik bir 
pazarlama anlayışı ile sürekli kendisini güncellemesi ve yenilemesi gerekmektedir. Bu açıdan 
bahsedilen sağlık krizi sebebiyle Türkiye’de uygulanmasına başlanan “Sağlıklı Turizm 
Sertifikasyon Programı” önemli bir adım olarak görülmektedir. Diğer yandan örneğin, kış ve 
dağcılık turizmi açısından herkes tarafından bilinen bir destinasyon olan Alplerde, gelecekte yıl 
içinde yağacak kar miktarının düşeceği ve kış turizmini yapılamayacak derecede azaltacağı 
öngörülmektedir. Böyle bir durumu Türkiye açısından fırsata çevirecek yeni turizm pazarlama 
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plan ve stratejilerinin oluşturulması halinde Türkiye’nin mevcut kış turizm merkezlerinin 
Alplerdeki talebi karşılayacak düzeye getirilmesi yanında yeni kış turizm merkezlerinin 
planlanmasını da gündeme getirecektir.  

Türkiye tüm dünyada konukseverliği, uygun iklim yapısı ve diğer tarihi turistik değerleriyle iyi 
bir tatil ülkesi imajına sahiptir. Mevcut dış turizm pazarlarına yönelik turistik ürün çeşitliliği 
arttırılırken, potansiyel turizm pazarlarına yönelik araştırmaların da vakit geçirilmeden 
yapılması yerinde olacaktır. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan terör olayları, savaş ve 
istikrarsızlıklar turizm talebini de olumsuz yönde etkilemekte, turistler daha güvenli bölgelere 
seyahat etmek istemektedirler. Bu doğrultuda Türkiye’nin misafirperver ve güvenli bir ülke 
olduğu imajı sürekli hatırlatılmalıdır. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ile elde edilen toplam 
turizm gelirleri arasında yıllar itibariyle bir orantısızlık mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye’nin ucuz 
ülke imajından kurtularak toplam turist sayısına paralel toplam turizm geliri elde edebilmesi 
yönünde yüksek gelire sahip turistleri özel ilgi turizmi gibi yeni trend turizm türleri ve yeni 
turistik ürünlere yönlendirilmesi konusunda araştırma çalışmaları yürütülebilir.  

Türkiye’de başarıyla yürütülen sağlık turizmi kapsamında, sağlık turistlerinin sağlık hizmetini 
temin edeceği sağlık kuruluşlarını tercih etme nedenlerini belirleyen faktörler; hizmetin niteliği, 
sağlık çalışanlarının başarılı hizmeti, maliyet üstünlüğü ve coğrafi yönden yakın olması gibi 
unsurlardır. Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin daha yüksek düzeylere çıkarılması 
bağlamında sağlık altyapısının potansiyel sağlık turistlerine yönelik geliştirilmesi ve uluslararası 
rekabet edilebilirliğinin arttırılması gerekmektedir. 

Dünya sağlık turizmi pazarında önemini ve payını giderek arttıran Türkiye, potansiyel sağlık 
turizmi pazarlarını geliştirebilme yönünde ilk önce yakın akraba milletlere ve yurt dışında 
çalışan Türk işçilerine sağlık turizmi hizmetlerini bir paket halinde ve teşvik edici bir özellikte 
sunabilir, Devamında elde edilen deneyimler sonucunda diğer uluslararası pazarlara da sağlık 
turizmi arzının hazırlanması yolunun açabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de sağlık turizmine 
hizmet sağlayan kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlıkları birlikte yeni çalışmalar yapabilir. Sağlık turizmine ilişkin hizmet veren 
kuruluşlara vergi kolaylıkları vb. farklı teşvikler sağlanabilir ve/veya var olan teşvik olanakları 
arttırılabilir. Sağlık turizmi alanında istihdam olunan gerek özel gerekse de kamu hastanelerde 
çalışan sağlık personelinin yeterli derecede yabancı dil öğrenmesi sağlanabilir ve yabancı dil 
bilen personel sayısı arttırılabilir.  

Son dönemlerde turistlerin ilgisini ve talebini artıran paket turlara ilişkin olarak turistlere değişik 
paket tur tercih etme imkanlarının sağlanması, güvenilirlik hissinin sağlanması, farklı yöreler 
gezip görme imkanlarının temin edilmesi paket turlarına ilginin daha da artmasına neden 
olacaktır. Seyahat acentelerinin turistler için satacağı paket turlarını tanıtan broşürler 
hazırlanırken turiste her hususta detaylı, yeteri miktarda ve gerçek bilgilerin verilmesi 
sağlanmalıdır. Bu hususun sağlanmasıyla turistlerin bilgi edinme hakları uygun bir şekilde 
karşılanmış olacaktır. Bilgilendirmeler, çeşitli ve değişik beklentisi olan turistlerin farklı ve çeşitli 
niteliklerinin olduğu gerçeği akılda tutularak yapılmalıdır. Seyahat acentesi sorumlusunun 
müşterilerine özgü koşullarını, taleplerini, arzularını anlayarak hareket etmelidir.  

Turistik bölgelerde satılan hediyelik eşyaların Türk menşeili olması, Türkiye’nin en iyi şekilde 
tanıtan ögeleri içermesi, uygun fiyatlarda satışa sunulması Türkiye’nin tanıtımında büyük önem 
arz eder. Turist profili göz önüne alınarak, düşük ya da üst gelir seviyesinde olan farklı kitle 
turistlerinin bulunduğunun bilincinde olarak her türden gelir düzeyine hitap edebilecek 
hediyelik eşyalar üretilebilir ve satışa sunulabilir. Yapılan birçok araştırmalarda kolay hediyelik 
eşyaların daha fazla miktarda tercih edildiği, turistlerin bulundukları destinasyonu kendilerine 
hatırlatan o yöreye ait hediyelik eşyaları hatıra amaçlı olarak satın alma davranışlarını 
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gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Kültürel çeşitlilik ile para değerinin alışverişlerde temel 
belirleyici bir olduğu satıcılar tarafından her zaman dikkate alınması gereken bir olgudur. 
Turistin ekonomik satın alma gücü ve eğitim seviyesi satın alma davranışlarına direkt olarak etki 
ederken, tur rehberlerinin de turistin satın alma davranışlarında belirleyici bir rol üstlendiği 
bilinmektedir. Hediyelik eşya satın almada turistlerin tabi olduğu etnik köken ve milliyetlerinin 
de etken olduğu bilinen bir gerçektir. Örneğin Kapadokya Bölgesi’ne gelen Arap turistlerin balon 
turları, doğal güzellik, çömlek, dini objeler gibi etkenler nedeniyle bölgeyi tercih ettiği, onyx 
(yüzük), çömlek, seramik, sultanit (sultan taşı), kıymetli taşlar ve küçük hediyelik eşyaları 
seçmesi, Japon turistlerin taşınması kolay olan ve küçük boyutta ancak çok kıymetli bir taşa daha 
çok ilgisi olmasına karşın, Amerikan ya da İngiliz turistlerinse daha yüksek fiyatlı hediyelik 
eşyaları seçebildikleri gözlemlenmektedir. Satın almaya ilişkin davranışlardaysa müşterek 
davranışlar ve farklılık görülebilmektedir. Bu farklılığın özünü bahsedildiği gibi kültürel 
nitelikler de belirleyebilmektedir. 

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi Master Planı’na göre yeni hedef turizm pazarları Uzak 
Doğu’da; Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak belirlenmiştir. Buna turizm çevreleri 
diğer bir Uzak Doğu ülkesi olan Tayvan’ı da eklemektedirler. Orta Avrupa’da ise Polonya ve 
Romanya olarak belirlenmiştir (www.turizmgunlugu.com). Dolayısıyla adı geçen potansiyel 
turizm pazarlarına yönelik güncel ve kapsamlı turistik talep analizlerinin yapılması neticesinde 
turizm arzının hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, her bir köşesinde birçok tarihi 
uygarlıklara beşik olmuş antik kent ve tarihi anıtlarıyla bir açık hava müzesi niteliğindedir. 
Bunun yanında uygun iklim yapısı, flora ve fauna özellikleri, doğal harikaları ve üç tarafının 
denizlerle çevrili bir yarımada olması ve gelişmiş turizm altyapısı ile rakiplerine göre en güçlü 
yanlarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla mevcut turizm pazarlarından Türkiye’yi ziyaret eden 
yabancı misafirlerin devamını sağlayacak çabalara girişilmesi yanında potansiyel turizm 
pazarlarının oluşturulması için de yeni pazarlama politika ve planlamalarının uygulamaya 
konulmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin potansiyel turizm 
pazarları nereleri olabilir? Muhtemel pazarlardaki turistik talep yapısının ve güncel turist profili 
araştırmalarının da dönemsel bir şekilde yapılmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Bu ve 
benzeri araştırmaların neticesine göre turistik arz yapısının potansiyel turistlere uygun hale 
getirilmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda çalışmanın Türkiye’nin potansiyel turizm pazarları ve 
potansiyel dış turizm talebi konusunda yapılacak olan yeni araştırmalara destek olacağına 
inanılmaktadır. 
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