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Özet 

Otel işletmelerinin kalbi olarak nitelendirilen mutfak, yiyecek üretimi için 
oluşturulmuş çalışma alanları ve bu alanlardaki araç-gereçleri ile birlikte fiziksel bir 
alanı ifade etmesinin ötesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde sıralanmış ve bir örgüt 
yapısına bağlı olarak görev ve sorumlulukları ile yetkileri tanımlanmış mutfak 
personelini de içine alan bir bölüm şeklindedir. Otel işletmelerinde mutfak, yiyecek-
içecek bölümü içerisinde yer almaktadır. Mutfağın amacı ise otel işletmesinin maliyet, 
kalite ve hijyen standartları içerisinde yiyecek üretimini gerçekleştirmektir.  

Personelin iş tatminini ve örgütsel bağlılığını etkileyen birçok etmenin yanında 
alacak olduğu eğitimler de çok önemlidir. Çünkü personelin yaptığı iş hakkında bilgi 
sahibi olması işinden zevk almasını sağlayacak, kendisine güvenini artıracak, işletmeye 
karşı olan bağlılığını pozitif yönde etkileyecektir.   

Bu çalışmanın amacı grup otel mutfak personelinin uygulanacak hizmet içi 
eğitimden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Uygulamalı alan araştırması tekniğine 
göre yapılmış olan bu çalışmada; ilk olarak yapılan anketle mutfak personelinin iş 
tatminlerini etkileyen etmenleri ve hizmet içi eğitim hakkındaki düşünceleri tespit 
edilmiş; daha sonra aynı personele yönelik bir hafta süreli bir eğitim uygulaması 
yapılmıştır. Ardından verilen eğitimin personelin iş tatminine etkisini ölçmek ve hizmet 
içi eğitimin amaca hizmet edip etmediğini tespit edebilmek için ikinci bir anket 
çalışması da yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mutfak, Otel, Hizmet İçi Eğitim, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık 
 

Abstract 
The kitchen which is qualified as the hearth of hotels is a department includes 

kitchen staff whose responsibilities, authority and duties are identified related to an 
organizational structure and in a hierarchy instead of being merely a physical space 
with equipment and working areas that are built for food production. The aim of kitchen 
is to realize food production in the limits of cost, quality and hygiene standards of hotel.  
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Beside many factors which affect job satisfaction and organizational loyalty the 
training which is going to be received is also important. As knowing the job increases 
the job satisfaction and self confidence and it also affects the organizational loyalty in a 
positive way. 

This study aims that grups hotel, how does in-service training affect kitchen 
personnel. In this study applied filed technique used in and firstly searched the factors 
affect job satisfaction and thoughts about in-service training then applied an one-week 
training to the same personnel. A different survey performed order to measure the affect 
to job satisfaction of personnel who was in training and to determine is the in-service 
training suitable. 
Keywords: Kitchen, Hotel, In-service Training, Job Satisfaction, Organizational 
Loyalty 

GİRİŞ 
Örgütlerin amaçlarına ulaşmaları, kapsadığı bireylerin örgüt amaçlarını 

benimsemelerine ve bu amaçları gerçekleştirmek için özveri ile çalışmalarına bağlıdır. 
Bu sebeple yüksek örgütsel bağlılığa sahip çalışanların ortak amaçlara ulaşmada daha 
istekli ve gayretli olmaları beklenir. İş tatmini de bireyin örgütte kalmayı istemesine ve 
üretkenliğinin artmasına etki eden diğer bir unsurdur.  

Örgütsel bağlılık ve iş tatmininin, örgütsel performansı pozitif yönde etkilediğine 
inanılmaktadır. Bu çerçevede, örgütsel bağlılığın ve iş tatmininin işe geç gelme, 
devamsızlık ve işten ayrılma gibi istenmeyen sonuçları azalttığı, ayrıca ürün veya 
hizmet kalitesine olumlu yönde katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir.(Uygur,2007, s. 
73) 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ile bulgulara dayanılarak yapılan önerilerin, 
ülke turizm sektörüne katkıda bulunması, bu önerileri kullanacak kişiler ve bundan 
sonraki çalışmalar için örnek olması hedeflenmiştir. 

Hizmet içi eğitimin tanımı, özellikleri ve yararları  
Hizmet içi eğitim de eğitim kavramı gibi farklı ifadelerle tanımlanmaktadır. 
Taymaz (1997)’a göre hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde 

belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin 
görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere 
yapılan eğitimdir. 

Can vd. (1998) hizmet içi eğitimi; “kişiye, işi ile kesin hukuki ilişkisinin 
kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği 
performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir 
şekilde öğretilmesi sürecidir.” diye tanımlamaktadır. Pehlivan (1997)’a göre; örgütsel 
anlamda hizmet içi eğitim örgütsel amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunacak 
davranışların geliştirilmesini sağlayacak deneyimlerin örgüt tarafından sunulduğu 
programlardır. 

Tanımlardan da anlaşıldığı gibi, hizmet içi eğitim örgüt tarafından, personelin 
işini daha iyi yapmasını sağlamak ve örgütsel verimliliği arttırmak için verilmektedir. 

Yönetim, örgütün amaçlarını etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirebilmesi 
için personelin nitelikleri ile ilgili görevlerin gerektirdiği nitelikler arasında bir denge 
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sağlamalıdır. Bu denge yok ise aradaki fark hizmet içi eğitim yoluyla giderilebilir 
(Deliveli, 2002, s. 64). 

Hizmet içi eğitim, çalışanların hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliğini 
arttırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirmek amacıyla verilen 
eğitim etkinlikleri olarak tanımlanacak olursa şu özellikleri taşıdığı görülür: 

 Hizmet içi eğitim kavramı tüm hizmet süresini kapsar, 

 Hizmet süresi içinde uygulanır, 

 Mesleğe yöneliktir, 

 Kişilerin ve örgütün verimini arttırmaya yöneliktir, 

 Örgütsel sistemde ve kişilerin bilgi, beceri ve davranışlarında istenilir 
değişiklikler yaratmayı amaçlar, 

 Personelin üst derecelere yükselmesine olanak sağlar (Ersan, 1988, s. 4). 
Hizmet için eğitimin yararlarına bakacak olursak: 

 İyi bir hizmet içi eğitimin yararlarından birisi de personelin moralini 
yükseltmesidir. Fertlerin yetiştirilmeleri ve genel meseleleri el birliği ile çözmek 
üzere bir araya getirilmeleri personel üzerinde fevkalade olumlu değişiklikler 
yapar. Morali yüksek işçilerin yeni duruma uyma ve yenilikleri kabul etme 
kabiliyetleri fazla olur (Telimen, 1978, s.172). 

 Örgütlerde personelin belirli bir işi yapabilmesi için eğitim görmesi ve böylece 
beceri ve yeteneklerinin arttırılması sonucunda nitelik ve nicelik yönünden 
verim artar ve kayıplar önlenir (Gülen ve Özdönmez, 1996, s. 187). 

 Hizmet içi eğitim, örgütte kazaları azaltmakta, üstlerin astlarını denetleme 
işlerini hafifletmektedir. Hizmet içi eğitimin etkin olduğu örgütlerde, yönetsel 
kararlar daha nitelikli olmakta, zamanında alınmakta ve uygulamayı 
kolaylaştıracak esnekliğe kavuşabilmektedir (Başaran, 1985, s. 187). 

 Gerek malzeme, gerekse hizmet üretiminde israftan doğan kaybı azaltır ve önler 
(Özdemir, 1967, s. 14). 

 Örgütte etkili iletişim sağlar, hizmet kalitesini yükseltir. Zaman, emek, maliyet 
tasarrufu sağlar ve personel devir hızını azaltır (Gürsoy, 1997 s. 36). 

 Örgüt açısından kadrolaşma kolaylaşırken, bireysel olarak personel yükselme 
imkânı bulur (Çevikbaş, 2002 s. 31). 

 Hizmet içi eğitimin, örgütün bakım ve onarım giderlerini azaltmak, örgüte 
dinamizm ve saygınlık kazandırmak gibi faydaları da vardır (Ülker, 1997, s. 94). 

Bu yararlarına karşılık iyi düzenlenmeyen hizmet içi eğitim etkinliklerinin 
sakıncaları da vardır. Örgütün ve işgörenlerin gerçek gereksinmelerine dayanmayan, 
gösteriş için yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerinin yararı olmamaktadır. İş görenlerin 
eğitim düzeyinden yukarıda düzenlenip de onların ilgisini çekmeyen eğitim 
programları, yarardan çok zarar vermektedir (Başaran, 1985, s. 187). 
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İş tatmini ve örgütsel bağlılık 
İnsanoğlunun sonsuz sayıda istek ve ihtiyacı vardır. Kişi istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için bazı davranışlarda bulunur. Bu davranışlar kişinin istek ve 
ihtiyaçlarını karşılarsa "tatmin" ortaya çıkacak; karşılayamazsa "tatminsizlik" 
oluşacaktır. Sosyo-ekonomik koşullar göz önüne alındığında insanlar açısından sürekli 
bir tatminin söz konusu olamayacağı ortadadır. Başka bir açıdan bakıldığında "mutlak 
tatmin" ya da "mutlak tatminsizlik" de söz konusu değildir. 

Davranış bilimcilerin iş tatmini konusu üzerinde çalışmalarının temel sebebi iş 
tatmini ve performans arasındaki ilişkiyi incelemektir. Her ne kadar bu alandaki 
çalışmalar birbirinden farklı ve çarpıcı sonuçlar içerse de; iş tatmini, genel olarak işten 
gönüllü ayrılma, işe devamsızlık ve sendikal hareketler gibi çok farklı boyutlardaki 
örgütsel davranışlarla ilişkilidir. Bazı çalışmalar iş tatmininin, çalışanların hayat 
kalitesini algılama şekliyle ve fiziksel/zihinsel sağlıkla da pozitif bir ilişkisi olduğunu 
iddia etmektedir (Kömürcüoğlu, 2003, s. 46). 

Kişinin işine ve onun çeşitli boyutlarına karşı oluşmuş güçlü his ve tavırları genel 
olarak iş tatmini olarak bilinmekle birlikte iş tatminini tanımlamak oldukça güçtür. 
Locke (1976) iş tatminini, "kişinin işine değer vermesi sonucu oluşan pozitif veya 
hoşnut bir ruh hali" olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde iş tatminini "kişinin işini 
sevme derecesi" veya "kişinin işine karşı duyduğu pozitif düşünceler" olarak da 
tanımlamak mümkündür. Berry (1997) tatmini bireyin çalışma ortamına karşı olan 
reaksiyonu olarak dile getirmektedir (Kömürcüoğlu, 2003, s. 46). Argyle (1989) ise iş 
tatminini huzurun üç önemli işaretinden biri olarak görmekte, diğer ikisinin evlilik ve 
aile tatmini olduğunu ileri sürmektedir. Benton ve Halloran (1991) de tatmini, kişinin 
kendi değer sistemine ve işine karşı olan tutumlarına bağlı olarak geliştirdiği kişisel bir 
mesele olarak ifade etmektedirler. Ford (1969) ise tatminin çalışanın yüzünde mutlu bir 
gülümseme ile kendisini belli etmeyebileceğini, tatminin olması için çalışanların 
bedenleri ile olduğu kadar ruhları ile de orada bulunmaları gerektiğini söylemektedir 
(Silah, 2001, s. 102). Hackman ve Oldham (1975) da çalışmalarında iş tatminini, 
çalışanın genel olarak işinden ve işin temel özelliklerinden ne kadar memnun olduğu ile 
ölçüldüğünü varsaymışlar; işin temel özelliklerini ise iş güvenliği, otonomi, rutin işler, 
ücret ve kişisel gelişim için fırsatlar olarak sıralamışlardır. 

İş tatmini, kişinin işinden beklentileri ile işin özellikleri birbirine uyduğu zaman 
gerçekleşir. Tam tersine; iş gören istek ve ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda 
hayal kırıklığına uğrayacak ve bu da beraberinde tatminsizliği getirecektir. 

İş tatmininin üç önemli boyutu vardır (Kömürcüoğlu, 2003, s. 47): 

 İş tatmini işe duyulan duygusal bir tepkidir. Gözle görülemez ancak anlaşılabilir. 

Bu nedenle de ölçülmesi çok zordur. 

 İş tatmini beklentilerin ne derece karşılandığı ile saptanır. 

 İş tatmini birbirinden farklı unsurları temsil eder. Bunlar: 

1. İşin kendisi: İşin kişiye ilginç görevler sunması, eğitim imkânı tanıması ve 
sorumluluk yüklemesi, 

2. Ücreti: Alınan ücret ve bunun ne kadar adil biçimde dağıtıldığı görüşü, 
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3. Terfi olanakları: Terfi etme olasılığı, 

4. Yöneticiler: Yöneticilerin gerektiğinde teknik yardımda bulunması ve destek 
olması, 

5. Diğer çalışanlar: İş arkadaşlarının destekleyici olmaları ve teknik yeterlilik 
dereceleri. 

Örgütsel bağlılık; genellikle psikolojik bağlanma olarak anlaşılmış ve bu yönde 
tanımlamalarda bulunulmuştur. Bu tanımlara göre örgütsel bağlılık; örgütün amaç ve 
değerlerini kabul etme, bu amaç ve değerler doğrultusunda hareket etme, örgütün 
başarısı için güçlü bir çalışma arzusu ile örgüt üyeliğini devam ettirme isteği (Kaya ve 
Selçuk, 2007:  179); çalışanın örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile 
örgütün amaç ve değerlerini benimsemesidir (Balay, 2000, s. 16).  

Ancak, bireylerin örgütlerine bağlanmaları farklı nedenlerle ve farklı şekillerde de 
olmaktadır. Bundan başka, örgütlerine bağlanan bireylerin davranışlarını örgütlerine 
psikolojik bağlılıkları ile açıklamak da doğru olmayabilir. Örneğin, iş piyasasında 
işsizlik, iş yaşam kalitesinin düşüklüğü gibi şartlar bireylerin örgütte kalma 
davranışında etkili olabilirken, sosyal normlardan dolayı örgütlerine bağlanma da 
sıklıkla yaşanmaktadır. Dolayısıyla, birçok bilim insanı örgütsel bağlılığı farklı 
boyutları ile ele alma eğiliminde olmuştur (İbicioğlu, 2000, s. 13). 

Örgütsel bağlılık ile ilgili geliştirilen modeller kronolojik olarak aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir (İbicioğlu, 2000, s. 13): 

 Becker’ın Devamlılık Bağlılığı Modeli (1960), 

 Mowday, Steers ve Porter’ın Duygusal Bağlılık Modeli (1979), 

 Weiner ve Vardi’nin Normatif Bağlılık Modeli (1980), 

 Meyer ve Allen’ın Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli; devamlılık bağlılığı, 
duygusal bağlılık ve normatif bağlılık (1991). 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEM 
Çalışma Türkiye’de 22.370 yatak kapasitesi ve turizm işletme belgesine sahip 

olan X Grup (isminin açıklanmasını istememiştir) bünyesindeki otellerin mutfak 
çalışanları üzerinde uygulanmıştır.  

 Çalışmanın ikinci aşaması olan alan araştırmasında literatürde yer alan Meyer ve 
Allen tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği uygulanmıştır. Anket 
uygulaması; icra edilecek hizmet içi eğitimin sonuçlarını ölçebilmek amacıyla biri 
eğitimden önce, diğeri eğitimden sonra olmak üzere iki kez yapılmıştır.  

Hizmet içi eğitim, otellerde birer hafta şeklinde MEGEP tarafından hazırlanan 
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı modüllerinden Besin Grupları, Sebze Hazırlık, Fond 
ve Temel Çorbalar, Soslar, Garnitürler, Antreler, Etler ve Et Yemekleri, Tatlılar, Açık 
Büfe, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olarak günde 3’er saat 
olmak üzere toplam 21 saat araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 

 Birinci anket sonucunda personelin iş tatmini veya tatminsizlikleri ile örgütsel 
bağlılık durumlarıyla; personelin hizmet içi eğitim hakkındaki duygu ve düşünceleri 
tespit edilmiştir. İkinci aşamada mutfak personeline sahip olması gereken temel mesleki 
bilgiler işverenlerin belirlediği saatlerde, hizmet içi eğitim şeklinde verilmiştir. Mutfak 
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personeli temel mesleki bilgiler konusunda, işverenlerin belirdiği saatlerde hizmet içi 
eğitime tabi tutulmuştur. 

 Bir haftalık eğitim sonrasında mutfak personeline ilk anketle aynı soruları içeren 
ikinci bir anket uygulanmıştır. Birinci anketten farklı olarak yöneltilen iki sorudan ilki 
ankete katılıp katılmadıkları, diğeri ise hizmet içi eğitime katılıp katılmadıklarıdır. 
Araştırmanın amacı hizmet içi eğitim sonrasındaki iş tatminini ölçmek olduğundan, 
hizmet içi eğitime katılmadığını beyan edenlerin anket formları değerlendirme dışı 
tutulmuştur. 

EVREN VE ÖRNEKLEM 
Hizmet içi eğitim verilecek mutfak personelinin asgari örneklem sayısı 

belirlenmesinde Taro YAMANE (2001, ss. 116-117) tarafından belirlenmiş olan 
aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

qpzdN
qpzNn

...
...

22

2


  

 Bu durumda Türkiye’de bulunan grup otellerin genel merkezleri araştırmacı 
tarafından telefonla aranarak tespit edilen, 34550 mutfak personelinden +-0.05 
örnekleme hatası ve grubun farklı özelliklerde olması dolayısıyla p=0.5, q=0.5 
düzeyinde 383 çalışanın örnekleme alınmasına karar verilmiştir.   

VERILERIN TOPLANMASI VE ANALIZI  
Veri toplama tekniği olarak literatür taraması ve anket uygulaması kullanılmıştır. 

Anket sonucu elde edilen veriler istatistikî olarak çözümlenmiş ve tablolar oluşturularak 
yorumlanmıştır. 

BULGULAR  
Hizmet içi eğitim öncesi ve sonrası uygulanan her iki anket çalışmasına 400 

mutfak elemanı katılmıştır. Anket çalışmalarına ve eğitim uygulamasına katılan 
personelle ilgili genel bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Personelle İlgili Genel Bilgiler 
Yaş Grupları Frekans Yüzde 

15-21 22 5,5 
22-28 110 27,5 
29-35 134 33,5 
36-42 96 24,0 

42 üzeri 38 9,5 
Cinsiyet   

Kadın 86 21,5 
Erkek 314 78,5 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde 

İlkokul 158 39,5 
Ortaokul 80 20,0 

Lise 136 34,0 
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Üniversite 26 6,5 
Lisansüstü 0 0,0 

Çalışma Yılı   
1den az 26 6,5 

1-5 152 38,0 
6-10 98 24,5 

11-20 84 21,0 
20üzeri 40 10,0 

Aynı İş Yer. Çalışma Yılı   
1den az 142 35,5 

1-3 22 5,5 
4-6 56 14,0 
7-9 94 23,5 

10ve üzeri 86 21,5 
Toplam 400 100 

Veriler değerlendirildiğinde; çalışma kapsamındaki mutfak personelinin yaşlarına 
göre dağılımları % 5,5’i 15-21 yaş (22 kişi), % 27,5’i 22-28 yaş (110 kişi), % 33,5’i 29-
35 yaş (134 kişi), % 24’ü 36-42 yaş (96 kişi) ve % 9,5’i 42 yaş üzeri (38 kişi); 
cinsiyetlerine göre dağılımları %21,5’i kadın (86 kişi) ve % 78,5’i erkektir (314 kişi), 
eğitim durumlarına göre dağılımları % 39,5’i ilkokul (158 kişi), % 20’si ortaokul (80 
kişi), % 34’ü lise (136 kişi), % 6,5’i üniversite (40 kişi), çalışma yıllarına göre 
dağılımları % 6,5’i 1yıldan az (26 kişi), % 38’i 1-5 yıl (152 kişi), % 24,5’i 6-10 yıl (98 
kişi), % 21’i 11-20 yıl (84 kişi)  ve %10’u 20 yıldan fazladır (40 kişi), şuan çalıştıkları 
işyerinde çalışma yıllarına göre dağılımları ise % 35,5’i 1 yıldan az (142 kişi), % 5,5’i  
1-3 yıl (22 kişi), % 14’ü 4-6 yıl (56 kişi), % 23,5’i 7-9 yıl (94 kişi)  ve % 21,5’i 10 
yıldan fazladır (86 kişi) olarak tespit edilmiştir. 

Hizmet İçi Eğitimin Duygusal Bağlılığa Etkisinin Analizi: Anket çalışmalarına 
ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim öncesi ve 
sonrası örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılığa verdikleri yanıtlar 5’li 
likert ölçekle ölçülmüş,  verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi sonucu Tablo 
2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Hizmet İçi Eğitimin Duygusal Bağlılığa Etkisi 

 Ortalama St.Sapma Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,38 0,59 
H.E.S. 3,73 0,87 2,78 6,632 399 0,000 

Mutfak personelinin örgütsel bağlılığın alt boyutu olan duygusal bağlılık ile ilgili 
sorulara vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir yükseliş 
gözlenmektedir. Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi 
eğitimin duygusal bağlılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin Devamlılık Bağlılığına Etkisinin Analizi: Anket 
çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim 
öncesi ve sonrası örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devamlılık bağlılığına verdikleri 
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yanıtlar 5’li likert ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi 
sonucu Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Hizmet İçi Eğitimin Devamlılık Bağlılığına Etkisi 

 Ortalama St. 
Sapma 

Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,49 1,02 
H.E.S. 3,23 0,99 0,26 3,662 399 0,00 

Mutfak personelinin örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devamlılık bağlılığı ile 
ilgili vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir düşüş gözlenmektedir. 
Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi eğitimin 
devamlılık bağlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Hizmet İçi Eğitimin Normatif Bağlılığa Etkisinin Analizi: Anket çalışmalarına 
ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim öncesi ve 
sonrası örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılığa verdikleri yanıtlar 5’li 
likert ölçekle ölçülmüş verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi sonucu Tablo 
4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Hizmet İçi Eğitimin Normatif Bağlılığa Etkisi 

 Ortalama St.Sapma Fark Ort. t s.d. p 
H.E.Ö. 4,05 0,87 
H.E.S. 3,64 0,94 0,411 6,208 399 0,000 

Mutfak personelinin örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile ilgili 
vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir düşüş gözlenmektedir. 
Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi eğitimin 
devamlılık bağlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin İşin Yapısı Hakkındaki Düşüncelere Etkisinin Analizi: 
Anket çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi 
eğitim öncesi ve sonrası iş tatmininin alt boyutu olan işin yapısı hakkında verdikleri 
yanıtlar 5’li likert ölçekle ölçülmüş,  verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi 
sonucu Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Hizmet İçi Eğitimin İşin Yapısından Tatmine Etkisi 

 Ortalama St. 
Sapma 

Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,83 0,65 
H.E.S. 3,94 0,99 0,11 2,615 399 0,000 

Mutfak personelinin iş tatmininin alt boyutu olan işin yapısından tatmin ile ilgili 
sorulara vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir yükseliş 
gözlenmektedir. Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi 
eğitimin işin yapısından tatmin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin Maaştan Tatmine Etkisinin Analizi: Anket çalışmalarına 
ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim öncesi ve 
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sonrası iş tatmininin alt boyutu olan maaştan tatmine verdikleri yanıtlar 5’li likert 
ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi sonucu Tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6. Hizmet İçi Eğitimin Maaştan Tatmine Etkisi 

 Ortalama St. 
Sapma 

Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3.47 0,85 
H.E.S. 3.19 1,02 0,29 4,383 399 0,000 

Mutfak personelinin iş tatmininin alt boyutu olan maaştan tatmin ile ilgili sorulara 
vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir düşüş gözlenmektedir. 
Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi eğitimin maaştan 
tatmin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin Terfi Olanaklarından Tatmine Etkisinin Analizi: Anket 
çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim 
öncesi ve sonrası iş tatmininin alt boyutu olan terfi olanaklarından tatmine verdikleri 
yanıtlar 5’li likert ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi 
sonucu Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Hizmet İçi Eğitimin Terfi Olanaklarından Tatmine Etkisi 

 Ortalama St. 
Sapma 

Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,80 0,96 
H.E.S. 3,42 1,16 0,38 5,026 99 0,000 

Mutfak personelinin iş tatmininin alt boyutu olan terfi olanaklarından tatmin ile 
ilgili sorulara vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir düşüş 
gözlenmektedir. Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi 
eğitimin terfi olanaklarından tatmin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
sebep olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin İş Arkadaşlığından Tatmine Etkisinin Analizi: Anket 
çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim 
öncesi ve sonrası iş tatmininin alt boyutu olan iş arkadaşlığından tatmine verdikleri 
yanıtlar 5’li likert ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi 
sonucu Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Hizmet İçi Eğitimin İş Arkadaşlığından Tatmine Etkisi 

 Ortalama St.Sapma Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,84 0,78 
H.E.S. 3,88 1,01 0,05 -0,632 399 0,528 

Mutfak personelinin iş tatmininin alt boyutu olan iş arkadaşlığından tatmin ile 
ilgili sorulara vermiş oldukları puanlarda yapılan t-Testi sonucunda, p>0,05 olduğundan 
uygulanan hizmet içi eğitimin iş arkadaşlığından tatmin üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Hizmet İçi Eğitimin Yönetimden Tatmine Etkisinin Analizi: Anket 
çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak elemanının hizmet içi eğitim 
öncesi ve sonrası iş tatmininin alt boyutu olan yönetimden tatmine verdikleri yanıtlar 
5’li likert ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi sonucu 
Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Hizmet İçi Eğitimin Yönetimden Tatmine Etkisi 

 Ortalama St.Sapma Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 3,83 1,01 
H.E.S. 4,05 0,71 0,23 3,68 399 0,000 

Mutfak personelinin iş tatmininin alt boyutu olan yönetimden tatmin ile ilgili 
sorulara vermiş oldukları puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir yükseliş 
gözlenmektedir. Yapılan t-Testi sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi 
eğitimin yönetimden tatmin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin Genel Olarak Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Fikirlerine 
Etkisinin Analizi: Anket çalışmalarına ve eğitim uygulamalarına katılan 400 mutfak 
elemanının hizmet içi eğitim alt boyutu genel başlığına verdikleri yanıtlar 5’li likert 
ölçekle ölçülmüş, verilen cevapların ortalamaları ve yapılan t testi sonucu Tablo 10’da 
verilmiştir. 

Tablo 10. Hizmet İçi Eğitimin Genel Olarak Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Fikirlerinde 
Etkisi 

 Ortalama St.Sapma Fark 
Ort. 

t s.d. p 

H.E.Ö. 2,24 0,68 
H.E.S. 3,71 0,94 1,47 27,553 399 0,000 

Mutfak personelinin hizmet içi eğitim alt boyutu genel başlığına vermiş oldukları 
puanlarda hizmet içi eğitim sonrasında bir yükseliş gözlenmektedir. Yapılan t-Testi 
sonucunda, p<0,05 olduğundan uygulanan hizmet içi eğitimin genel olarak hizmet içi 
eğitim ile ilgili fikirlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olduğu 
sonucuna varılır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Mutfak, misafir/konuk diye adlandırdıkları müşterilerine konaklama hizmetinin 

yanı sıra yiyecek-içecek hizmetini de sunan otel işletmelerinin kalbi olarak 
nitelenmektedir. Mutfağın bu niteliği, yerine getirmeyi hedeflediği; otelin kalite, 
maliyet ve hijyen standartları çerçevesinde sunduğu yiyecek hizmetleri ile konuk 
memnuniyeti sağlama amacından ileri gelmektedir. Böylelikle mutfak, sağladığı 
yiyecek hizmeti ile öncelikle konukların kalite beklentilerini karşılamakta, bu sayede 
otel işletmesinin hedeflediği kârlılığı temin etmekte ve hijyenik yemeklerin üretilmesi 
ile de konukların sağlığını ön planda tutmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı uzun bir süreç sonunda tamamlanmış olan hizmet içi 
eğitimin, grup otellerdeki mutfak personelinin örgütsel bağlılık ve iş tatminine olan 
etkisini incelemektir. Bu maksatla ilk önce mutfak personelinin iş tatmini ve hizmet içi 
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eğitim konusundaki eğilimleri ve düşüncelerini ölçmek için bir anket yapılmış ve daha 
sonra mutfak personeline bir hafta süreyle hizmet içi eğitim uygulanmıştır.  

Mutfak personeline başlangıçta ve uygulanan hizmet içi eğitim sonrasında ikinci 
ankete verdikleri yanıtlar birlikte analiz edildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin işyerine 
olan duygusal bağlılığında yükselme yarattığı gözlenmiştir. Buna göre; hizmet içi 
eğitimin, mutfak personelinin işyerine olan duygusal bağlılığında artışa neden olduğu 
söylenebilir.   

2. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin işyerine 
olan devamlılık bağlılığında azalma yarattığı gözlenmiştir. Buna göre; hizmet içi 
eğitimin, mutfak personelinin işyerine olan devamlılık bağlılığında azalmaya neden 
olduğu söylenebilir. 

3. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin işyerine 
olan normatif bağlılıkta azalma yarattığı gözlenmiştir. Buna göre; hizmet içi eğitimin, 
mutfak personelinin işyerine olan normatif bağlılıklarında azalmaya neden olduğu 
söylenebilir. 

4.  Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin iş yerindeki 
tatmininin yükseldiği görülmüştür. Buna göre; hizmet içi eğitimin, mutfak personelinin 
iş yapısından tatmininde artışa neden olduğu söylenebilir.  

5. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin maaş 
tatmini azaldığı görülmüştür. Buna göre; hizmet içi eğitimin, mutfak personelinin maaş 
tatmininde azalmaya neden olduğu söylenebilir.  

6. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin terfi 
olanaklarından tatmini azaldığı görülmüştür. Buna göre; hizmet içi eğitimin, mutfak 
personelinin terfi olanaklarından tatmininde azalmaya neden olduğu söylenebilir.  

7. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin iş 
arkadaşlığından olan tatmininde değişiklik yaratmadığı görülmüştür. Buna göre; hizmet 
içi eğitimin, mutfak personelinin iş arkadaşlarından olan tatminde anlamlı bir fark 
oluşturmadığı söylenebilir.  

8. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin yönetimden 
kaynaklanan tatmininin yükseldiği görülmüştür. Buna göre; hizmet içi eğitimin, mutfak 
personelinin yönetimden kaynaklanan tatminde artışa neden olduğu söylenebilir.  

9. Yapılan hizmet içi eğitim sonucunda, eğitimin mutfak personelinin eğitimle 
ilgili fikirlerinde olumlu yönde bir gelişme görülmüştür. 

 Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında, hizmet içi eğitimin örgütsel bağlılık alt 
boyutlarından duygusal bağlılıkta ve iş tatmininde genel olarak artışa sebep olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar işletmeler için hizmet içi eğitimin gerekliliğini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Ancak verilecek eğitimlerin, eğitim öncesi belirlenen yöntemler 
kullanılarak sistemli bir şekilde tespit edilmesi ve çıkan sonuçlara göre gereksinim 
duyulan eğitimlerin düzenlenmesi sağlanmalıdır.  

 Yapılan bu uygulamalı alan araştırması, sadece X grup bünyesindeki mutfak 
personelini kapsamaktadır. O yüzden bundan sonra yapılacak çalışmaların diğer 
departmanlarda ya da otel bünyesindeki tüm personel üzerinde yapılması, daha genel 
sonuçlara ulaşılması açısından önemlidir.  
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The kitchen which is qualified as the hearth of hotels is a department includes 
kitchen staff whose responsibilities, authority and duties are identified related to an 
organizational structure and in a hierarchy instead of being merely a physical space with 
equipment and working areas that are built for food production. The aim of kitchen is to 
realize food production in the limits of cost, quality and hygiene standards of hotel.  

Beside many factors which affect job satisfaction and organizational loyalty the 
training which is going to be received is also important. As knowing the job increases 
the job satisfaction and self confidence and it also affects the organizational loyalty in a 
positive way. 

This study aims that grups hotel, how does in-service training affect kitchen 
personnel. In this study applied filed technique used in and firstly searched the factors 
affect job satisfaction and thoughts about in-service training then applied an one-week 
training to the same personnel. A different survey performed order to measure the affect 
to job satisfaction of personnel who was in training and to determine is the in-service 
training suitable. 

This survey has been applied to the hotel staff in the kitchen department of X 
group hotels which have 22,370 bed capacities and tourism management certificate in 
Turkey. 

In-service-training has been given by the researcher using F&B services Field 
modules prepared by MEGEP which are one week at a hotel and 3-hours a day total 21 
hours. 

Job satisfaction or unsatisfaction, organizational loyalty, thoughts and feelings 
towards in-service-training have been determined with the first poll, one week later 
another poll containing the same questions have been applied to the kitchen staff after 
the one-week-training. Two different questions which weren’t in the first poll are 
whether they anticipated in the training, the other one is whether they anticipated in the 
poll. 

For the purpose of the research is to measure the job satisfaction after the in 
service training, the survey forms of those who stated that they hadn’t participated the in 
service training hasn’t been included in the evaluation.  

400 hundred kitchen workers had participated to both surveys applied after and 
before the in service training. 

Aassessing the data; distribution of the ages of the kitchen staff included in the survey 
determined as:5% ,age 15-21 (22 people) 27,5% age  22-28(110 people)33,5% age 29-
35 (134 kişi) 24 % age 36-42(96 people) and 9,5% ages over 42(38 people)distribution 
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according to sexes determined as: 21,5% women(86 people) 78,5 men(314 
people)distribution according to education level determined: 39,5% primary school(158 
people)20% secondary school(80 kişi) % 34 high school (136 people) % 6,5 
university(40 people)distribution according to time spent in the job determined as: % 
6,5 less than a year(26 people) % 38 1-5 years(152 people) % 24,5 6-10 years (98 
people) % 21 11-20 years(84 people and % 10 more than 20 years(40 
people)distribution according to time spent in the current work  place determined as: % 
35,5 less than a year(142 people)% 5,5 1-3 years(22 people) % 14 4-6 years(56 people) 
% 23,5 7-9 years(94 people) and % 21,5 more than 10 years(86 people) 

After the in service training an increase is observed in the points kitchen workers 
has given to the question about emotional commitment which is a sub dimension of the 
organizational commitment. As a result of applied t-test, for  p<0,05 it is concluded that 
the applied in service training has statistically caused a meaningful difference on 
emotional commitment. 

After the in service training a drop is observed in the points kitchen workers has 
given to the question about continuance commitment which is a sub dimension of the 
organizational commitment. As a result of applied t-test, for  p<0,05 it is concluded that 
the applied in service training has statistically caused a meaningful difference on 
continuance commitment. 

After the in service training a drop is observed in the points kitchen workers has 
given to the question about normative commitment which is a sub dimension of the 
organizational commitment. As a result of applied t-test, for  p<0,05 it is concluded that 
the applied in service training has statistically caused a meaningful difference on 
normative commitment. 

The goal of this work is to study the effect of the in service training which has 
was completed after a long period of time on kitchen workers’ organizational 
commitment and job satisfaction in group hotels. For this reason first a survey was 
conducted to measure the tendencies an ideas of the kitchen staff on job satisfaction and 
in service training then a week’s in service training has been applied. 

When the responses analysed together  given to the first survey and the one after 
the in service training, it is seen that the in service training has caused an increase in job 
satisfaction and emotional commitment which are sub branches of organizational 
commitment. These results has highlighted the necessity of the in service training for 
the enterprises however the methods of trainings  should be determined systematically 
before the training, and according to results trainings should be given in the necessary 
areas. 

This field research includes kitchen workers within x group. For that reason to 
reach more general results it is important that the works that will be conducted from 
now shoul include other departments and other staff. 
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Özet 

Bu çalışma, zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerinin rehberlerin pazarlama 
fonksiyonunu oluşturan davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Anket, 
rehberlerin çeşitli özelliklerine göre tatmin düzeylerinde anlamlı farklılıklar olup 
olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, yapılandırılmamış görüşme 
(mülakat) ve katılımcı gözlem metotları da kullanılmıştır. Rehberlerin hizmet içi eğitim 
seminerlerden tatmin düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Araştırma 
sonuçları, pazarlama ile ilgili seminerlere katılan ve katılmayan rehberlerin pazarlama 
fonksiyonu davranışlarında anlamı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Pazarlama ile 
ilgili seminerlerin rehberlerin pazarlama ile ilgili davranışlarını olumlu etkilediği 
görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Pazarlaması, Profesyonel Turist Rehberi, Eğitim, 
Hizmet İçi Eğitim Semineri. 

Abstract 
This study has investigated that how the compulsory in-service training seminars 

have affected the attitudes composing marketing function of guides. Questionnaire has 
aimed to investigate that there are meaningful satisfaction level differences between or 
among the guides in respect to their various qualifications. Unstructured interview and 
participant observation methods have also been conducted.  It has been seen that the 
satisfaction level of guides from in-service training seminars is quite low. The research 
findings show that there are meaningful differences between the attitudes of marketing 
function of guides who are not attended and attended to marketing related seminars. It 
has been seen that marketing related seminars have positive effects on guides’ 
marketing related attitudes.   
Keywords: Tourism, Tourism Marketing, Professional Tourist Guides, Education, In-
service training. 
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Giriş 
 Pazarlama, ürünü ve değeri oluşturup, diğerleriyle takas ederek, bireylerin ve 

grupların ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını sağlayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir 
(Kotler ve Armstrong 1997: 4). American Marketing Association (2008) pazarlamayı 
“müşteriler, ortaklar ve toplum için değer taşıyan her şeyin sağlanması, 
bilgilendirmesinin yapılması, dağıtılması ve takas edilmesinde yaşanan süreçler, bir 
takım gelenekler ve faaliyetler” olarak tanımlamıştır.  

Turizm sektörü kendine has özellikleri olan bir yapı sergilemektedir. Turizm 
sektörü diğer sektörlerden de yararlanmasına rağmen, genel olarak hizmet sektörünün 
içinde değerlendirilmektedir (Ünlüönen, Tayfun ve Kılıçlar, 2007: 33). İnsanlar 
pazarlama karmasında üç alanda yer alır: hizmeti sunan personel, turistler, yerel halk 
(Weaver ve Lawton, 2002: 223-224). Genel pazarlamanın ilkeleri, turizm pazarlaması 
için de geçerli olmakla birlikte, turizm pazarlaması genelde hizmet pazarlaması içinde 
değerlendirildiğinden, kendine has bazı özelliklerin dikkate alınmasını gerekli 
kılmaktadır (Uygur, 2007: 67). Turizm sektörünün özellikle emek yoğun olması ve 
ayrılmazlık özelliği, hizmet kalitesinde insan kaynakları konusuna kritik bir konum 
kazandırmaktadır (Congram ve Friedman, 1991: 230). Hizmet endüstrisinde, müşteri 
tatmininin sağlanmasında müşteriyle birebir temas ve iletişimde bulunan işgörenlerin 
seçilmesinin ve eğitiminin büyük önem kazandığı görülmektedir. Turizm işletmelerinde 
ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve donanıma sahip işgücü ancak etkin ve kaliteli turizm 
eğitim ve öğretimiyle yetiştirilebilir (Ünlüönen, 2000: 218). 

Turistik ürünlerin pazarlanmasında önemli roller üstlenen (Öter, 2007: 193) 
Profesyonel Turist Rehberleri’nin (P.T.R.) her yıl katılmaları zorunlu olan hizmet içi 
eğitimlerinde pazarlama ile ilgili seminerlere katılmaları pazarlama ile ilgili rollerine 
katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmada, hizmet içi eğitim 
seminerlerinin P.T.R.’nin turizm pazarlamasındaki rolüne etkisini tespit etmek 
amaçlanmaktadır.  

1. Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Sektöründe Pazarlama 
Açısından Yeri    

P.T.R. genellikle seyahat sektöründe çalışan otel rehberi ve transfer görevlisi gibi 
diğer görevlilerle karıştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından kendilerine rehberlik belgesi verilmemiş kişiler turist 
rehberliği yapamazlar (Kozak, 1999: 569). Turist rehberi, gezginlere tercih ettikleri 
dilde eşlik eden ve belli bir yörenin doğal ve kültürel mirasını anlatan ve genellikle 
uzmanlığı uygun bir otorite tarafından tanınan ve yetkilendirilen kişidir (Dünya Turist 
Rehberleri Birliği Federasyonu-World Federation of Tourist Guides Association-
WFTGA, 2009). Bununla birlikte, Turist Rehberi mesleğinin Ulusal Meslek 
Standardında yer alan tanıma göre: Profesyonel Turist Rehberi, yerli veya yabancı 
turistlere, turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, 
rehberlik kimlik kartında belirtilen dillerde rehberlik eden, Türkiye’de tanıttığı bölgenin 
tarihi, kültürel ve doğal mirası hakkında bilimsel ve kapsamlı bilgi sahibi olan ve bu 
bilgileri iyi derecede bildiği en az bir yabancı dil ile turistlere aktarabilen, Türkiye’nin 
imajını en iyi şekilde yansıtabilen, seyahat acentaları tarafından düzenlenen tur 
programlarını seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı 
şekilde yürüten, gezi programının tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan 
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veya müze ve ören yerlerinde organize olmuş grup/kişilere rehberlik eden kişidir 
(MYK, 2011) 

P.T.R. seyahat acentelerinin en önemli ürünü olan paket turların başarısını önemli 
ölçüde etkileyen elemanlardır. Müşteri odaklı ürün tasarımlanması, pazarlama 
istihbaratı toplanmasında ve ürünlerin satışında, P.T.R.’den faydalanılmaktadır. Seyahat 
acenteleri pazarlama bilgi sistemi oluşturmak için, P.T.R.’nin deneyim ve gözlemlerine 
başvurabilir ve pazarlama faaliyet verimliliklerini arttırabilirler. P.T.R. ürünün bir 
parçası olduğu için tüketicilerle diğer çalışanlara göre daha fazla zaman geçirirler ve 
tüketici ve ürün hakkındaki doğruya en yakın bilgileri elde etme olasılıkları yüksektir 
(Öter, 2007: 193).    

P.T.R.’nin rolü müşterinin beklenti, ihtiyaç ve isteklerine göre değişebilmektedir. 
Pond  (1993: 80) rehberlerin rollerini eğitici, yardımcı, ve temsilci başlıkları altında ele 
almıştır. Tosun ve Temizkan (2004) çalışmalarında literatürden faydalanarak P.T.R.’nin 
üstlendikleri rolleri aracı, öğretici (eğitimci),  yardımcı, lider, dost, denetim elemanı, 
satış elemanı,  diplomat/büyükelçi ve ev sahibi başlıkları altında toplamışlardır. Bu 
roller dikkate alındığında rehberlerin seyahat acentalarının, destinasyonların ve 
ülkelerin pazarlanmasında önemli etkilere sahip oldukları açıktır.     

Rehber tur sırasında saptadığı sorunları acente yönetimine bildirerek, acentanın 
mevcut ürünün iyileştirilmesinde veya yeni ürünler geliştirmesinde değerli katkılar 
sağlayabilir. Turist rehberi, bir ülkenin turizm ürününün doğrudan tanıtımını 
yaptığından ve konuklara bilgi aktarımı fonksiyonunu üstlendiğinden, rehberin 
tanıtacağı ülke, bölge, yöre, tarihi eserler ve değerler hakkında yeterli bilgi sahibi 
olması gerekmektedir. Özellikle organize turlarla Türkiye’ye gelen turistlerin en çok 
vakit geçirdiği ve etkilendiği kişi turist rehberidir (Karaçal ve Demirtaş, 2002:177). 
Rehberin turiste pazarlanmasında önemli derecede etkiye sahip olduğu turistik ürünler 
olarak ekstra turlar ( turistin satın almış olduğu tur dışında kalan tekne turu, rafting, 
balon turu vb.), Eğlence ve gösteri programları (Türk gecesi, konserler, dans gösterileri 
vb.) Hediyelik eşya ve alışveriş merkezleri (Yıldırım ve Atay, 1997) verilebilir. Seyahat 
acenteleri tur fiyatlarını belirlerken de turist rehberlerinin deneyiminden ve bilgilerinden 
yararlanabilirler. Rehber, müşteri beklentilerini acentaya yansıtarak fiyatların 
belirlenmesinde ve daha uygun fiyatlı, kaliteli veya yeni ürünler hakkında acentayı 
bilgilendirerek tur maliyetlerinin düşürülmesinde acentaya katkı sağlayabilir. 

2. Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberlerinin Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim 
Seminerleri  

Acenta, destinasyon ve ülke ürünlerinin pazarlanmasında yukarıda ifade edildiği 
gibi önemli rol oynayan P.T.R.nin eğitimlerinde, mesleklerini icra ederken kullandıkları 
bilgileri kazandıran kültürel derslerin (yabancı dil, tarih, coğrafya, mitoloji, arkeoloji 
vs.) yanı sıra iletişim, halkla ilişkiler, satış yönetimi gibi pazarlama konularında da 
eğitim almaları turizm endüstrisinin başarısını işletme, destinasyon ve ülke çapında 
arttıracaktır.  

Türkiye’nin ve Türk insanının imajı ve tanıtımı açısından, günümüzde önemi daha 
da çok artmış olan P.T.R.nin seçimi ve yetiştirilmesinde üç ayaklı bir durum ortaya 
çıkmıştır (Kuşluvan ve Çeşmeci, 2002). 

1) Üniversitelerin ilgili lisans bölüm mezunları,  
2) Üniversitelerin ilgili ön lisans bölüm mezunları,  
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3) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açmış olduğu 3 veya 6 aylık kurs mezunları 
turist rehberliği sertifikası alabilmektedirler. 

Turist rehberliği sertifikasına (lisansı) sahip olan P.T.R. mesleklerini icra 
edebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan her yıl vize almak zorundadırlar. Söz 
konusu vizeyi simgeleyen pulu alabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve 
yetki verdiği meslek kuruluşlarının (P.T.R. dernekleri ve odaları) her yıl düzenledikleri 
zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine (H.İ.E.S)’e katılmak zorundadırlar. İki yıl üst 
üste bu seminerlere katılmayan rehberlerin lisansları iptal edilir (Profesyonel Turist 
Rehberliği Yönetmeliği, 2005). Profesyonel turist rehberleri her yıl Kasım ve Aralık 
ayları boyunca hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri) düzenlenen hizmet içi eğitim 
seminerlerinden en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2008). Dolayısıyla, hizmet içi eğitim seminerlerinde 8 hafta sonu (16 gün) süresince her 
gün 3 farklı konuyu içeren bir seminer takvimi düzenlenmektedir (Tureb, 2008a).  

12 Eylül 1998 tarihinde kurulan Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve bağlı 
örgütler, rehberlerin gereksinim duydukları yerler ve konular hakkında eğitim 
çalışmaları yapmışlar ve yapmaktadırlar. Bu örgütlerin eğitime verdikleri önem ve 
yaptıkları eğitim çalışmaları Turizm Bakanlığını harekete geçirmiş, TUREB’in önerileri 
doğrultusunda 2000 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile her rehber için yılda en az 
üç konuda eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir (Tureb, 2008b). 

Profesyonel turist rehberlerinin, ilgili bakanlığın kurslarından, üniversitelerin 
lisans ve ön lisans programlarından mezun olarak belge alabildikleri görülmektedir. 
Ancak, bu durum farklı eğitim düzeylerinde farklı dersler almış rehberlerin ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. H.İ.E.S’in bu farklılıkların giderilmesine katkı sağlayacağı 
düşünülebilir. Ülke, destinasyon ve acenta boyutlarında çok önemli bir pazarlama 
fonksiyonuna sahip olan P.T.R.’nin 2001 yılından itibaren zorunlu olarak katıldıkları 
H.İ.E.S’den beklentilerinin karşılanma durumu ve pazarlamadaki rollerine etki 
düzeyinin  tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu tespite dayalı olarak, H.İ.E.S.’in 
P.T.R.’nin pazarlama fonksiyonuna olumlu etkilerini arttırabilecek öneriler 
geliştirilebilecektir. 

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
H.İ.E.S.’i rehberlerin pazarlama fonksiyonu açısından değerlendiren bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Bu çalışma ile öncelikle bu boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. 
Bu araştırmada P.T.R. nin zorunlu olarak aldıkları H.İ.E.S. hakkındaki 
değerlendirmelerini öğrenmek ve H.İ.E.S.’in P.T.R.’nin pazarlama fonksiyonu 
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, P.T.R.nin işletme, 
destinasyon ve ülke çapında pazarlama elemanı olarak stratejik konumuna dikkat 
çekilmiştir. P.T.R.’nin pazarlamada daha verimli kullanılması amacıyla hizmet içi 
eğitim seminerlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

Araştırmada, P.T.R.’nin zorunlu olarak katıldıkları seminerlerin dengeli bir 
şekilde dağılımının sağlanmasında bu veriler kullanılacaktır. Hizmet içi eğitim 
seminerlerine yönelik olarak getirilen öneriler ile finansal kaynakların israfı 
engellenecektir. Araştırmanın önerilerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
uygulanması ile seyahat acentalarının, destinasyonların, ülke insanının ve ülkenin 
imajının olumlu yönde güçlenmesi sağlanacağı için araştırma önem arz etmektedir.  
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4. Yöntem 
P.T.R.’nin H.İ.E.S’de aldıkları seminerler hakkındaki değerlendirmelerini 

öğrenmek ve bu seminerlerin P.T.R.’nin pazarlama fonksiyonunu oluşturan 
davranışlarına etkilerini ölçebilmek için bir anket dizayn edilmiştir.  Araştırmada 
uygulanan ankette 22 farklı seminer konusu bir liste halinde verilerek rehberlerden 
geçmiş yıllarda katıldıkları seminer konularını işaretlemeleri istenmiştir. Anketin ikinci 
bölümünde rehberlerin şimdiye kadar aldıkları H.İ.E.S.’in kendilerine ne kadar katkı 
sağladığı konusundaki düşüncelerini aldıkları seminere 1 ile 5 arasında bir puan vererek 
belirtmeleri istenmiştir. Anketin üçüncü bölümünde,  literatür taraması ile tespit edilmiş, 
rehberlerin pazarlama ile ilgili fonksiyonunu (rolünü) oluşturan 22 davranış 
listelenmiştir. Rehberlerden şimdiye kadar katıldıkları H.İ.E.S.’in bu davranışlarına 
katkısını (etkisini) 1 ile 5 arasında bir puan vererek ifade etmeleri istenmiştir. Anketin 
dördüncü bölümünde P.T.R.’nin H.İ.E:S. ile ilgili çeşitli konular hakkındaki 
düşüncelerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Anketin beşinci 
bölümünde ankete cevap verenlerin demografik ve çeşitli özellikleri hakkında bilgi 
toplamaya yönelik sorular sorulmuştur. Anketin sonunda yorumlar başlığı altında bir 
bölüm sunulmuş ve rehberlerden konu ile ilgili olabilecek diğer düşüncelerini ifade 
etmeleri istenmiştir.     

4.1. Evren ve Örneklem 
Bu araştırmada tabakalı örnekleme metodu kullanılmıştır. Tabakalama, kümenin 

alt kümelere ayrılarak örneklerin bu gruplar içerisinde basit ihtimalli örnekleme ile 
seçilmesi demektir. Tabakalamada iki ana gaye vardır: Popülasyona ait tahminlerin 
doğruluğunu arttırmak ve popülasyondaki farklı bölümlerin yeterince temsil edilmesini 
sağlamak. Tabakalama ile her tabakada örneklerin belirli bir şansla temsil edilmesi 
sağlandığı gibi bütün kümenin baştan sona kadar sırayla numaralanması zorunluluğu da 
ortadan kalkmaktadır (Arıkan, 2004, 143-144).  

Tablo 1. Evren, Örneklem ve Anket sayıları 

H.İ.E.S. verilen merkez Rehber sayısı Rehber sayısı % Geri dönen 
anket sayısı 

Geri dönen 
anket % 

İstanbul (İRO) 3452 %38,3 166 37,2 

İzmir (İZRO) 1661 %18,4 91 20,4 

Ankara (ARED) 1624 %18,1 80 17,9 

Antalya (ARO) 1106 %12,2 55 12,3 

Diğer iller, oda ve 
dernekler 1171 %13 54 12,1 

Genel Toplam 9014 %100 446 100 

Tureb (2008c) “Türkiye’de Rehber Profili”  
Araştırmanın evrenini, Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye’deki 9014 profesyonel 

turist rehberi oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini oluşturan rehberler H.İ.E.S. verilen 
merkezler bazında tabakalıdır. Araştırmanın örneklemi de rehberlerin bu tabakalara göre 
dağılım oranlarına göre dağıtılmış ve her tabakanın sonuçlarının kendi oranında 
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araştırmaya yansıtması sağlanmıştır. Anket uygulaması Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, 
Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla ve Nevşehir’de 2008 yılında düzenlenen 
hizmet içi eğitim seminerlerine katılan turist rehberlerine yapılmıştır. Tablo 1’de 
bahsedilen verilere göre, rehber sayısı 9014’tür. Yamane’nin formülüne göre 
(2001:116-117). Örneklem sayısı 368 olarak hesaplanmıştır. 500 anket uygulanması 
planlanmıştır. 446 anket geri dönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. Anketler seminer 
programlarına katılan profesyonel turist rehberlerine basit tesadüfi örnekleme 
yöntemine göre dağıtılmıştır. Araştırmacılar meslektaşları ile 2008 yılında 8 hafta sonu 
süresince seminerlere katılarak yüz yüze anket uygulamasında bulunmuştur.  

4.2. Turist Rehberlerinin Demografik ve Meslekleriyle İlgili Özellikleri 
Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan rehberlerin %34,3’ü 30-39 yaş 

grubundadır. 40’lı yaşlarda bulunan rehberlerin oranı ize %28’dir. 50 yaşın üzerindeki 
rehberler araştırmaya katılanların sadece %18’ini oluşturmaktadır. Bu oranlar 
rehberliğin fiziksel güç gerektirdiğinden dolayı daha çok genç iken yapılan bir meslek 
olduğu görüşünü destekler niteliktedir.  

Tablo 2. Araştırmaya Katılan PTR’nin Demografik ve Meslekleriyle İlgili 
Özellikleri 

 n % 

IRO 166 37,2 

IZRO 91 20,4 

ARED 80 17,9 

ARO 55 12,3 

Diğer 54 12,1 

Seminer aldığı mesleki kuruluş 

Toplam  446 100,0 

20-29 87 19,8 

30-39 151 34,3 

40-49 123 28,0 

50 ve üzeri 79 18,0 

Yaş 

Toplam 440 100,0 

Kadın 123 28,0 

Erkek 316 72,0 

Cinsiyet  

Toplam 439 100,0 

Lise 22 5,0 

Ön lisans 81 18,5 

En son mezun olduğu okul 

Lisans 268 61,2 
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Lisans üstü 67 15,3 

Toplam 438 100,0 

Bakanlık Kursu 341 77,7 

Üniversite Eğitimi Sonucunda 98 22,3 

Kokartını nasıl aldığı 

Toplam 439 100,0 

5 yıldan az 117 26,6 

5-9 Yıl 69 15,7 

10-14 Yıl 80 18,2 

15-19 Yıl 82 18,6 

20 yıl ve daha fazla 92 20,9 

Kaç yıldır rehberlik kokartına sahip olduğu 

Toplam 440 100,0 

Sözleşmeli 85 19,3 

Bağımsız 355 80,7 

Hangi şekilde çalıştığı 

Toplam 440 100,0 

Asıl İş 255 58,0 

Ek İş 185 42,0 

Rehberliği asıl iş veya ek iş olarak mı 
yaptığı 

Toplam 440 100,0 

Evet 204 46,6 

Hayır 234 53,4 

Pazarlama konusunda daha önce herhangi 
bir eğitim alma durumu? 

Toplam 438 100,0 

Rehberlerin %72’sinin erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Üniversitelerin lisans 
programlarından mezun olan rehberlerin oranı %61,2 iken, bu rakama %18,5 ön lisans 
ve %15,3 lisansüstü  mezunu olan rehberler de katıldığında rehberlerin oldukça eğitimli 
ve entelektüel bir kesim olduğu düşünülebilir. Rehberlerin %77,7’si rehberlik kokartını 
(belgesini) bakanlık kursundan aldığı rehberlik eğitimi sonrasında almıştır.       

Rehberlerin %26,6’sı 5 yıldan az deneyime sahiptir. İkinci en çok nüfusa sahip 
grup ise %20,9 ile 20 yıldan fazla deneyim sahibi olan rehberlerdir. Rehberlerin büyük 
bir çoğunluğunun (%80,7) bir acentaya bağımlı olarak çalışmak yerine bağımsız olarak 
çalıştıkları görülmektedir. Rehberlik mesleğini asıl iş olarak yapanların oranı %58’dir. 
Pazarlama konusunda, daha önce herhangi bir eğitim almış olup olmadıkları sorusuna 
%53,4’ü “hayır” cevabını vermiştir. Bu durum, rehberlerin yarısından fazlasının turizm 
pazarlamasındaki rollerinin farkında olmadıkları endişesini doğurmaktadır.     
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5. Bulgular 
Anketle elde edilen veriler genel ortalama, t-test ve anova istatistik testleri ile 

değerlendirilip bu bölümde açıklanmıştır.  

5.1. Rehberlerin, Aldıkları Seminerlerin Kendilerine Sağladığı Katkı 
Konusundaki Düşünceleri 

Anketin 2. sorusu rehberlerin şimdiye kadar aldıkları H.İ.E.S.’in kendilerine ne 
kadar katkı sağladığı konusundaki düşüncelerini aldıkları seminere 1 ile 5 arasında bir 
puan vererek belirtmeleri istenmiştir. Tablo 3’de görüldüğü gibi verilen cevapların 
ortalamaları hiçbir H.İ.E.S. için üçü bulamamaktadır. Ortalamalara bakıldığında, 
rehberlerin H.İ.E.S’in kendilerine önemli bir katkı sağlamadığını düşündükleri 
söylenebilir. Ortalamalarına göre, rehberlerin en çok faydalandıklarını düşündükleri 
konular, “Türkiye’yi İlgilendiren Politik Konular Hakkında Bilgi” (2,76), “Anadolu 
Uygarlıkları” (2,67), “Güzel Konuşma Sanatı ve Beden Dili” (2,65), “Sanat Tarihi” 
(2,58),” Turizm ve Rehberlik Mesleği ile İlgili Mevzuat Bilgisi”, (2,56), “Türk Kültürü 
ve Tarihi” (2,55), “Grup Psikolojisi ve Yönetimi” (2,54), “Rehberlikte Mesleki Etik, 
Teknik ve Yöntemler” (2,52) ve “Arkeoloji” (2,52) ve “Dinler Tarihi ve Sosyolojisi” 
(2,51) olarak görülmektedir.   

Tablo 3’de görüldüğü gibi, rehberlerin H.İ.E.S’den yeterince memnun 
olmadıkları, kendilerine önemli bir katkı sağlamadığını düşündükleri, 3 ve 3’ü geçen 
ortalamanın bulunmamasına dayanarak söylenebilir.  Pazarlama ile ilgili olan “Güzel 
Konuşma Sanatı ve Beden Dili” (2,65), “Grup Psikolojisi ve Yönetimi” (2,54) 
seminerlerinin bu genel memnuniyetsizlik içerisinde en çok faydalanılmış 
seminerlerden oldukları görülmektedir.    

Tablo 3. Rehberlerin, Aldıkları Seminerlerin Kendilerine Sağladığı Katkı Konusundaki 
Düşüncelerinin Dağılımı 

PTR tarafından H.İ.E.S’de alınan 
dersler 

Çok 
az 

Az Ne az 

Ne 
çok 

Çok Çok 
Fazla 

S.S Ort. 

 (1) (2) (3) (4) (5)   

 % % % % %   

D1 Genel Tarih 23,2 27,3 31,8 13,1 4,5 1,118 2,48 

D2 Genel Coğrafya 26,6 28,5 28,5 12,6 3,9 1,121 2,39 

D3 Arkeoloji 22,6 25,7 32,9 14,4 4,5 1,123 2,52 

D4 Mitoloji 24,0 30,1 27,6 13,8 4,5 1,130 2,45 

D5 Sanat Tarihi 21,2 25,8 31,8 15,5 5,7 1,159 2,58 

D6 Edebiyat 28,0 29,7 28,4 11,2 2,6 1,076 2,31 

D7 Dinler Tarihi ve Sosyolojisi 24,5 26,2 27,8 16,5 5,1 1,174 2,51 

D8 Anadolu Uygarlıkları 22,2 24,5 27,6 19,5 6,2 1,287 2,67 
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D9 Türk Kültürü ve Tarihi 22,9 24,0 33,5 14,5 5,0 1,143 2,55 

D10 Türk Mutfağı 23,7 27,2 31,2 13,9 4,0 1,118 2,47 

D11 Genel Turizm Bilgisi 29,7 34,7 23,7 8,5 3,4 1,069 2,21 

D12 Ören Yerleri ve Milli Parklar   24,9 24,4 32,9 14,1 3,8 1,122 2,47 

D3 Türkiye’yi İlgilendiren Politik 
Konular Hakkında Bilgi 

18,2 22,1 32,2 20,9 6,6 1,170 2,76 

D14 Uluslararası Tanıtım 29,4 33,1 21,3 11,0 5,1 1,155 2,29 

D15 Tanıtımda İmaj Teknik ve Usuller 27,6 27,6 29,3 8,6 6,9 1,179 2,40 

D16 İletişim 21,7 32,9 28,0 10,6 6,8 1,146 2,48 

D17 Güzel Konuşma Sanatı ve Beden 
Dili 

25,6 25,0 28,7 12,8 7,9 1,953 2,65 

D18 Grup Psikolojisi ve Yönetimi 24,2 25,8 28,0 15,9 6,1 1,194 2,54 

D19 İlk Yardım Bilgisi 21,4 29,7 29,7 15,9 3,3 1,096 2,50 

D20 Özel İlgi ve Alternatif Turizm Türleri 
Hakkında Bilgi 

28,0 29,7 27,1 11,9 3,4 1,110 2,33 

D21 Turizm ve Rehberlik Mesleği ile 
İlgili Mevzuat Bilgisi 

20,2 29,8 28,2 17,0 4,8 1,133 2,56 

D22 Rehberlikte Mesleki Etik, Teknik ve 
Yöntemler 

21,6 31,4 25,8 16,0 5,2 1,148 2,52 

GENEL ORTALAMA 2,48 

 

5.2. Rehberlerin, H.İ.E.S.’in Rehberlerin Pazarlama Fonksiyonunu 
Oluşturan Davranışlarına Katkısı Konusundaki Düşünceleri  

Anketin 3. sorusunda literatür taraması ile tespit edilmiş, rehberlerin pazarlama ile 
ilgili fonksiyonunu (rolünü) oluşturan 22 davranış listelenmiştir. Rehberlerden şimdiye 
kadar katıldıkları H.İ.E.S.’in bu davranışlarına katkısını (etkisini) 1 ile 5 arasında bir 
puan vererek ifade etmeleri istenmiştir. 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, H.İ.E.S.’nin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu 
oluşturan davranışlarına olan katkısı hakkındaki düşünceleri genel ortalaması 1,85 ile 
“az” olarak değerlendirilmiştir. Tablo 4’de H.İ.E.S.’in en çok katkısı bulunan 
rehberlerin pazarlama fonksiyonu davranışları “P3 Müşterilerle iletişim kurma” (2,12), 
“P5 Beden Dilinin Kullanımı” (2,11), “P4 Anlatım Becerisi” (2,9), olarak 
görülmektedir. “P22 Acenta tanıtım malzemelerin (web sayfası, broşür, bilet v.s) 
müşteri beklentilerine göre düzenlenmesine katkıda bulunma” davranışı 1,69 ortalama 
ile H.İ.E.S.’in en az katkıda bulunduğu davranış olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Rehberlerin, H.İ.E.S.’in Rehberlerin Pazarlama Fonksiyonunu Oluşturan 
Davranışlarına Katkısı Konusundaki Düşüncelerinin Dağılımı 

H.İ.E.S’de alınan derslerin PTR’ye katkıda 
bulunması beklenen konular  

Çok 
az 

Az Ne az  

Ne 
çok 

Çok Çok 
Fazla 

S.S Ort. 

 (1) (2) (3) (4) (5)   

 % % % % %   

P1 Turist, Acenta, Otel ve Yerel Halk 
Arasındaki İlişkileri Yönetme 

48,0 28,2 16,9 5,2 1,8 ,998 1,85 

P2 Müşteri grubunu yönetme  43,6 30,1 16,4 7,0 2,9 1,069 1,96 

P3 Müşterilerle iletişim kurma  36,4 29,9 21,6 9,9 2,2 1,080 2,12 

P4 Anlatım Becerisi 37,8 29,7 21,1 8,5 2,9 1,090 2,09 

P5 Beden Dilinin Kullanımı 36,4 30,8 20,9 9,4 2,5 1,079 2,11 

P6 Kişisel İmajını Güçlendirme (Fizik, 
giyim vs.) 

42,7 33,3 14,8 7,6 1,6 1,009 1,92 

P7 Acentanın pazarlama faaliyetleri için 
müşteriler hakkında istihbarat elde etme 

46,3 32,4 16,4 3,8 1,1 ,920 1,81 

P8 Acentanın diğer ürünlerini (tur, Türk 
gecesi, balon turu v.s.) tanıtma  

,2 45,2 32,4 15,3 5,4 ,975 1,85 

P9 Müşterileri acentanın diğer ürünlerini 
(tur, Türk gecesi, balon turu v.s.) satın 
almaları konusunda etkileme  

45,2 31,9 16,6 4,9 1,3 ,958 1,85 

P10 Acentanın turlarının müşteri 
beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine 
katkıda bulunma  

44,5 32,4 16,9 5,2 1,1 ,951 1,86 

P11 Yeni ürünler geliştirmesinde acentaya 
yardımcı olma 

47,2 31,7 16,0 4,0 1,1 ,926 1,80 

P12 Tur maliyetlerin düşürülmesine katkı 
sağlama 

52,6 29,7 13,5 4,0 ,2 ,867 1,70 

P13 Fiyatların belirlenmesinde müşteri 
beklentilerini acentaya yansıtarak yardımcı 
olma 

53,0 29,7 12,4 4,0 ,9 ,900 1,70 

P14 Müşterileri destinasyonun otantik 
ürünlerini (Halı, seramik, takı v.s ) satın 
almaları konusunda etkileme  

44,5 31,7 18,0 4,7 1,1 ,948 1,86 

P15 Müşterileri Türkiye’deki diğer 
destinasyonları da ziyaret etmeleri 
konusunda etkileme 

43,1 28,8 18,9 6,5 2,7 1,061 1,97 

P16 Müşterilerle ilişkileri turdan sonra da 
sürdürme 

45,6 29,9 15,1 7,0 2,5 1,050 1,91 
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P17 Ziyaret edilen müze, ören yeri veya 
işletmelerin müşteri beklentilerine göre 
düzenlenmesine katkıda bulunma 

47,4 30,8 14,8 6,5 ,4 ,945 1,82 

P18 Diğer turizm çalışanlarını müşterilere 
karşı tutum ve davranışları konusunda 
bilinçlendirme  

47,4 31,7 13,9 6,1 ,9 ,951 1,81 

P19 Müşterinin diğer müşteriler üzerindeki 
etkisini yönetebilme   

48,3 30,8 15,3 4,7 ,9 ,929 1,79 

P20 Acenta işyerinin müşteri beklentilerine 
göre düzenlenmesine katkıda bulunma 

49,7 33,0 12,6 3,8 ,9 ,887 1,73 

P21 Tur taşıt araçlarının müşteri 
beklentilerine göre düzenlenmesine katkıda 
bulunma 

51,2 33,0 11,0 4,0 ,7 ,869 1,70 

P22 Acenta tanıtım malzemelerin (web 
sayfası, broşür, bilet v.s) müşteri 
beklentilerine göre düzenlenmesine 
katkıda bulunma 

53,0 29,9 13,5 2,5 1,1 ,877 1,69 

GENEL ORTALAMA 1,85 

 

5.3. PTR’nin Özelliklerine Göre, H.İ.E.S.’den Aldıkları Seminerlerden 
Tatmin Olma Düzeylerindeki Farklar  

Genel olarak rehberlerin demografik ve diğer özelliklerine (bağımsız değişkenler) 
göre H.İ.E.S.’de Aldıkları Seminerlerden Tatmin Düzeylerinin anlamlı farklılıklar 
gösterip göstermediğini görmek için Tablo 5 hazırlanmıştır. Rehberlere uygulanan 
ankette 5’li Likert ölçeğine uygun olarak hizmet içi eğitim seminerlerinde aldıkları 
seminerlerin sağladıkları katkı (rehberlerin aldıkları seminerlerden tatmin düzeyleri) 
hakkında bilgi toplanmıştır Ankete katılan her birey için aldığı hizmet içi eğitim  
seminerinin ne kadar katkısı olduğuna dair işaretlediği gözelerin ortalamaları alınmış ve 
bu ortalamalar bağımsız değişkenler ile T test ve ANOVA testlerine tabi tutulmuştur. 
Sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5’de görüldüğü gibi, rehberlerin hizmet içi eğitim seminerlerinden tatmin 
düzeyleri, rehberlerin “H.İ.E.S.’i aldığı yere”, “daha önce H.İ.E.S’de pazarlama ile ilgili 
seminerlerden en az birisini alma durumuna”, “rehberliği asıl iş veya ek iş olarak yapma 
amacına” ve “daha önce herhangi bir düzeyde pazarlama eğitimi alma durumuna” göre 
anlamlı farklılık göstermektedir.  

Hizmet içi eğitimlerin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan 
davranışlarına etkisi, rehberin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, rehberlik eğitimini 
nereden aldığı, meslekteki deneyimi ve sözleşmeli veya bağımsız olarak çalışmasına 
göre anlamlı farklılık göstermemektedir. ARED (Ankara Rehberler Derneği) tarafından 
verilen seminerlere katılan rehberlerin diğer dernek ve odalar tarafından verilen 
seminerlere katılan rehberlerden daha yüksek bir tatmin düzeyine sahip oldukları 
görülmektedir. 

Rehberlik mesleğini ek iş olarak yapan rehberlerin katıldıkları H.İ.E.S.’den, 
mesleği asıl iş olarak yapanlardan daha fazla tatmin oldukları söylenebilir. Daha önce 
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pazarlama ile ilgili herhangi bir düzeyde eğitim alan ve pazarlama ile ilgili herhangi bir 
seminere katılanların H.İ.E.S.’de aldıkları seminerlerden tatmin düzeylerinin, ilgili 
eğitimi almayan ve pazarlama seminerlerinden herhangi bir seminere hiç katılmamış 
olanlardan daha düşük düzeyde kalması pazarlama ile ilgili H.İ.E.S’in rehberleri 
yeterince tatmin edemediğini düşündürmektedir.     

Tablo 5. Rehberlerin H.İ.E.S.’de Aldıkları Seminerlerden Tatmin Düzeyleri İle 
PTR’nin Özellikleri Arasında İlişkiler 

Bağımsız değişkenler Cevap n 
- 

X 
s.s 

(t/f ) 

p 

IRO 166 2,81 ,74985 

ARED 91 3,05 1,00901 

IZRO 80 2,40 ,91205 

ARO 55 2,08 ,74820 

Rehberlerin H.İ.E.S. aldığı 
yer 

Diğer 54 2,67 ,91814 

,000 

Almamış 180 2,7948 ,89764 Daha önce H.İ.E.S’de 
pazarlama ile ilgili 

seminerlerden en az birini 
alma durumu Almış 266 2,4895 ,92645 

,001 

20-29 87 2,7294 ,90102 

30-39 151 2,6353 ,99359 

40-49 123 2,5544 ,86301 
Rehberlerin yaşı 

50 ve üzeri 79 2,5242 ,92074 

,446 

Kadın 123 2,6930 1,00503 
Rehberlerin cinsiyeti 

Erkek 316 2,5747 ,89139 
,229 

Lise 22 2,5380 1,12700 

Ön Lisans 81 2,4999 ,99793 

Lisans 268 2,5829 ,90521 
Rehberlerin eğitim durumu 

Lisansüstü 67 2,8886 ,82674 

,056 

Bakanlık Kursu 341 2,5966 ,92974 
Rehberlik eğitimini nereden 

aldığı 
Üniversitelerin ilgili bölümleri 98 2,6561 ,92266 

,576 

5 yıldan az 117 2,7695 ,97923 

5-9 yıl 69 2,5632 ,97099 

Rehberlerin meslekteki 
deneyimi 

10-14 yıl 80 2,5549 ,77745 

,094 



 
 

S. Korkmaz – S. P. Temizkan - R. Temizkan / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 17-36 
 

 
 

29 

15-19 yıl 82 2,6846 ,92719 

20 yıl ve üstü 92 2,4302 ,92381 

Sözleşmeli 85 2,5609 ,94185 
Rehberlerin çalışma şekli 

Bağımsız 355 2,6234 ,92426 
,577 

Asıl iş 255 2,5320 ,89762 
Rehberlerin rehberlik yapma 

amacı 
Ek iş 185 2,7208 ,95756 

,035 

Almış 120 2,4895 ,92645 Rehberlerin daha önce 
pazarlama ile ilgili herhangi 

bir düzeyde eğitim alma 
durumu Almamış 325 2,7948 ,89764 

,001 

 

5.4. PTR’nin Özelliklerine Göre, H.İ.E.S.’in PTR’nin Pazarlama 
Fonksiyonunu Oluşturan Davranışlarına Etkisindeki Farklar  

Genel olarak rehberlerin demografik ve diğer özelliklerine (bağımsız değişkenler) 
göre hizmet içi eğitim seminerlerinin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan 
davranışlarına etkisinde anlamlı farklılıklar olup olmadığını görebilmek için Tablo 6 
hazırlanmıştır.  

 

Tablo 6. H.İ.E.S.’in PTR’nin Pazarlama Fonksiyonunu Oluşturan Davranışlarına 
Etkisi İle PTR’nin Özellikleri Arasında İlişkiler Genel Tablosu 

Bağımsız değişkenler Cevap n 
- 

X 
s.s 

(t/f ) 

p 

IRO 166 1,76 ,79968 

ARED 91 2,14 ,96062 

IZRO 80 1,86 ,82459 

ARO 55 1,70 ,52786 

Rehberlerin H.İ.E.S. aldığı 
yer 

Diğer 54 1,84 ,75679 

,002 

Almamış 180 1,42 ,63058 Daha önce H.İ.E.S’de 
pazarlama ile ilgili 

seminerlerden en az birini 
alma durumu Almış 266 2,15 ,77349 

,000 

20-29 87 1,71 ,72327 

30-39 151 1,96 ,84843 

40-49 123 1,81 ,77021 
Rehberlerin yaşı 

50 ve üzeri 79 1,93 ,83558 

,090 
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Kadın 123 1,77 ,79054 
Rehberlerin cinsiyeti 

Erkek 316 1,89 ,80304 
,152 

Lise 22 1,90 1,04944 

Ön Lisans 81 1,83 ,70043 

Lisans 268 1,86 ,79183 
Rehberlerin eğitim durumu 

Lisansüstü 67 1,91 ,88880 

,949 

Bakanlık Kursu 341 1,88 ,81858 
Rehberlik eğitimini nereden 

aldığı 
Üniversitelerin ilgili bölümleri 98 1,78 ,74680 

,270 

5 yıldan az 117 1,93 ,84110 

5-9 yıl 69 1,93 ,85022 

10-14 yıl 80 1,85 ,70572 

15-19 yıl 82 1,83 ,87556 

Rehberlerin meslekteki 
deneyimi 

20 yıl ve üstü 92 1,77 ,73824 

,613 

Sözleşmeli 85 1,89 ,75631 
Rehberlerin çalışma şekli 

Bağımsız 355 1,86 ,81624 
,705 

Asıl iş 255 1,82 ,79684 
Rehberlerin rehberlik yapma 

amacı 
Ek iş 185 1,93 ,81198 

,142 

Almış 120 2,58 ,86523 Rehberlerin daha önce 
pazarlama ile ilgili herhangi 

bir düzeyde eğitim alma 
durumu Almamış 325 1,59 ,58982 

,000 

 
Rehberlere uygulanan ankette 5’li Likert ölçeğine uygun olarak hizmet içi eğitim 

seminerlerinin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarına etkisini 
algılama dereceleri hakkında bilgi toplanmıştır Ankete katılan her birey için hizmet içi 
eğitimin pazarlama davranışlarına ne kadar etkisi olduğuna dair işaretlediği gözelerin 
ortalamaları alınmış ve bu ortalamalar bağımsız değişkenler ile T test ve ANOVA 
testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçlar Tablo 6’de gösterilmiştir. Tablo 6’da görüldüğü 
gibi, hizmet içi eğitimlerin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarına 
etkisi rehberlerin “H.İ.E.S.’i aldığı yere”, “daha önce H.İ.E.S’de pazarlama ile ilgili 
seminerlerden en az birisini alma” ve “daha önce herhangi bir düzeyde pazarlama 
eğitimi alma” durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Hizmet içi eğitimlerin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan 
davranışlarına etkisi, rehberin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, rehberlik eğitimini 
nereden aldığı, meslekteki deneyimi, rehberliği asıl iş veya ek iş olarak yapması ve 
sözleşmeli veya bağımsız olarak çalışmasına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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6. Sonuç ve Öneriler 
Araştırmanın literatür kısmından anlaşılacağı üzere, hizmeti sağlarken 

müşterilerle birebir temasta bulunan ve yüksek iletişim kuran personelden biri olan 
turizm rehberlerinin bir pazarlama fonksiyonu olduğu ortaya çıkmaktadır. Turizm 
rehberlerinin turizm ürünün pazarlama karması unsurlarının içinde görev ve yer aldığı 
görülmektedir. Rehber müşteri ile yüksek iletişim içinde olduğundan, turizm ürününü 
arz eden işletmenin pazarlama karması olan 7 p’sinin ve müşteri açısından bunların 
anlamı olan pazarlamanın 7 c’sinin içinde aynı anda bulunmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında rehber, planlayıcı olan pazarlamacılara müşteri hakkında, müşterilerin 
ürünler ve fiyatlar konusundaki istek, beklenti, şikayet ve memnuniyet düzeyleri 
hakkında istihbarat sağlayan ve pazarlamacıların pazarlama karmasında planladıkları 
değişiklikleri sahada uygulayan, pazarlamanın sahadaki neferi konumundadır. Aynı 
zamanda acentanın satış gücüdür. Müşterilerle turun başlangıcından sonuna kadar 
birlikte olan, destinasyonu, destinasyonun ürünlerini, acentanın diğer ürünlerini tanıtan, 
aynı zamanda kendisi de ürünün bir parçası olan turizm rehberleri müşterilerin tur, turda 
yer alan bütün turizm arz kaynakları, işletmeler, acenta ve destinasyon hakkındaki 
beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerinin de en yakın gözlemcisi konumundadır. Bu 
konumlarıyla turizm rehberleri acentaların tanıtım, satış ve bilgi kaynağı konumundadır. 
Destinasyonların ve acentaların yanında diğer turizm işletmelerinin de tanıtım ve bilgi 
kaynağı olarak faaliyet gösterirler.  

Doğru bilgi aktarmayacak turizm rehberlerinin ülke ve destinasyonun olumsuz 
imajlar yüklenmesine ve turizm sektörüyle birlikte birçok diğer sektör ve alanlarda 
uluslar arası rekabette kaybetmesine sebep olacakları görülmektedir. Pazarlama ile ilgili 
seminerler, diğer seminer konularından farklı olarak rehberin turda müşterilere 
aktaracağı bilgiler değil kendi kullanacağı ve davranışlarına yansıtacağı bilgiler 
sunduğundan diğer seminer konularından ayrılmaktadır. Aynı zamanda, hizmet içi 
eğitim seminerlerinde aldıkları pazarlama ile ilgili seminerlerin rehberlerin pazarlama 
ile ilgili davranışlarına etkisi olduğu görülmektedir.  

Daha önce pazarlama ile ilgili seminer alan rehberlerin almayanlara göre 
H.İ.E.S.’in rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarına katkısını daha 
olumlu değerlendirdikleri (Tablo 6) görülmektedir. H.İ.E.S’de pazarlama ile ilgili 
seminer alan rehberlerin pazarlamayla ilgili davranışlarında istendik gelişmelerin 
gözlendiği söylenebilir. Rehberlerin hizmet içi eğitim seminerlerinde aldıkları 
seminerlerden genel memnuniyet düzeylerinin düşük olması (2,48 /Tablo 3), 
H.İ.E.S.’nin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarına etkisini ölçen 
ölçeğin ortalamasının (1,85/Tablo 4) düşük olması hizmet içi eğitim seminerlerinin 
rehberler tarafından istenmeyen bir faaliyet olduğunu düşündürmektedir. Rehberliği ek 
iş olarak yapanların genel olarak H.İ.E.S’den tatmin düzeylerinin mesleği asıl iş olarak 
yapanlara göre daha yüksek olması değerlendirilmesi gereken bir bulgudur (Tablo 5). 
Mesleği asıl iş olarak yapanların H.İ.E.S.’den tatmin düzeylerinin düşük olmasının 
H.İ.E.S.’i işlerinin ortasında zaman ayırmak zorunda oldukları bir prosedür olarak 
görmelerinden kaynaklandığı düşünülebilir.  

Daha önce pazarlamayla ilgili herhangi bir eğitim veya seminer almış olanların 
H.İ.E.S.’den genel tatmin düzeylerinin pazarlama konusunda eğitim ve seminer 
almamış olanlara göre daha düşük olması (Tablo 5) pazarlama ile ilgili seminerlerin, 
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nitelik veya nicelik açısından, rehberlerin beklentilerini tatmin etmekten uzak olduğunu 
düşündürmektedir.    

Rehberlerin, hakkında bu derece olumsuz düşüncelere sahip oldukları hizmet içi 
eğitim seminerlerinin rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarına 
etkisini yüksek puanlandırmaları düşünülemez. Yine de, daha önce pazarlama ile ilgili 
seminerlerden en az birisini alan rehberlerin pazarlama ile ilgili seminer almayanlara 
göre, daha önce pazarlama ile ilgili herhangi bir düzeyde eğitim almış olan rehberlerin 
almamış olan rehberlere göre H.İ.E.S.’in rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan 
davranışlarına etkisini daha olumlu değerlendirdikleri görülmektedir (Tablo 6). 

Sonuç olarak, pazarlama karması unsurlarının içinde yer alarak, turizm 
pazarlamasında bu kadar hayati bir rol oynayan rehberlerin pazarlama konusunda bilgi 
sahibi olmaması, üzerlerine düşen pazarlama ile ilgili görevlerini bilinçli ve profesyonel 
bir şekilde yapamamaları anlamına gelecektir. Rehberlerin bütün isteksizliklerine 
rağmen, otorite hizmet içi eğitim seminerlerinin zorunlu olarak devam ettirilmesi 
gerektiğini düşünüyorsa, rehberlerin ihtiyaçlarına kulak verilmelidir. Bu araştırmanın 
bulguları, herhangi bir şekilde, pazarlama ile ilgili eğitim almış olan rehberin, pazarlama 
fonksiyonunu almayana göre daha iyi yerine getireceğini düşündürmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, şu öneriler dikkate alınmalıdır;  

 Rehberlerin pazarlama fonksiyonunu oluşturan davranışlarını 
güçlendirecek olan, pazarlama ile ilgili seminer konularının hizmet içi 
eğitim programlarında, her dönem eksiksiz olarak yerini alması 
sağlanmalıdır.  

 H.İ.E.S. konulara göre bilgi açısından, genel kültür açısından ve sosyal 
ilişkiler ve yönetim açısından olmak üzere 3 ana başlık altında 
bölümlendirilmeli ve rehberlerin her bir başlıktan en az bir seminer 
seçmeleri istenmelidir. Böylece rehberlerin tamamının, sosyal ilişkiler ve 
yönetim başlığı altında yer alacak pazarlama ile ilgili en az bir seminer 
alması sağlanmış olacaktır. 

 Acentalar pazarlama konusunda bilgi sahibi olan rehberleri, yeni ürünler 
tasarımlamasında, var olan ürünlerinin müşteri beklentilerine göre yeniden 
düzenlenmesinde, ürünlerinin tanıtılması ve satışında, istihbarat sağlayarak 
müşteriler, işbirliği yapılan işletmeler ve çalışanları, ve destinasyonlardaki 
insanlar ile ilişkilerin yönetilmesinde daha bilinçli ve aktif rol 
oynayacakları için tercih edeceklerdir.    

 Hizmet içi eğitim seminerlerini prosedür olarak gören rehberler Pazarlama 
konusunda bilgi sahibi olan rehberler sınıfına girebilmek için hizmet içi 
eğitim seminerlerine istekli olarak katılacaklardır.  

 Pazarlama ile ilgili seminerler, pazarlama konusunda uzman ve aynı 
zamanda rehberlik deneyimi olan, konunun meslekteki yerini 
gösterebilecek öğretim elemanları tarafından verilmelidir. Rehberlerin 
H.İ.E.S. konusundaki beklentilerinin karşılanma oranı yükseldikçe 
katılımları daha istekli olacaktır.   
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Introduction  
Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners, and society at large (American Marketing Association, 2008).  
Tourism industry displays a structure which has distinctive features. Despite it is in 
touch with other sectors, in general tourism is evaluated in the area of service sector. 
“People”, as one of the marketing mix elements has been observed in three situations: as 
staff, tourist and local community. Human resources issue gains vital importance on 
service quality of tourism industry because of the fact that tourism is labor intensive and 
production and consumption are inseparable. Moreover, as they are in touch and 
communicate with customers, it has been remarked that selection and education of 
frontline staff have great importance. The qualified manpower which is needed for 
tourism establishments can be brought up only by qualified tourism training and 
education.  

As one of the most responsible front line staff of tourism, tour guides are playing 
variety of roles which are vital for the tourism marketing. The significant part of 
missions of correcting the wrong knowledge about destinations stemming from books 
and notes of wanders written in the middle age world full of fairy mystic tales and 
superstitions, erasing prejudices and creating a positive image is carried out by tourist 
guides contacting with foreigners and playing variety of roles like teacher, 
representative, member and leader of group. Tourist guides are perceived as a group 
leader exerting effort to satisfy the needs and wants of tourists. In addition, tour guides 
are essential interface between the host destination and its visitors.  It is assumed that 
the lessons of marketing make contributions to their marketing related roles. Therefore, 
it is important to ensure that the tour guides in Turkey have taken the marketing 
seminars in the compulsory in-service training. This study has focused to investigate 
that how the compulsory in-service training seminars have affected the attitudes which 
are composing marketing function of guides. 

Methodology 
The study was conducted in two steps. The first step of the research was the 

secondary data collection by literature and web sites of state run and public 
organizations as Turkish Ministry of Tourism, Turkish State Planning Organization 
(DPT), Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB), Federation of Turkish 
Tourist Guides Associations (TUREB) review. Selected data have been used to develop 
of survey questionnaire. In the second step, primary data has collected by questionnaire. 
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As one of the strongest problems, tour guides are mobile workers and to reach and 
make them to fill the questionnaire is not possible while they are working. Turkish 
professional tourist guides must attend the in-service training seminars biannually. 
These seminars are being organized every year in low season (winter) period by tourist 
guides associations which are scattered in to tourism destinations and big cities of 
Turkiye. 

The sample of this study is professional tourist guides who have take part in 
compulsory in-service training in 2008. The population has been stratified in to specific 
seminar centers in the country. Therefore stratified random sampling method has been 
used. As they are also professional tourist guides the principal investigators have 
attended the mentioned seminars and have conducted questionnaires face to face by 
random sampling in seminar centers. Mean, analysis of variance (ANOVA) and t-test 
have been used as statistical tests to reveal whether there are meaningful differences 
between answers of groups of guides.   

Conclusion and Recommendation  
It is sure that professional tour guides have deep, actual and multi dimensional 

knowledge and opinion about the issues related with their own country and tourism 
destination. As a frontline and more intellectual staff of tourism industry, tour guides 
are playing a vital role in the each of the stages of tourist experience in a destination and 
tourism marketing. Additionally, they have been in 7 P’s of marketing mix 
simultaneously. Therefore, tourist guides, as representatives of the country, should be 
selected and equipped carefully. Compulsory in-service training seminars are an 
opportunity for the guides to improve their knowledge and practice on the marketing 
issue. Marketing related seminars should be included in seminar program. Thus, they 
can contribute to tour guides marketing role.  

There are meaningful differences between the attitudes which are constructing 
marketing function of guides who are not attended and attended to marketing related 
seminars. Therefore, it is mentionable that if tour guides have attended in marketing 
related seminar, they have been expected to display more efficiency in their marketing 
related attitudes. Briefly, in spite of the fact that there is displeasure and dissatisfaction 
from the in- service training in general, It is seen that marketing related seminars have 
positive effects on guides’ marketing related attitudes. It should be ensured that all of 
the seminar participant guides must attend at least one marketing related seminar in a 
compulsory in-service training seminar season.   
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Özet 

Ülkemizde giderek önem kazanan gemi inşa sektörü, Türkiye için çok önemli bir 
ihracat ve istihdam potansiyeline sahiptir. Bu sektörde doğrudan yaklaşık 35 bin,  
dolaylı olarak ise 100 bine yakın işçi istihdam edilmektedir.  Bu derece önemli olan ve 
aynı oranda da çalışma riski içeren böyle bir sektörde iş sağlığı ve güvenliği (İSİG) 
açısından gerekli faaliyetlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Öyle ki, Tuzla Tersanelerinde yaşanan ölümler,  İSİG ile ilgili gereken 
hassasiyetin gösterilmemiş olmasındandır. Özellikle, iş kazalarını önleme noktasında 
gerekli eğitimlerin verilmemiş ve önlemlerin alınmamış olması, bu sektörde İSİG ile 
ilgili bir hassasiyet sorunu olduğunu göstermiştir. Bu düşüncenin aksine, İSİG 
eğitimleri verilmiş olsa bile bunların düzeyi ve işgörenler tarafından algılanış biçimi 
yeterli olmayabilir. Bu çerçevede, tersanelerde verilen İSİG eğitimlerinin ya da 
uygulamalarının çalışanlar açısından ne ölçüde algılandığı ve hayata geçirildiği ele 
alınmalıdır.   

Bu çalışmada da, Yalova Tersanelerinde yapılacak bir araştırma ile işgörenlerin 
İSİG ile ilgili bilgi düzeyleri, eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve faaliyetleri yeterli bulup 
bulmadıkları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tersanecilik, İş Kazası 

Abstract 
Shipbuilding sector, which has an important employment and export potential, is 

getting importance in Turkey. In this sector, the number of employees who work directly 
is 35.000 and the numbers of employees who work indirectly 100.000 are employed. 
The sector requires obligations and necessary activities in terms of vocational health 
and security since it includes working risks and has an increasing importance.  

Because of the lack of the vocational health and security measures, it has been 
seen many deaths and accidents in Tuzla Shipyards. Especially, the lack of trainings 
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and measures to prevent to the industrial accident is an indication that there is a 
perception problem towards vocational health and security. Contrary to this, though it 
is taught on vocational health and security, the perceptions of the workers may not be 
enough. In this mean, it needs to be studied what to extend and how the workers 
perceive and apply the vocational health and security trainings or applications, which 
are taught at the shipyards, in workplace.  

In this paper, it is going to be studied the knowledge level of the workers related 
to the vocational health and security, determined training needs and if they satisfied  
with the trainings and measures by a survey in the Yalova shipyards.  

Key Words: Occupational Health and Security, Shipyard Sector, Industrial Accident. 

GİRİŞ 
Günümüzde işletmelerin, hem ekonomik hem de sosyal amaçları doğrultusunda 

yoğun bir rekabet ortamında olması beraberinde bazı uygulama eksikliklerini de 
getirmektedir. Bu eksikliklerin başında da İSİG ile ilgili önlem yetersizlikleri 
gelmektedir. Öyle ki, dünyada her yıl iş kazalarından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 
22 milyonu bulmaktadır. Özellikle de bu işgücü kayıpları, son zamanlarda ülkemizde 
Tuzla Tersaneler Bölgesinde  baş göstermiş ve bu çerçevede bir dizi önlemler alınmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Kasım 2008 tarihli, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulunun Tersanecilik Sektöründeki İSİG Raporu  bu konudaki sorunlara ışık tutacak 
niteliktedir. Aynı zamanda diğer bölgelerdeki tersanelerin de konuya duyarlı olması 
gerekliliği söz konusu olmuştur. Bu çalışmada da genel olarak, Yalova Altınova 
Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Kocatepe tersanesi örneklemi doğrultusunda, 
çalışanların İSİG ile ilgili algılamaları belirlenmeye çalışılmış ve sonuçlar paralelinde 
önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Genel olarak sonuçlar göstermiştir ki, İSİG ile 
ilgili çalışmalar yeterli düzeyde değildir ve çalışanların daha fazla bilinçlendirilmeye 
ihtiyacı vardır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Gemi İnşa Sektörünün Genel Yapısı 
Dünya gemi sanayisinde ilk ciddi gelişmeler 1960’lı yıllarda gerçekleşmiş ve daha 

sonraki süreçte ise, bu dönemin güçlü ülkeleri olan Avrupa ülkeleri üstünlüklerini 
Japonya ve Güney Kore’ye kaptırmışlardır. Çin ise, bu sektörde 100 binden fazla kişiyi 
istihdam etmekle, payını giderek arttırmaktadır.Dünya ticaretinde yaklaşık 6 milyon ton 
yük, 800 milyon DWT(Dead wheight ton) kapasiteye sahip olan dünya ticaret filosuyla  
taşınmaktadır. Bu pastanın büyüklüğü 300 milyar dolara denk gelmektedir. Ülkemizin 
bu pastadan aldığı pay ise, 8 milyon DWT ile %1 olmakta, ekonomik değeri ise, 3 
milyar dolardır(Yıldız, 2008:41).Bu doğrultuda, gemi inşa sektörünün dünya üzerindeki 
dağılımına baktığımız zaman %95’ine yakın bir bölümün Uzakdoğu ülkeleri arasında 
paylaşıldığı görülmektedir. Bu paylaşımdan; Kore, %31,8, Japonya % 31,5 ve Çin 
%31,1 oranında pay almaktadır. Sektörün dünya çapındaki diğer %5’lik diliminde ise 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer dünya ülkeleri yer almaktadır.Avrupa, gemi inşa 
sektöründe dünya genelinde %4’lük bir paya sahip bulunmaktadır(Güneş,2008:1). 

Türkiye’deki gemi inşa sektörüne baktığımızda ise, dünyadaki gelişmeler 
paralelinde, Türkiye’de de ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Bu doğrultuda, 2002 yılında 
kullanılan kapasiteye göre sektördeki istihdam 13,5 bin kişi iken, 2005 yılında 24 bine, 
2007 yılında, 33,5 bin kişi iken 2008’de yaklaşık 27 bin kişiye gerilemiştir. 2010 yılı 
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sonu itibariyle  ise, bu rakamın 45 bin olması beklenmektedir(Bakırcı, Özcan, 
2005:719). Tuzla tersaneler bölgesine alternatif yer arayışı sonrasında, Yalova’daki 
tersanecilik projesi 2000 yıllarının başında başlamıştır. Birçok alternatif arasından 
Altınova’da ki Hersek bölgesi dikkati çekmiş ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, 
bu bölgeye yatırım kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2004 yılında temelleri atılan Hersek 
bölgesindeki tersaneler, 4 sene içinde üretime başlamıştır. Yalova valiliği önderliğinde 
4 Mart 2004 tarihinde, bölge milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, kamuoyu 
önderleri ve meslek temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiş ve  
bu toplantıda bireysel girişimlerin tek bir çatı şirket çatısı altında toplanması görüşü 
benimsenerek  27 Nisan 2004 tarihinde çok sayıda müracaat içinden uygun olanlardan 
seçilen 40 ortaklı Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Anonim Şirketi kurulmuştur. 

Günümüzde, Yalova tersane bölgesindeki mevcut tesis sayısı 19’dur ve 
Türkiye’deki tesislerin yaklaşık %18’ine tekabül etmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım 
aşamasındaki tesisler düşünüldüğünde, 31 tesis ile en fazla yatırım yapılacak bölge 
olduğu gibi, toplam yatırımların %43’üne yakın bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, yatırımlar tamamlandıktan sonra, toplam 50 adet tesis ile toplam tesisler 
içindeki payı %28’e çıkacaktır. Ayrıca, şunu da vurgulamak gerekir ki, bu tesislerden şu 
anda en büyük olanı Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Anonim Şirketi’dir. Bu 
oluşum, bünyesinde, tersanelerin büyüklük ve kapasiteleri dikkate alınarak oluşturulmuş  
22 A tipi, 13 B tipi ve 7 adet C tipi olmak üzere toplam 42 tersane barındırmaktadır. Bu 
rakamlara, gelecek yatırımlar da dahildir. Bu oluşumun dışında irili ufaklı başkaca 
tesisler de bulunmaktadır.  

Yalova tersane bölgesinde, yan sanayi çalışanlarıyla birlikte, 5 bin kişinin 
istihdam edildiği ifade edilmektedir. Bunların 500 kadarını Tuzla’dan gelen kalifiye 
personel oluştururken, bir kısmını da Yalova Valiliği tarafından açılan istihdam garantili 
kaynakçılık ve elektrikçilik kursunu bitiren personel oluşturmaktadır. Geri kalan 1500’e 
yakın işçi ise, Kocaeli ve Gölcük tarafından gelmektedir. Ancak, bu rakamın bitecek 
yatırımlar paralelinde, 80 bini bulacağı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, tersanelerin 
personel ihtiyacını karşılamak üzere Gemi İnşa Meslek Lisesi, Gemi Makineleri Meslek 
lisesi olmak üzere iki okulla, 30 yataklı bir de hastane inşa edilmesi 
düşünülmektedir.Ayrıca, ekonomik anlamda Yalova Tersanelerinin,  sektöre yılda , 3,5 
milyar dolar civarında ek kaynak sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, burada 
üretilen gemilerin önemli bir kısmının ihraç edilecek olması döviz girdisi sağlayacağı 
gibi Türk armatörlerin yurtdışından gemi almasının önüne de geçilerek döviz çıkışı 
önlenecektir.(Ajans Yalova, 2009:3)  

Araştırmamızı gerçekleştirdiğimiz Kocatepe Tersanesi ise, 2008 yılında faaliyete 
geçmiş olup bünyesinde yaklaşık 150 işgören barındırmaktadır. Tersane, 40.000 m2 
alan üzerine kurulmuş olup tersanenin boyu 300 m ve denize cephesi de 132 m.’dir. 
Tersenin teknik özellikleri şu şekildedir: 50x55 m. boyutlarında çelik konstrüksiyondan 
imal edilmiş kapalı saha ve bu kapalı saha içinde  60+20 ton, 20+10 ton ve 10 ton’luk 
tavan vinçleri, 8.5x40 m. cnc kesim atölyesi yer almaktadır. (Kocatepe Tersaneleri 
Ltd.Şti.,2010:1)   

Gemi İnşa Sektörü  ve İSİG 
İSİG’in iki boyutu vardır. Biri işçi sağlığı, diğeri ise iş güvenliğidir. Bu çerçevde, 

ILO  ve Dünya Sağlık Örgütü, işçi sağlığını şu şekilde tanımlamıştır: “Çalışan tüm 
insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını 
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ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler 
nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini ve ayrıca işçinin 
fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, işin insana ve insanın işe 
uymasını amaç edinen tıp bilimidir.” İş güvenliği ise, işyerlerinde işin yürütülmesi 
nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için 
yapılan metotlu çalışmalardır. (Yiğit, 2005:7) 

İSİG, günümüzde tersanecilik ile adı anılan bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Öyle ki, İSİG’nin sağlanması, ekonomik boyutları bir yana sosyal 
boyutları itibariyle de ülke kalkınması açısından hayati öneme sahip toplumsal bir 
konudur. Konunun insani ve toplumsal boyutu ile birlikte ekonomik boyutu da sorunun 
önemini artırmaktadır. Ekonomik anlamda üretim faktörleri arasında bulunan emeğin 
faaliyetini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin en önemli zenginlik kaynağı 
olan insan gücünün daha verimli şekilde değerlendirilmesi konuya verilecek öneme 
bağlıdır. (Uçak, 2002,67) 

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, 2000 - 2008 yılları arasında toplam 56 ölümlü iş 
kazası meydana gelmiş ve 62 işçi hayatını kaybetmiştir. Bölgede ölümlü iş kazası 
sayısı, iş hacmindeki artışa paralel olarak 2000 yılında 4 iken 2007 yılında 10, 2008 
yılında ise 11’e ulaşmıştır. Bu kazaların nedenleri, sırasıyla yüksekten düşme, elektrik 
çarpması, malzeme çarpması/düşmesi, sıkışma, patlama ve diğer hususlar olarak tespit 
edilmiştir. Devlet Denetleme Kurulunun raporuna göre, söz konusu kazaların/nedenlerin 
tamamı önlenebilir/giderilebilir niteliktedir. Özellikle, kazaların meydana gelmesinde 
taşeronlaşmanın büyük etkisi olduğu, bunun da özellikle, sendikasız işçi çalıştırmakla 
ilgili olduğu söylenebilir. Bu açıdan, sektörde örgütlenmeye önem verilmelidir. 
(Denizhaber.net, 2009: 2) 

Sektörel bazda ağır sanayi ile iç içe olan gemi yapımı, bünyesinde çeşitli branşları 
barındırmaktadır. Örneğin; vinç (ağır yükler) operatörlüğü, elektrikçilik (yüksek 
voltlar), havuzlama işçiliği, kaynakçılık (elektrik ark kaynağı), kesim işçiliği (metal 
aletlerle CNS ve optik), gemi tamiratında talaşlı metal işçiliği (torna,tesviye, freze), 
ahşap işçiliği, motorculuk, boya işçiliği gibi işler tersaneciliği desteklemektedir. Bu 
işlerdeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda çalışmalarına olanak sağlamak dolaylı olarak gemi inşa sektöründe İSİG’in 
sağlanması anlamına gelecektir. Ayrıca, gemi inşa sanayisinde oluşabilecek kazalar 
büyük çapta zarar vermekte, birçoğunda insanlar sakat kalmakta ve ölmektedir. 

 Gemi sanayisinde sıkça görülen kazalara bakılacak olursa, bunların birçoğunda 
kişisel hatalar ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni de, bu sektörde yeterli eğitim 
alamamış özellikle de genç ve acemi işçilerin çalışıyor olmasıdır. Gemi inşa sektöründe 
İSİG açısından alınması gereken bazı önlemler şunlardır: 

 
• Çalışma zemini kaygan ve ıslak olmamalıdır, 
• Kask, gözlük, eldiven, fotin, kulaklık, gerekiyorsa maske mutlaka kullanılmalıdır. 
• Elektrik bağlantıları, işin uzmanlarınca yapılmalıdır, 
• Asılı yükün altında ve çevresinde durulmamalıdır, 
• Acele ve dikkatsiz hareket etmemek gerekir, 
• Tüp ve gazlarla çalışırken tedbirler alınmalı, 
• Kaldırabileceğinden daha fazla yükleri kaldırmak için mutlaka yardımcı aparat 
kullanılmalıdır, 
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• Yüksekte çalışıyorsan sağlığını kontrol et ve gerekiyorsa çalışma veya tüm tedbirleri 
al, 
• Gereken yerlerde mutlaka alev sızdırmaz lamba kullanılmalıdır. (Tur, Nalbantoğlu, 
2004:309) 

Yalova Altınova Tersanelerinde, İSİG ile ilgili ortak bir çalışma başlatılmış ve iş 
güvenliği uzmanlığına bir emekli baş iş müfettişi getirilmiştir. Böylece, İSİG ile ilgili 
çalışmalar merkezden yürütülecek ve konuyla ilgili koordinasyon sağlanabilecektir. 
(Yalova Altınova Tersane Girişimleri  San.ve Tic.A.Ş,2010:1)Bununla birlikte, 
araştırma yaptığımız Kocatepe Tersanesi’nde belirlenen İSİG politikası şu şekilde ifade 
edilmiştir: “Varolan kalite yönetim sisteminin yanında; tüm çalışanlarımızın ve 
ziyaretçilerimizin sağlığını korumak, İSİG mevzuatına uymak ve İSİG performansını 
sürekli geliştirmek amacıyla gerekli kaynakları sağlayarak İSİG Yönetim Sistemini 
OHSAS 18001:2000’e şartlarına göre oluşturmak ve Kalite Yönetim Sistemine entegre 
etmektir.” Bununla birlikte, tersanenin İSİG ile ilgili diğer amaçları aşağıda 
belirtilmiştir. 

• Kocatepe Tersanesi, OHSAS 18001’in şartlarına göre oluşturduğu İSİG yönetim 
sistemini gönüllü ve   bilinçli olarak uygulamaya kararlıdır.  
 
•Temel amacımız, ticari varlığımızı, çalışanlarımızın sağlığını koruyarak sürdürmektir.  
 
•Tersane faaliyetlerini yürütürken, iş güvenliğine azami önemi verip çalışanlarımız için 
en uygun çalışma ortamını oluşturacağız ve iyileştirmek için çalışacağız.  
 
•Bu çerçevede; taşeron personelini kendi çalışanımız olarak göreceğiz ve İSİG 
çalışmalarını tüm personelin katılımıyla sürdüreceğiz.  
 
•İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve azaltmak, daima gündemimizde 
olacaktır.  
 
• Belirlenen kurallara uymak ve kişisel koruyucuları kullanmak her zaman öncelikli 
olacaktır.  
 
•Tersane faaliyetlerimizi çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan 
gerçekleştireceğimizi ve İSİG mevzuatına uyacağımızı taahhüt ediyoruz. (Kocatepe 
Tersaneleri Ltd.Şti.,2010:1) 

Ayrıca,  bilindiği üzere, İş Kanunu gereği, tehlikeli işlerde çalışan işçilerin 
mesleki eğitimden geçirilmesi zorunludur. Buna bağlı olarak tersanecilik sektöründe 
çalışacak olan elemanlarında bu sınıfa dahil olması nedeniyle mesleki eğitimden geçmiş 
olma şartı aranmaktadır. Bu nedenden ötürü, Yalova Gemi Sanayicileri Derneği 
(YAGESAD) ile Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü 
arasında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerini öngören bir 
protokol imzalanmıştır.(Yalovamız Haber Sitesi,2010:1) Dolayısıyla, bu tür eğitim 
faaliyetlerinin Yalova tersanelerindeki İSİG uygulamalarına katkı sağlaması 
beklenmektedir.  
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırmanın Amacı  
Araştırmanın amacı, Yalova’da gemi inşa sektörünün önde gelen kuruluşlarından 

Kocatepe Denizcilik ve Gemi İnşa San. ve Tic.Ltd Şirketi’nde çalışan işgörenlerin İSİG 
konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve İSİG uygulamaları ile ilgili algılarını tespit 
etmektir. Böylece, ilgili alanda İSİG’e verilmesi gereken önemin ortaya çıkarılması 
hedeflenmektedir.  

Verilerin Toplanması 
Araştırmanın gerçekleştirilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket 21 

sorudan oluşmaktadır. Anket formundaki sorular kapalı uçlu sorulardır. Anketin ilk 3 
sorusu kişisel bilgileri öğrenmeye yönelik olup, geri kalan 18 soru konu hakkında anketi 
cevaplandıranların bilgisini ve çalışmakta olduğu şirketin konu hakkındaki tutumunu 
ölçmeye yöneliktir. Bunlardan ilk 11 soru çoktan seçmeli, sonraki 7 soru ise Likert 
ölçeğine göre düzenlenmiştir. Anket, toplam 150 civarında çalışanın olduğu Kocatepe 
Denizcilik ve Gemi İnşa San. ve Tic.Ltd Şirketi işgörenleri üzerinde yapılmıştır. Anket 
toplam 80 kişiye dağıtılmış, bunlardan 45’i değerlendirmeye tabi tutulmuştur.   

Örneklem  
Anket çalışmasında anket araştırmaları için en uygun yöntem olan olasılıklı 

örnekleme metodu seçilmiştir. Dolayısıyla anket uygulanacak denekler tesadüfî olarak 
belirlenmiştir. Anket uygulanırken çalışanların mola zamanları seçilerek anket 
sorularını dikkatli bir şekilde cevaplamaları sağlanmaya çalışılmıştır.  

BULGULAR 
Araştırmaya katılanların %90’ı erkek işgörenlerden oluşmaktadır. bu da sektörün 

genel yapısı düşünüldüğünde şaşırtıcı bir sonuç değildir. Ayrıca, işgörenlerin yaş 
aralıkları dikkate alındığında ise, %59 gibi büyük bir çoğunluğu 20-30 yaş aralığındadır. 
%31’i ise 31-41 yaş aralığında yer almaktadır. Geri kalan %10’luk grup ise, 41 yaş üstü 
çalışanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, büyük çoğunlukla genç çalışanların olduğu bir 
sektördür.  

Bununla birlikte, işgörenlerin kurum içi görev dağılımlarına bakıldığında ise, %80 
gibi bir bölümünün vasıfsız işçi olarak çalıştığı, geri kalan %20’nin ise, büro çalışanı, 
mühendis ve sağlık ekibi gibi vasıflı çalışanlardan oluştuğu gözlenmiştir.  

Eğitime Yönelik Sonuçlar 
Ankete katılanların çoğunluğu lise mezunudur ancak, işgörenlerin yarıdan fazlası 

ilkokul ve ilköğretim mezunu olduğundan genel eğitim düzeyi düşük çıkmıştır. Bu 
sonuç, eğitilebilirlik seviyesi düşük bir işgören kitlesine işaret etmektedir ki, bu durum, 
İSİG eğitimlerinin başarısını olumsuz etkileyecektir.  

Tablo 1: Genel Eğitim Seviyesi 
Eğitim Durumu n % 
İlkokul  10 23,1 
İlköğretim 13 28,2 
Lise 16 35,9 
Lisans 5 10,3 
Yüksek lisans 1 2,6 
Toplam 45 100 
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Çalışanlardan onlara verilen İSİG eğitiminin kalitesi sorgulandığında, 
çoğunlukla orta derecede olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, 4 işgörenden 1’i eğitim 
kalitesini kötü olarak   algılamıştır.  

Tablo 2: İSİG Eğitiminin Kalitesi 
Eğitim Kalitesi n % 
Çok Kötü 8 17,9 
Kötü 4 7,7 
Orta 19 41 
İyi 9 20,5 
Çok İyi 5 12,9 
Toplam 45 100 

Çalışanlar konu ile ilgili olarak en çok % 39 ile iş güvenliği eğitimine ihtiyaç 
duymaktadır. Daha sonra ise % 24 ile ilk yardım eğitimi gelmektedir. İşçi sağlığı 
eğitimine ihtiyaç duyanların oranı % 18, kişisel koruyucular hakkında eğitim isteyenler 
ise % 19’lük bir orana sahiptir. 

Tablo 3: İSİG Eğitim İhtiyacı 

Konular n % 
İlk Yardım 11 24 
İşçi Sağlığı 8 18 
Işçi Güvenliği 18 39 
Kişisel Koruyucular 8 19 
Toplam 45 100 

Buradan çıkan sonuç iş güvenliği eğitimlerine ağırlık vermesinin gerekli 
oluşudur. İlk yardım eğitimi isteği ikinci sırada gelmektedir. Sonuç olarak, verilen İSİG 
eğitimi işgörenler tarafından genel olarak kaliteli bulunmuş ancak yeterli 
bulunmamıştır.  

Bilgi Düzeyine Yönelik Sonuçlar 

Tablo sonuçlarına bakıldığında bilgi kaynağının en yüksek oranın %71,8 ile 
şirketin vermiş olduğu eğitim ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu sonucu,  %10,3’lük 
oranla bireysel yayın takibi ve diğer eğitim türleri takip etmektedir . Eğitim kurumları 
vasıtasıyla bilgi edinenlerin oranı ise %7,6’dır. Şirketin vermiş olduğu eğitim cevabının 
oran olarak bu kadar yüksek çıkması beklenen bir sonuçtur. Çünkü genel eğitim 
seviyesi düşük olduğundan başka alternatif bilgi kaynaklarının kullanılma ihtimali de 
zayıftır. 

Tablo 4: İSİG İle İlgili Bilgi Kaynağı 
Bilginin Kaynağı n % 
Şirketin Verdiği Eğitim 32 71,8 
Eğitim Kurumlarından 3 7,6 
Bireysel Yayın Takibi 5 10,3 
Diğer 5 10,3 
Toplam 45 100 

Katılımcılar, “İSİG konusunda şu an çalıştığım işten önce de bilgim vardı.” 
ifadesine %90 gibi büyük bir çoğunlukla katıldıklarını söylemişlerdir.  
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Tablo 5: İş Öncesinde Bilgi Düzeyi 
  n % 
Katılmıyorum 2 5,1 

Kararsızım 2 5,1 

Katılıyorum 29 64,2 

Kesinlikle Katılıyorum 12 25,6 
Toplam 45 100 

 
Çalışanların İSİG konularına göre bilgi düzeyleri sorgulandığında en çok iş 

kazası ve önleme yolları hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. En az ise, sadece 
mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olanlardır.  

Tablo 7: Çalışanların Konulara Göre Bilgi Düzeyleri 

Konular n % 
Iş Kazası ve Önleme Yolları 22 48,7 
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları 7 15,4 

Mevzuat ve Uygulanışı 2 5,1 
Hepsi 14 30,8 
Toplam 45 100 

Meslek hastalıkları ve korunma yollarının iş kazası ve önleme yolları kadar oran 
olarak fazlaca çıkmamasının sebebi ise Türkiye’de konu ile ilgili bilgi eksikliğidir. Tıp 
fakültelerinde bile meslek hastalıkları eğitiminin eksikliği göze çarpmaktadır. Mevzuat 
ve uygulanışı cevabının %5,1 olarak çıkması ise doğaldır. Çünkü konunun hukuki 
boyutu ancak işin uzmanlarınca kavranabilecek kadar geniş ve karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Çalışanlardan hepsi cevabını verenler ise %30,8’lik bir paya sahiplerdir ki bu 
oran azımsanmayacak bir orandır.  

Fakat kanımızca hepsi cevabını verenlerin büyük çoğunluğu soruyu yanlış 
algılamışlardır. Çünkü anketin çoğunluğu ilkokul-lise mezuniyet aralığındaki kişilere 
uygulanmıştır. Bu kişilerin ise hem iş kazasını hem meslek hastalıklarını hem de konu 
ile ilgili mevzuat ve uygulanışı hakkında bilgi sahibi olmaları gerçeklerle pek 
örtüşmemektedir. 

Yapılan iş ile ilgili tehlikelerden korunma bilgisi sorgulandığında, çoğunlukla 
işgörenlerin korunma bilgisine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç, verilen eğitim ve 
işgörenlerin daha önce bu konuda bilgili olduklarını ifade etmeleriyle örtüşmektedir.   

Tablo 8: Genel Korunma Bilgisi 

Bilgi Düzeyi n % 
Biliyorum 32 71,8 
Kısmen Biliyorum 12 25,6 
Bilmiyorum 1 2,6 
Toplam 45 100 

Çalışanlara kişisel koruyucuların (baret, emniyet ayakkabısı, kulaklık vb.) 
nerede, ne zaman ne şekilde kullanacağının hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları 
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sorulduğunda, bilgi sahibi olanlar % 60’ın üzerindedir. Bilgi düzeyi düşük olanlar ise, 
%13 civarındadır. 

Tablo 9:  Kişisel Koruyucular Hakkında Bilgi 

Bilgi Düzeyi n % 
Tamamen Bilgi Sahibiyim 17 38,5 
Oldukça Bilgim Var 12 25,6 
Kısmen Bilgim Var 10 23,1 
Az Bilgim Var 4 7,7 
Hiç Bilgim Yok 2 5,1 
Toplam 45 100 

Sonuç olarak, işgörenler, çoğunlukla kişisel koruyucular hakkında oldukça iyi 
bilgi düzeyine sahiptirler. Bu sonuçta, aldıkları eğitimin kalitesi önemli rol 
oynamaktadır.  

İSİG’e Yönelik Önlem Düzeyi 

İşletmede İSİG’in sağlanması yönünde en çok yapılan toplantılar ön plana 
çıkmaktadır. Bu da, İSİG’in kurumda yerleşmesi açısından olumlu bir sonuçtur.   

Tablo 10: İSİG Çalışmaları 

İSİG Çalışmaları n % 
Işçi ve Yöneticilerin Ortak Toplantıları 17 38,5 
Sürekli Eğitim 12 25,6 
Ödül/Ceza Uygulaması 7 15,4 
Hepsi 9 20,5 
Toplam 45 100 

Likert ölçeğine göre yapılan değerlendirmede, çoğunlukla gerekli önlem ve 
tedbirlerin alındığı ifade edilmiştir. Ancak, yine de yeterli düzeyde değildir. Sadece 
uyarı levhaları ile ilgili düzenleme konusunda daha olumlu bir algılama söz konusudur.  

Tablo 11: İşyerinde Alınan Önlemler 

Önlemler Ort. % 
Olası bir iş kazası düşünülerek çalıştığınız işyeri tarafından her türlü önlem alınmıştır 3,33 66 
Çalışma bölgelerinde tehlikeli yerler sınırlandırılmış, uyarı levhaları konulmuştur 3,5 70 
İnşaat sahasında alınan güvenlik tedbirleri yeterlidir  2,9 58 

Sağlık Önlemleri 

Çalışanlara sağlık kontrolüne tabi olup olmadıkları hakkında sorulan soruya evet 
cevabı verenlerin oranı %64,1, hayır cevabı verenlerin oranı ise %35,9’dur. Buradan 
çıkan sonuç sağlık kontrolü beklenen düzeyde değildir. Çünkü, ağır sanayideki 
işgörenlerin sağlık kontrollerinin eksiksiz ve tam olarak yapılması gerekir. 
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Tablo 12:  Sağlık Kontrolü 

Sağlık Kontrolü n % 
Yapılıyor 29 64,1 
Yapılmıyor 16 35,9 
Toplam 45 100 

Sağlık kontrolünün paralelinde, sağlık kontrolünün ne sıklıda yapıldığı da önem 
arz etmektedir. Bu doğrultuda, çoğunlukla  yılda bir yapıldığı görülmektedir. Ancak, bu 
değere altı ayda bir değeri de oldukça yakındır. Dolayısıyla, genel olarak sağlık 
kontrolünün periyodu uzundur. Ancak, sağlık kontrolünden geçirilenlerin farklı zaman 
dilimlerine sahip olmalarının nedeni yaptıkları işlerin farklı olmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Tablo 13: Sağlık Kontrolü Sıklığı 

Kontrol Sıklığı  n % 
Yılda Bir 15 32,2 
Altı Ayda Bir 22 50 
Ayda Bir 3 7,1 
15 Günde Bir 5 10,7 
Toplam 45 100 

Memnuniyet Düzeyi 

Çalışanların % 41’i işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarından 
memnundur. % 36’sı ise kısmen memnundur. Memnun olmayanların oranı ise % 
23’dür. Sonuç olarak, işyerindeki İSİG çalışmaları amacına tam anlamıyla ulaşmamıştır.  

Tablo 14: İSİG Çalışmalarının Memnuniyet Düzeyi 

Memnuniyet Düzeyi n % 
Evet Memnunum 19 41 
Kısmen Memnunum 16 36 
Hayır Memnun Değilim 10 23 

Toplam 45 100 
 

SONUÇ 
Gemi inşa sektörünün ülkemiz için giderek öneminin artması ve yeni tesislerin  

kuruluyor olması nedeniyle  ve belki de en önemlisi daha önce yaşanan olumsuz 
sonuçların tekrarlanmaması için sektörle ilgili çeşitli araştırma ve analizler yapılmıştır. 
Öyle ki, Tuzla Tersanelerinde yaşanan üzücü olaylardan sonra, diğer tersanelerdeki 
mevcut durumun ve çalışanların İSİG ile ilgili eğitim ve bilgi düzeylerinin araştırılması 
daha bir önem kazanmıştır.  

İlgili çalışmada da, Türkiye’deki gemi inşa sektörü için en fazla önem arz eden 
Yalova-Altınova Tersaneleri ele alınmış ve İSİG ile ilgili mevcut durum analiz 
edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, çeşitli kısıtlılıklar nedeniyle sadece Kocatepe 
Tersanelerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak, İSİG çalışmalarının tüm tersanelerde ortak 
yürütülmesi nedeniyle, tek bir tersanede dahi olsa çalışma, genel hakkında bir fikir 
verebilir.  
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Araştırmada, çalışanların İSİG ile ilgili eğitim ve bilgi düzeyleri irdelenmiş ve 
genel olarak büyük eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Özellikle, İSİG ile ilgili eğitim 
kalitesi, işgörenler tarafından orta ve düşük düzeyde algılanmıştır. Bununla birlikte, en 
çok eğitim ihtiyacının da İSİG’in temel konularından olan iş güvenliği ile ilgili olması 
da şaşırtıcıdır. Bütün bu faktörler dikkate alındığında, özelde Kocatepe Tersanelerinde 
özelde ise, Yalova Tersanelerinde eğitim ihtiyacı olduğu açıktır.  

Bilgi düzeyleri ile ilgili sonuçlar dikkate alındığında ise, çalışanların büyük 
bölümü İSİG ile ilgili ortalama bir bilgi düzeyine sahiptir. Bunu da, kurumlarının 
kendilerine yönelik düzenledikleri toplantılar vasıtasıyla elde ettiklerini belirtmişlerdir. 
Ayrıca, en fazla iş kazası ve önleme yolları ile kişisel koruyucular hakkında  yeterli 
bilgiye sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, iş sahası içinde gerekli 
tedbirlerin yeterince alınmadığı yönünde algılamalar da söz konusudur. Sağlık kontrolü 
ile ilgili olarak da genel anlamda kontrollerin yapıldığı ancak, bu yöndeki 
memnuniyetin yüksek olmadığı görülmektedir.  

Sonuç olarak, bu araştırma göstermiştir ki, Yalova Tersanelerdeki İSİG 
faaliyetleri yeterli düzeyde değildir. Kısa zamanda İSİG faaliyetlerine gereken önemin 
verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şu da unutulmamalıdır ki, Yalova Tersanelerinin 
geçmişi çok fazla değildir. Bu açıdan İSİG konusunda örgütlenme sorunu yaşamış 
olabilir ve bunun çözümü için de çaba gösterilmelidir.  
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Introduction 
The first crucial developments in shipping industry came true in 1960 and after 

that period the strong countries of that time; European countries lost their superiority to 
Japan and South Korea. As for China, having employed over 100.000 persons in this 
sector, is gradually increasing its share in the world trade, nearly 6 million tons of 
freight is transported by the world merchant fleet with a capacity of 800 million DWT 
(Dead weight ton). The amount of this share comes up to 300 billion dollars. The share 
our country has is %1 with 8 million DWT and its economical value is 3 billion dollars 
(Yıldız, 2008:1).  

When it looked at the shipping industry in Turkey, important improvements 
started in parallel with the improvements in the world. For that reason, the employment 
in the sector was 13,5 thousand persons according to the capacity used and in 2005 and 
it increased to 24 thousand persons. In 2007 it was 33,5 thousand persons and finally in 
2008 it fell back 27 thousand employees. It is expected that it will be 45 thousand 
persons at the end of 2010 ( Bakırcı, Özcan, 2005: 719).  

After searching for an alternative place for Tuzla shipyards region, the shipyard 
project in Yalova started at the beginning of 2000s. Among a lot of alternatives, the 
Hersek region in Altınova attracted attention and after doing the necessary 
investigations, the decision was made to invest in that region. In this context, the 
shipyards in Hersek, the foundation of which were laid in 2004 and it started to produce 
in 4 years.  

At the present day, the number of the total facility is 19 and this is %18 of the 
facilities in Turkey. Also considering the facilities at the phase of investment, it is the 
region where there will be the maximum investments by 31 facilities and this makes 
nearly the %43 of the total investments. So, after the investments are completed, its 
share of total facilities will be %28 with totally 50 facilities. Also it should be 
emphasized that the biggest one among these facilities is Yalova Altınova Shipyard 
Entrepreneurs Corporation. This constitution includes 22 A types, 13 B types and 7 C 
types developed in accordance with the size and the capacity of the shipyards. This 
number includes the future investments. Other than this constitution, there are other big 
and small further facilities.  

Especially on the present day, we come across that occupational safety and health 
(OSHA) as a concept related to shipbuilding. So, providing OSHA is a social issue for 
the development of the country due to its social aspects apart from its economical 
aspects. Together with the humanistic and social dimensions of the issue, its economical 
dimension increases the importance of the issue. In the economical sense, carrying on 
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with the activity of the labor which is one of the production factors has great 
importance. Evaluating the workforce which is the most important source of the 
countries, in a more efficient way depends on the importance to be given to the issue 
(Uçak, 2002, 67). 

Because shipbuilding sector is gaining importance for our country and new 
facilities are being founded and perhaps most importantly, in order to prevent the 
negative outcomes that were experienced before, the researches and analysis related to 
the sector were done. So, after the accidents that happened in Tuzla shipyards, the 
situation in the other shipyard and researching about the about the level of knowledge 
and attainment related to OSHA of the employees became more important. 

Conclusion and Recommendations  
In the related work, Yalova Altınova Shipyards which has the greatest importance 

for the shipbuilding sector in Turkey is discussed and the present state related to OSHA 
is aimed to be analyzed. Because of the lacks the work has been realized only at 
Kocatepe Shipyards. However, because the OSHA works are carried out 
collaboratively, even though it was carried out in only one shipyard, it can give an idea 
about the general shipyards. 

At the research, the level of attainment and knowledge about OSHA of the 
employees has been studied and it has been seen that there are big lacks in general. 
Especially the educational quality related to OSHA is perceived as medium or low by 
the employees. Nonetheless, it is surprising that the most important educational need is 
related to the job safety which is one of the main topics of OSHA. Considering all these 
factors, it is clear that there is a need for education specifically in Kocatepe Shipyards 
and in general context, in Yalova Shipyards.  

They mentioned that they gained all information about OSHA through the 
meetings organized by the foundations for them. Besides, they have mentioned that they 
have enough knowledge about work accident and ways of preventing them and about 
the personal protectors. Also, there is a perception that the necessary measures aren’t 
taken at the work places. It’s seen that, in terms of medical examination, checkups are 
done in general but there is not much satisfaction about it.  

Consequently, this research shows that, in the shipyards of Yalova, 
OSHA activities are not at a sufficient level. In a short time, the necessary level of care 
should be given for the OSHA activities. Also, Yalova shipyards don’t have a strong 
background related to OSHA; because they don’t have a long period and experiences as 
well. In that sense, it may have a problem of organization about OSHA and efforts 
should be spent for the solution of issue. 
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Özet 

 Çağdaş işletmeler, -varlıklarını devam ettirebilmek, sürdürülebilir farklılaşmış 
üstünlük sağlayarak rekabet avantajlarını uzun vadeli kılabilmek için-  bilgiyi etkin ve 
sistematik bir şekilde yönetmek durumundadırlar. Küreselleşmeyle birlikte bilgi ve 
teknolojilerindeki gelişmelerin tüm sektörlerde yol açtığı değişimler turizm sektöründe 
de izlenmektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin bilgi yönetimi uygulamaları, 
bilgi yönetimi altyapıları ve uygulamada karşılaşılan engelleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmelerce bilgi teknolojilerinin faydalarının 
somut bir şekilde görüldüğü ve gerekli altyapının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Fakat 
bilginin yönetilmesi konusunda; beşeri sermaye, örgütsel yapı ve örgüt kültürü 
boyutunda yetersizlikler saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi yönetimi süreci, bilgi yönetimi araçları, turizm sektörü. 
 

Abstract 
 Contemporary administrations have to manage their knowledge in an effective 
and systematic way so that they can maintain both their existence and their competition 
advantages with long term differentiated superiority.  As a result of globalization, the 
effects of the development in information technology on all sectors can also be observed 
in tourism sector. In this study, the applications of accommodation establishments, their 
knowledge management background, and the obstacles met in practice are determined. 
The benefits of information technologies in enterprises involved in this study  have been 
seen in a concrete way and the necessary infrastructure have been identified. But   
human capital, organizational structure and organizational culture were inadequacies 
about knowledge management. 
Key Words: Knowledge management process, knowledge management tools, tourism 
sector. 
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GİRİŞ 
1990’ların ortalarından bu yana bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi ağlarının 

ekonomi alanında kullanılması yeni ekonominin ortaya çıkmasına, iş dünyasında bir 
dizi değişikliğin yaşanmasına, yeni kavram ve işlemlerin doğmasına yol açmıştır 
(Tapscot, 1996:44) Günümüzde işletmeler arası rekabet sadece yoğunlaşmamış yapısı 
da değişmiştir. Rekabet daha fazla bilgi temeline dayanmaya, rekabet üstünlüğünün 
kaynakları fiziksel aktiflerden daha çok entelektüel kaynaklar olmaya başlamıştır 
(Subramaniam ve Venkatraman, 2001:359). İşletmelerin rekabet gücünü 
yükseltmek, performansını geliştirmek ve onları geleceğe hazırlamak adına, 
bilginin bilinçli ve sistemli biçimde yönetilmesine yönelik çalışmaların sayısı 
hızla artarken son yıllarda bilgi yönetimi, yönetim sahasında üzerinde en çok 
konuşulan konuların başında gelmektedir (Wiig, 1999:155).  Bilgi yönetimi, 
işletmenin  bilgi ihtiyacının belirlenmesinden, bilginin  amaç doğrultusunda kullanılarak 
işletme için katma değer yaratana kadar geçen süreci ifade etmektedir. Bu sürecin her 
bir aşamasının etkili ve sistemli bir şekilde işletilmesi işletmeler için hayati önem arz 
etmektedir.  Çünkü, günümüzde bilgiye kolay ulaşılması ve pazar yerindeki  tüm 
rakiplerce de paylaşılıyor olması; işletmeleri,  özgün öğrenme ve bilgi yönetim 
süreçlerini geliştirmeye ve uygulamaya zorlamaktadır. Buradan hareketle 
araştırmamızın temel amacı; turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama 
işletmelerinde bilgi yönetimi ile ilgili  mevcut durumlarını ortaya koymaktır. Böylece 
işletmelerimizin çağın gerektirdiği değişime uyum sağlayabilmeleri ve gelişim 
gösterebilmeleri için  gerekli olan bilgi yönetimi alt yapısının ve  uygulama süreçlerinin 
yeterliliği ve karşılaştıkları engeller tespit edilmeye çalışılacaktır.  
 

Bilgi Yönetimi 
İlk olarak, 1986 yılında işletme literatürüne kazandırılan bilgi yönetimi; örgütsel 

performansı arttırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik bilinçli bir strateji, 
1990’lı yılların sonunda yapılan çalışmalarda  ise, yeni gelişen bir organizasyon 
uygulaması-süreci ve bilgi disiplini olarak nitelendirilmiştir (Plunkett, 2001:2; Ives vd. 
1998: 273;  McAdam ve McCreedy 1999: 101). Argote ve Ingram (2000:150) firmadaki 
birimler arasında bilgiyi transfer edebilme yeteneğinin örgütsel performansı 
geliştirdiğini ortaya koymuştur.  Gold vd., (2001:202) örgütsel etkinliğin başarılmasında 
bilgi yönetiminin önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşmıştır. McEviliy ve 
Chakravarthy (2002:285) firmanın özellikle teknolojik ve bilimsel bilgiyi yaratıp ve 
paylaşmasıyla rekabet üstünlüğü elde edebileceğini tespit etmiştir. Ayrıca, bilgi 
yönetiminin müşteri ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması, yenilik performansını 
geliştirmesi, kaliteyi artırması ve maliyetleri düşürmesi gibi firmanın performansını 
artıracak farklı etkileri de yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur (Carlucci ve 
Schiuma, 2006:35; Prabhu ve diğ., 2005:117). 

Bilginin yönetimi şüphesiz ki, yeni bir olgu değildir, ancak bilgi yönetiminin bir 
disiplin olarak ortaya çıkışı ve organizasyonlar açısından örgütsel bir süreç olarak 
tanımlanabilmesi, enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle etkileşimli olarak, içinde 
bulunduğumuz dönemde gerçekleşebilmektedir (Kalkan ve Keskin, 2005:182). 

Bilgi yönetimi çeşitli kaynaklarda değişik uzmanlar tarafından ufak ayrıntılar 
dışında benzer biçimlerde tanımlanmıştır. Beijerse bilgi yönetimini “bilgi faktörünü 
üretken kılarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmek” olarak tanımlamıştır (Beijerse 
2000: 165). Malhotra’nın verdiği tanım ise şu şekildedir: “Bilgi yönetimi gittikçe artan 
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çevresel değişmeler karşısında kalan kurumların uyum, süreklilik, rekabet vb. gibi nazik 
sorunlarının çözümüne hizmet eder. Temelde, enformasyon teknolojilerinin veri ve 
enformasyon işleme ve insanların yaratıcılık ve yenilikçilik güçlerini sinerji içinde  
çalışacak biçimde birleştiren kurumsal işlemleri düzenler” (Malhotra, 2001:3). Diğer bir 
tanımda, bilgi yönetimi için “örgütteki ortak beceri ve zekanın kullanılarak örgütsel 
öğrenmenin sürekli kılınması ve böylelikle yeniliğin teşvik edilmesi süreci” ifadesi 
kullanılmıştır. Bu tanıma göre bilgi yönetiminin asıl işlevi örgütsel yeniliği 
geliştirmektir (Meso ve Smith 2000: 225).  

Bilgi yönetimi, farklı kaynaklı bilgiyi elde etme ve ortak anlayışı paylaşma 
yeteneğidir. Bilgi yönetimi örgütsel öğrenme ile yakından ilişkilidir. Örgütsel öğrenme 
süreci; bilginin kazanılması, bilginin yayılması, bilgiyi çözümleme ve örgütsel hafızanın 
oluşturulması sürecinden geçerek oluşur. Örgütsel bilgi, deneyim, beceri ve kişisel 
kapasite formunda bireylerde; ayrıca belgeler, kayıtlar, kurallar, düzenlemeler 
aracılığıyla örgütte biriktirilir (Catherine, 2003, Güçlü ve Sotirofski, 2006:368). Diğer 
taraftan bilgiyi sınıflayarak inceleyecek olursak; literatürde en çok karşılaşılan bilgi 
sınıflandırması olarak örtülü ve açık bilgi yer almakta ve araştırmalar bu konuda 
yoğunlaşmaktadır. Örtülü bilgi, insanın aklına tecrübe ve iş aracılığıyla oturtulan, 
insanın içinde, beyninde taşıdığı birikim (know-how) veya enformasyonun oluşturduğu 
bilgidir. Bu bilgi, tecrübe yıllarından gelen sezgi, duygu, değer ve inançları içeren 
bilgidir. Bu bilgi aynı zamanda, açık bilgiyi oluşturmak için kullanılan bilgidir ve 
diyalog, senaryo ve metafor kullanımıyla iletilmektedir. Bu bilgi kolay fark edilebilir ve 
ifade edilebilir, kişiseldir, nitelendirilebilirliği ve başkalarıyla paylaşımı zordur (Awad 
ve Ghaziri, 2004:45, Nonaka 1999:29-50). Açık bilgi ise, kitap, doküman, rapor, kısa 
not ve eğitim kurslarında düzenlenen bilgidir. Açık bilgi, örtülü bilgiye göre daha hızlı 
iletilebilir ve düzenlenebilir, çünkü açık bilgi direkt olarak tecrübeden elde edilen bir 
bilgidir. Bu bilgi, kelime, rakam, ses, veri, bilimsel formül, kayıt veya ürün şeklinde 
ifade edilebilir; kişilere formal ve sistematik olarak iletilebilir (Awad ve Ghaziri, 
2004:46). Örtülü ve açık bilgi arasındaki ilişki ve dönüşüm; bilgi paylaşımı, 
geliştirilmesi, anlamlı birleştirme ve yeni bilgi oluşumunun sağlanması açılarından 
önem kazanmaya başlamıştır (Kulaklı ve Birgün, 2005: 39). Nitekim bilgi yönetiminin 
en önemli 
amaçlarından biri de şirketin entelektüel sermayesinin en etkili biçimde kullanılmasıdır. 
Bu sebeple söz konusu entelektüel birikimin niteliği ve bunun nasıl kullanılacağı bilgi 
yönetimi uygulamalarının başarısı veya başarısızlığı açısından büyük önem taşımaktadır 
(Marr, 2004:75-85). Bu noktada, bilgi yönetimini başarılı bir şekilde uygulamak isteyen 
örgütlerin, teknolojik altyapı oluşturmanın yanı sıra, sosyal sermayenin 
maksimizasyonunu sağlamaları ve öğrenen örgüt oluşturabilmeleri  için insan 
kaynakları planlamasına özel önem vermeleri gereklidir. 

 
Bilgi Yönetimi Süreci 

Bilgi yönetiminin bir işletme süreci olarak ele alınması 1990’lardan bu yana geniş kabul 
gören bir yaklaşımdır. Bu, şirketlerin kendi kurumsal ve kolektif bilgilerini yaratma ve 
kullanma süreci olarak da ifade edilebilir (Çivi 2000:168). Malhotra (2003:68), bilgi 
yönetimi sürecinden maksimum derecede faydalanmak amacıyla altı basamak 
belirlemiştir. Bu basamaklar Tablo 1’de de görüldüğü gibi, bilginin farkında olma, 
bilginin amaçlarını belirleme, uygulama, yayma, geliştirme ve saklama olup; iç ve dış 
bilginin elde edilmesi, paylaşımı ve uygulanması için; el kitapçıkları hazırlama, 
disiplinler arası proje takımları/uzmanlıklar oluşturma ve işbirliği sağlama, şeffaflık, 
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kıyaslama, raporlama gibi yöntemler içermektedir. Literatür incelendiğinde 
Malhotra’nın yukarıdaki sınıflandırmasının dışında, bilgi yönetim süreçleri birçok yazar 
tarafından farklı tanımlanmıştır. 
 

Tablo 1- Bilgi Yönetiminin Basamakları 
Konu ile ilgili bilginin 
belirlenmesi için 
yöntemleri iyi bilme 

1. El kitapçılarının hazırlanması 
2. İç ve dış kıyaslamalar 
3. Uzmanlar, bilgi komisyonu ve aracılığı 

Bilgi amaçları 1. Sürecin geliştirilmesi 
2. Potansiyel alanların şeffaflığı 
3. Şartların şeffaflığı 

Bilginin geliştirilmesi için 
yöntemler 

1. Uzmanlar ve proje takımlarının disiplinler arası iş birliği 
2. Dış bilginin kazanımı 
3. Bilgi ve tecrübelerin kullanımı sağlamak için sistematik yaklaşım 

Bilginin saklanması için 
yöntemler 

1. Bilgi ürünleri ve veri ve enformasyon 
2. Standart ve denenmiş metotlar için el 
     kitaplarının hazırlanması 
3. Rapor ve başarı hikâyeleri 

Bilginin yayılması ile ilgili 
yöntemler 

1. Bilgiyi yayma için disiplinler arası 
proje takımları 

2. İç yayımlar 
3. Uzmanlar tarafından eğitim ve koçluk 

Bilginin uygulanması için 
yöntemler 

1. Disiplinler arası takımların özerkliği 
2. Sonuçlar hakkında iç uzmanlar 

Kaynak: Y. Malhotra. (2003:68).  
Rastogi (2000:39) bilgi yönetimini, temel örgütsel amaçların başarılmasında 

örgüt çapında bireyler ve gruplar tarafından bilginin elde edilmesi, yaratılması, 
depolanması, geliştirilmesi, paylaşılması ve yayılması faaliyetlerinin sistematik ve 
bütünleştirici bir şekilde yürütülmesi olarak tanımlamaktadır. Darroch ve McNaughton 
(2003:572) bilgi yönetimini, örgüt içinde bilginin paylaşılması, yaygınlaştırılması ve 
kullanılmasını yöneten ve bilgiyi oluşturan ya da yerleştiren süreçler biçiminde ifade 
etmektedir. Soliman ve Spooner (2001:337) bilgi yönetim süreçlerinde beş aşamalı 
model önermiştir. Bunlar: bilginin yaratılması, elde edilmesi, organizasyonu, erişimi ve 
kullanımıdır. Pretorius ve Steyn (2005:41) elde etme, kodlama, yayma ve uygulama, 
Bharadwaj ve diğ. (2005:69) ise elde etme, paylaşma, uygulama ve değerlendirme 
olmak üzere dört aşamalı süreç tanımlamıştır. Yazarlar farklı süreçler ifade etmekle 
birlikte temelde vurgulanan bilgi yönetim süreçleri bilginin elde edilmesi, 
dönüştürülmesi, uygulanması ve korunmasıdır (Gold vd., 2001:187) 

Bilgi yönetimi uygulamalarının farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar 
açısından tıpatıp aynı olması beklenemez. Bununla birlikte bilginin edinilmesi (tedarik 
edilmesi ve geliştirilmesi), içselleştirilmesi (depolanması ve korunması), paylaşılması 
(transferi ve yaygınlaştırılması) ve kullanılması (uygulanması ve değerlendirilmesi) gibi 
temel faaliyetlerin bütün organizasyonların bilgi yönetimi süreçlerinde ismen olmasa 
dahi fiilen var oldukları görülmektedir (Filius vd. 2000:287).  Bu aşamalar kısaca 
aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Bilgi Elde Etme Süreci: Kazanma odaklı bilgi yönetimi süreçleri bilgi sağlamaya 
yöneliktirler. Bilgi birikimi ve yeni bilgi yaratma en yaygın olanlarıdır. Bilgi yaratmak 
ve elde etmek, uyumlu çaba ve yüksek düzeyde deneyim gerektirir (Gold vd., 
2001:192). Organizasyonlar geçmişteki ve halihazırdaki bilgi kaynaklarından elde 
ettikleri bilgileri çeşitli etkileşimler neticesinde yeniden yapılandırarak ve bu bilgileri 
yeni terkiplere tabi tutarak bilgi üretirler (Bhatt, 2001:71) İşletmeler çeşitli yollarla bilgi 
elde edebilirler; taklit etme, satın alma, kıyaslama, dış kaynak kullanma, türetme, 
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alternatif üretme ve keşfetme bu konuda kullanılan pek çok yöntemden sadece 
bazılarıdır (Zaim, 2000:996). 

Bilginin İçşelleştirilmesi Süreci: İşletmeler iç ve dış çevrelerinden elde ettikleri 
enformasyonu mevcut bilgi birikimleri, tecrübeleri, değerleri ve kurum gelenekleriyle 
harmanlayıp, örgütsel bir öğrenme sürecinden geçirmek suretiyle bilgiye dönüştürürler 
(Hong, 1999:173). İşletmenin  bilgi tabanının bir parçası haline gelen söz konusu bilgi, 
kurum açısından yeni ve kuruma özel bir nitelik taşır (Krogh ve Roos, 1996:35). Bu 
bilgilerin işletme açısından değer ifade edebilmesi ancak onun tasnif edilmesi 
(sınıflandırılması), belli bir şekle sokulması ve saklanması ile mümkün olmaktadır 
(Offsey, 1997:114). Zira bu şekilde bilgi doğru zamanda, doğru kişi tarafından ve doğru 
biçimde kullanılabilir. Bilginin tasnif edilmesi ve saklanması bilginin değerlendirilmesi 
açısından önemli olduğu kadar ileride yeniden kullanılabilmesi açısından da gereklidir. 
Böylelikle bilgi bir ölçüde kişilerin mülkiyetinden çıkarak organizasyona mal olmuş 
olur (Nemati, 2002:7). Ayrıca bu süreç işletme için yaşamsal öneme sahip bilginin 
erişimini engelleme ve bilgiyi güvenli şekilde depolama ve koruma çabalarını da 
kapsamaktadır. 
 Bilginin Paylaşılması Süreci: Bu süreç bilgiyi sunan ile ihtiyaç duyan arasındaki 
değişimi ifade etmektedir. Bu değişim sürecinde bilgi paylaşıldıkça çoğalır, transfer 
edildikçe değerlenir ve böylece yeni bilgiler üretilir. Hatta çoğu zaman söz konusu 
transfer işlemi zincirleme bir reaksiyon doğurur ve bu duruma bilginin çarpan etkisi 
denilir (Sveiby ve Simons, 2002:420). Zaten bilgi yönetiminin temel amaçlarından biri 
de organizasyonun bilgi potansiyelinden maksimum düzeyde istifade etmek ve 
çalışanların birbirlerinin bilgisini kullanmak suretiyle sinerji etkisinden yararlanarak 
daha fazla bilgi üretebilmektir (Robertson, 2002:295). Bilgiyi paylaşmayı sağlamak için 
insanların yüz yüze iletişim ve ilişki kurmaları, informal buluşmaların sağlanması 
gerekmektedir (Jaitner, 2003:103). Böylece, bilgi transferi, örgütün içindeki bilgi 
birikimi ve yayılışını hızlandırarak örgütün uluslar arası bilgi temellerine hızlı ve kolay 
ulaşmasını sağlamaktadır (Buckman, 2004:9).  
  Bilginin Kullanılması Süreci: Bilginin elde edilmesi, içselleştirilmesi ve  
paylaşımı çabaları, ancak bilginin işletme yararına etkin, verimli ve katma değer 
yaratacak şekilde kullanılmasıyla fayda sağlayacaktır.  Bu nedenle,  bilgi yönetimi 
sürecinin pozitif sonuç vermesi  üretilen bilginin davranışlara yansımasıyla 
gerçekleşecektir.  
 

Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Engeller 
 Bilgi yönetimi sürecinin yukarıda belirtildiği şekliyle uygulanması ve işletme 
amaçlarını gerçekleştirecek sonuçlar yaratabilmesi her zaman mümkün olamamakta ve 
birtakım engeller ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
 Hacket (2000:11), bilgi yönetimi ile ilgili hazırlamış olduğu araştırma raporunda 
bilgi yönetiminin başarısındaki en büyük engelin bilgi yönetimi ihtiyacının açık bir 
şekilde anlaşılamamasına bağlamaktadır.  

Chase (1997:42), bilgi yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde ve 
uygulanmasında engel teşkil eden konuları; “yumuşak konular”, “sert konular” ve 
“diğer alanlar” başlıkları altında değerlendirmiştir. Yumuşak konular sırasıyla, örgüt 
kültürü, problemin sahiplenilmemesi, zaman yetersizliği, örgütsel yapı, üst yönetimin 
sorumluluğu, ödüllendirme/takdir etme, takım çalışmasından ziyade bireyselliğin 
vurgulanmasıdır. Sert konular, enformasyon ve iletişim teknolojileridir. Diğer alanlar 
ise standart olmayan süreçler olarak sınıflandırılmıştır. Bu konular arasında %80’lik bir 
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oranla örgüt kültürü tüm endüstri/sektör dallarında ve coğrafi bölgelerde ilk sırada yer 
almıştır. 

Chong vd. (2000:372) ise bilgi yönetimi için engel  teşkil eden konuları önem 
sırasına göre; enformasyon fazlalığı, bilgiyi paylaşmak için çalışanların motivasyonu, 
şirketteki teknolojinin düzeyi, çalışanların bilgi yönetimi ile ilgili rollerinin ve 
sorumluluklarının tanımlanmaması, mevcut enformasyon teknolojileri arasındaki 
bağlantı, ağ sistemlerinin güvenliği ve eski veri şeklinde ortaya koymaktadır. 
 İpçioğlu ve Erdoğan (2005:107), Türkiye’de değişik sektörlerden 120 sanayi 
işletmesinde yapmış oldukları  araştırmada, 
 entelektüel sermayenin öneminin kavranamamış olmasının ve  bilgi çalışmalarını 
ödüllendirmenin yetersizliğinin  işletmelerimizin bilgiyi paylaşan bir örgüt kültürünü 
yaratmalarını engelleyici faktörler olarak belirlemişlerdir. 

Görüldüğü üzere bilgi yönetiminin başarısı üzerindeki engeller çoğunlukla 
teknoloji, örgütsel yapı ve kültürel ögelerden kaynaklanmaktadır. İşletmeler değişime 
ayak uydurabilmek için teknolojiye önem ve öncelik verdiklerinden bu alandaki 
engellerin nispeten kolay aşılabileceği, ancak örgüt yapısı ve kültüründen kaynaklı 
engellerin ortadan kaldırılmasının ise  daha fazla özen ve zaman gerektirdiği bir 
gerçektir.  

 
Turizmde Bilgi Yönetimi 
Turizm endüstrisi uzak destinasyonlara seyahat eden ve farklı kültürler ile 

etkileşime giren bireylerin katıldığı, bilgi teknolojilerinden yoğun ölçüde yararlanan, 
finansal ve ekonomik pazarların küresel yayılımını destekleyen, medya ve reklam 
endüstrisini destekleyen ve bu endüstriler tarafından desteklenen, farklı kültürlerden 
gelen bireyler arasında karşılıklı iletişimi kolaylaştıran bir endüstridir (Macleod, 1999; 
445).  Makro düzeyde -ekonomik, kültürel, teknolojik, politik, yasal, toplumsal- 
çevresel değişimler ve mikro düzeyde -tüketiciler, rakipler, dağıtım kanalları ve 
tedarikçiler vb.- çevresel değişimler  turizm endüstrisinin yapısını da etkilemektedir. 
Bütün bu değişimler, faaliyetlerinin her aşamasında doğru ve güncel bilgiye gereksinim 
duyan turistik işletmeler için bilginin elde edilmesini, etkin ve verimli şekilde 
kullanılmasını ve bunun için gerekli olan teknolojik altyapının sağlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bilgi yönetimi literatüründe her ne kadar örtülü bilgi ve kurum kültürünün 
önemi vurgulansa da, birçok alandaki işletmeler için bilgi yönetimi çalışmalarının 
genellikle bilgi teknolojileri eksenli geliştiği belirtilmektedir.   

Bilgi yoğun bir endüstri olan turizm endüstrisinde (Poon, 1996;153) bilgi ve 
iletişim teknolojileri, turistik ürünlerin tanımlanması, tanıtımı, dağıtımı, bir araya 
getirilmesi, düzenlenmesi ve tüketiciye sunulmasında bilginin oynadığı önemli role 
bağlı olarak  sürdürülebilir rekabet avantajının ana kaynağı ve stratejik bir silah haline 
gelmiştir (Buhalis ve Main, 1998; 198). Rekabetin global ölçeğe taşındığı, piyasaların 
belirsizleştiği, pazarlanan mal ve hizmetlerin birbirine benzediği günümüz 
ekonomilerinde,  işletmeler için rekabette başarı elde etmenin yolu bilgiyi yönetmekten 
ve bu sayede sürdürülebilir farklılaşmış üstünlük sağlamaktan geçmektedir. İşletmelerin 
insan kaynakları ve entelektüel birikimi bu farklılığı yaratmanın önemli parametrelerini 
oluşturmakta ve ana kaynağını beşeri sermayenin oluşturduğu turizm sektörü için etkili 
ve verimli bilgi yönetimi uygulamaları hayati önem arz etmektedir. 
 
 
 



 
 

E. Bahar / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 51-68 
 

 
 

57 

Araştırmanın Metodolojisi 
 Araştırmanın amacı: Bilgi yönetiminin stratejik önemini vurgulayan teorik ve 
ampirik çalışmalara rağmen, ülkemizde bilgi yönetimi uygulamalarını ve etkilerini 
ortaya koyan ampirik çalışmalar göreli olarak azdır. Bu çalışmanın amacı, turizm 
sektörü içinde önemli yere sahip konaklama işletmelerinin bilgi yönetimiyle ilgili 
mevcut durum ve tutumlarını  ortaya koymaktır. Araştırmaya katılan işletmelerin, 
faaliyetlerini yürütmede gerekli olan bilgi yönetimi altyapısının yeterince oluşturulup 
oluşturulmadığı, uygulama süreçleri ve karşılaştıkları engelleri belirlemeye yönelik  bir 
durum tespiti çalışması niteliğindedir.  

Araştırma evreni: Turizm potansiyelinin yoğun olduğu; Adana, Mersin ve Hatay 
illerinde faaliyet gösteren 3-5 yıldızlı konaklama işletmeleri ana kütle olarak 
belirlenmiştir. Bu illerde mevcut 3-5 yıldızlı 52 konaklama işletmesinin tamamı 
araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın en önemli kısıtı üç ilde yapılabilmiş 
olmasıdır. Bu illerin tercih edilmesinin nedeni turizm müşterilerinin her bir il için farklı 
beklentilere (toplantı-kongre, deniz-eğlence, kültür-inanç turizmi)   sahip olmalarıdır.  
Ancak, farklı turizm potansiyeline sahip bu illerdeki otellerin üst düzey yöneticilerinin 
bilgi yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşlerini yansıtması açısından önemlidir. 
Ayrıca,  aynı ya da değişik sektörlerdeki işletmelerle yapılacak benzer araştırmalarla 
karşılaştırma imkânı sunması bakımından yararlı olacaktır. 

Araştırma yöntemi:  Gerçekleştirilen literatür taraması uygulama bölümü için 
yol gösterici olmuştur. Bilgi yönetiminde üst yönetimin önemli rol oynadığı 
düşüncesiyle; uygulama çalışması -2009 Haziran ve Temmuz aylarında-  Adana, Mersin 
Hatay illerindeki 3-5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan üst düzey yöneticilerden 
elde edilen verilere dayalı olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında anket 
yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu,  bu konuda daha önce geçerliliği ispat 
edilmiş anketlerden yararlanılarak geliştirilmiş olup, çalışma herhangi bir hipotez ileri 
sürmeden sadece durum tespitine yönelik tasarlanmıştır. Veriler yüzyüze anketle, faks 
ve  e-posta yoluyla toplanmaya çalışılmıştır. 52 işletmeden 46’sıyla anket gerçekleşmiş 
6 işletmeden cevap alınamamıştır.  Anketin birinci kısmı cevaplayıcının demografik ve 
işletmenin genel özelliklerinin belirlenmesine yönelik seçmeli sorulardan oluşmuştur. 
İkinci kısım ise, araştırma kapsamındaki işletmelerin bilgi yönetimi altyapıları, bilgi 
yönetim süreci araçları (bilgi edinme, içselleştirme, paylaşma ve kullanmaya yönelik) 
ve uygulamada karşılaşılan engelleri belirlemeye yönelik 51 adet 5’li likert ölçeğinde 
soru sorulmuştur. 5’li likert ölçeğinin değerlendirilmesinde ise ölçekler 1 “Kesinlikle 
Katılmıyorum” ile 5 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında sınıflandırılmıştır.  

Anket sonucu elde edilen veriler; istatistiksel paket programlar kullanılarak ve 
istatistiksel yöntemler ile yüzde 95 anlamlılık seviyesinde değerlendirilerek 
açıklanmıştır. “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Tespitine 
Yönelik” ölçeğin genel güvenilirliği Tablo 2’ye göre α=0,933 olarak hesaplanmıştır. 
Analiz sonucu ortaya çıkan bu değer, ölçeklerin iç tutarlılığının yüksek olduğunu 
göstermektedir 

 
Tablo 2: Ölçeğin Genel Güvenilirliği 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
,933 ,947 51 
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Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 

Araştırmaya Katılan İşletmelerin ve Yöneticilerinin Özellikleri 
Konaklama işletmelerinin bilgi yönetimi uygulamalarını belirlemeye ilişkin 

Adana, Mersin ve Hatay illerinde yer alan 3,4 ve 5 yıldızlı otellerde görev yapan 
yöneticilere uygulanan anket formları, değişik kademelerde görev yapan 46 yönetici 
tarafından doldurulmuştur. Tablo 3’de de görüldüğü üzere ankete cevap veren 
yöneticilerin % 69,5’i bay ve % 30,5’i bayandır. Bu yöneticilerin eğitim durumlarına 
göre dağılımında en fazla yoğunlaşma % 45,7 ile lisans, % 34,8 ile lise ve dengi 
derecesinde eğitim almış yöneticiler üzerindedir. Yöneticilerin % 13’ü ön lisans, % 
6,5’i lisans üstü dereceye sahiptir.  

 
Tablo 3. Araştırmaya Katılan İşletmelerin ve Yöneticilerinin Özellikleri 

 
        
Yöneticilerin 
Demografik Özellikler 

       
f 

 
% 

 
   İşletme Özellikleri 

       
f 

 
% 

Bay 32 69,5 Adana 15 32,6  
Cinsiyet Bayan 14 30,5 Mersin 23 50,0 

Lise 16 34,8 

 
İl 

Hatay 8 17,4 
Önlisans 6 13,0 1–5 yıl 14 30,4 
Lisans 21 45,7 6–10 yıl 8 17,4 

 
Eğitim 
Düzeyi 

Lisansüstü 3   6,5 11–15 yıl 4   8,7 
>25 yaş  3   6,5 

 
Yıl 

16 yıl > 20 43,5 
26–35 yaş 17 37,0 3yıldız 23 50,0 
36–45 yaş 12 26,1 4 yıldız 16 34,8 
46–55 yaş 11 23,9 

 
Sınıf 

5 yıldız 7 15,2 

 
Yaş 

56 > 3   6,5 >50 yatak 4   8,7 
>1 yıl - - 50–100 yatak 9 19,6 
1–5 yıl 10 21,7 101–200 yatak 21 45,6 
6–10 yıl 10 21,7 201–300 yatak 4   8,7 

 
Sektörde 
Çalışma 
Süresi 11 yıl > 26 56,6 

 
Kapasite 

300 yatak> 8 17,4 
Genel müdür 20 43,5 >25 kişi 21 45,6 
Dept.. Md. 17 37,0 25–50 kişi 9 19,6 

 
Yönetsel 
Konum Diğer 9 19,5 51–100 kişi 11 23,9 

    

 
Personel 

101 kişi > 5 10,9 
           Toplam 46 100 Toplam 46 100 

Yöneticilerin % 37’si 26-35, % 26,1’i 36-45, % 23,9’u 46-55, % 6,5’i 25 ve altı, 
yine % 6,5’inin de 56 ve üstü yaş dilimlerinde olduğu belirlenmiştir. Sektörde çalışma 
süreleri incelendiğinde yöneticilerin yarısından fazlasının (%56,6) 11 ve daha fazla 
süreli tecrübeye sahip olduğu görülmektedir. Genel Müdür düzeyindeki yöneticilerin 
oranı % 43,5, departman müdürü % 37,  % 19,5’i  ise şef vb.  kademede yer  alan 
yöneticilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin özellikleri incelendiğinde; 
işletmelerin % 50’si Mersin, % 32,6^sı Adana ve % 17,4’ü Hatay illeri içerisindedir. 
Hizmet süreleri açısından dağılımlarına bakıldığında % 43,5’i 16 yıl ve üzeri, % 30,4 ü 
ise 5 yıl ve daha az süreli işletmelerden oluştuğu görülmektedir.  İşletmelerin % 50’si 3 
yıldızlı, % 34,8’i 4 yıldızlı, % 15,2’si 5 yıldızlı otellerden oluşmaktadır. Kapasite 
açısından incelendiğinde ise % 45,6 oran ile 100-200 yatak kapasitesinde yoğunlaşma 
görülmektedir. Çalışan sayısına göre dağılımlarında ise yoğunlaşmanın % 45,6 oran ile  
25 ve daha az kişi çalıştıran işletmelerde   olması dikkat çekicidir.  
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Araştırmaya Katılan İşletmelerde Örgütsel Altyapı Durumu 
Bir organizasyonda bilgi yönetiminin etkili ve verimli biçimde uygulanabilmesi 

öncelikle güçlü bir alt yapının varlığı ile mümkündür (Tiwana, 2000;6).  Alt yapı 
unsurları içinde teknoloji, organizasyon yapısı gibi somut faktörler olduğu gibi kurum 
kültürü ve liderlik gibi soyut faktörler de bulunmaktadır. Ancak ister soyut ister somut 
söz konusu unsurların bilgi yönetimi performansı üzerinde doğrudan ve dolaylı biçimde 
etkide bulunduğu görülmektedir. Zira alt yapı unsurları yeterince sağlanmadan bilgi 
yönetimi süreçlerinden de sonuç alınması mümkün olmamaktadır (Zaim, 2010:62).  

Bilgi yönetimi altyapısını oluşturan  yukarıda belirtilen soyut ve somut faktörler 
dikkate alınarak oluşturulan yargılara, araştırma kapsamındaki işletme yöneticilerin 
katılım derecelerinin aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri  Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, “Firmamızda bilgi edinme ve yaratmada 
ödüllendirme sistemi mevcuttur.” ve “Firmamızda hiyerarşik kademeler azaltılarak bilgi 
paylaşımı daha kolaylaştırılmıştır.”  Dışındaki yargıların tamamı 4 üzeri ortalama 
değerlere sahiptir. Tablodaki değerler;  araştırmaya katılan işletmelerde bilgi yönetimi 
uygulamalarını destekler nitelikte örgütsel altyapının var olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 4. Araştırmaya Katılan İşletmelerde Örgütsel Altyapı 

 
ÖRGÜTSEL ALT  YAPI 

 
     (n= 46) 

Firmamız (da) ……..…… Ort. s.s. 

bilgi yönetimi kurum stratejisi olarak kabul edilmiştir 4,20 0,687 
öğrenme ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmaya elverişli  iletişim sistemi  mevcuttur 4,22 0,593 
esnek,  katılımcı ve sorumlulukların paylaşıldığı  bir yapılanma modeli mevcuttur 4,15 0,698 
eleman işe almada  “Öğrenmeye ve bilgiye açıklık” aranan önemli bir yetkinliktir 4,33 0,598 
bilgiyi edinmeyi ve  paylaşmayı sağlayacak teknolojik donanım yeterli düzeydedir 4,13 0,859 
hiyerarşik kademeler azaltılarak bilgi paylaşımı daha kolaylaştırılmıştır 3,98 0,954 
organizasyon yapısı takım çalışmasını destekler niteliktedir  4,30 0,695 
örgüt kültürü bilgi paylaşımını destekler hale getirilmiştir 4,26 0,681 
bilgi edinme ve yaratmada ödüllendirme sistemi mevcuttur 3,74 0,999 

 

Araştırmaya Katılan İşletmelerin Bilgi Yönetimi Uygulamaları 
Araştırma kapsamındaki 46 konaklama işletmesindeki bilgi yönetimi 

uygulamalarına ilişkin mevcut durum ve tutumları, bilginin elde edilmesi, 
içselleştirilmesi, paylaşılması ve kullanılması şeklinde dört ayrı süreç kapsamında 
incelenmiştir.  

Bilgiyi Elde Etme Süreci: Tablo 5’de yöneticilerin bilgi elde etme sürecine 
ilişkin yargılara katılım derecelerinin aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri 
verilmiştir. Katılımın, “müşterilerle ilgili bilgi elde etme araçlarının yeterliliği” ve “en 
iyi uygulamaların araştırarak hayata geçirilmeye çalışılması” yargıları  dışında 4 
ortalama değerinin altında kaldığı görülmektedir. Sonuçlar nispeten yeterli görülse de, 
gerek örgütün dış çevresinden bilginin tedarik edilmesini, gerekse örgüt çalışanlarınca 
geliştirilmesini sağlayan araçlarda iyileştirmeler yapılması faydalı olacaktır. İşletme 
amaçlarına yönelik bilgi yönetimi programı ve takımı oluşturularak bilgi elde etme 
sürecinin sistematik hale getirilmesi bu sürecin etkin işletilmesine katkı sağlayacaktır.  
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Tablo 5. Konaklama İşletmelerinde Bilgi Elde Etme Araçları 
 

 
BİLGİ ELDE ETME ARAÇLARI 

 
     (n= 46) 

Firmamız (da) ……..…… Ort. s.s. 

müşteriler ile ilgili bilgi edinmek için araçlar yeterli düzeydedir.  
4,04 0,729 

Rakipler ile ilgili bilgi edinmek için  araçlar yeterli düzeydedir. 3,85 0,788 
sektörlerdeki yeniliklerle ilgili bilgi edinmek için araçlar yeterli düzeydedir. 3,83 0,902 

 
Bireyler arasında bilgi değişimi sağlayan araçlar yeterli düzeydedir. 3,87 0,749 
arge çalışmalarına verilen önem yeterli düzeydedir. 3,28 0,861 
çalışan personel sıklıkla firma dışına eğitime gönderilmek tedir. 2,93 0,952 
düzenli olarak pazarlama araştırması yapılmaktadır. 3,61 1,022 
personelin ve yeteneklerin envanteri oluşturulmuştur. 3,76 0,970 
en iyi uygulamalar araştırılarak hayata geçirilmeye çalışılır. 4,00 0,789 
önemli bir bilgiye sahip değilse onu çeşitli yollarla satın almaya çalışır.  

3,59 0,884 

Bilgiyi İçselleştirme Süreci: Tablo 6’da bilginin tasnifi, saklanması, korunması 
kısaca içselleştirilerek örgüt bilgisi haline getirilmesi çabalarına ilişkin yargılara yer 
verilmiştir. Ankete katılan işletme yöneticileri, ‘bilginin tasnifini ve kaydedilmesini 
sağlayan araçlar’ (4,11) ile ‘bilginin güvenli ve ulaşılabilir şekilde depolanmasını 
sağlayan teknolojilerini’ (4,09) yeterli bulmaktadırlar. Her iki yargının da oranı % 
58,7’dir. En düşük ortalama, “örgüt içinden kişilerin bilgiyi sızdırmasını önleyen 
araçların yeterliliği”  konusundadır (3.72). Tablodaki değerler, işletmelerde bilginin 
korunması ve saklanması konusunda fiziksel altyapının yeterli görüldüğü, ancak 
örgütsel yapı ve insan kaynakları konusunda düzenlemelere gidilmesi gereğini 
göstermektedir. Bilgi yönetiminin yapısı gözden geçirilerek standartlar, süreçler, 
teknolojiler, rol ve sorumluluklar ve ödüller belirlenmelidir 

 

Tablo 6. Konaklama İşletmelerinde Bilgiyi İçselleştirme Araçları 
 
BİLGİYİ İÇSELLEŞTİRME ARAÇLARI 
 

 
     (n= 46) 

Firmamız (da) ……..…… Ort. s.s. 

bilginin güvenli ve ulaşılabilir şekilde depolanmasını sağlayan teknolojiler 
yeterli düzeydedir. 

4,09 0,784 

bilginin tasnifini ve kaydedilmesini sağlayan araçlar yeterli düzeydedir. 4,11 0,737 
Örgüt içinden kişilerin bilgiyi sızdırmasını önleyen araçlar yeterli düzeydedir. 3,72 0,886 
Örgüt dışından kişilerin bilgiyi sızdırmasını önleyen araçlar yeterli düzeydedir. 3,93 0,929 
çalışanların bilgiyi uygunsuz kullanımını engelleyen araçlar yeterli düzeydedir. 3,89 0,900 
Örgüt dışından bilginin uygunsuz kullanımını engelleyen araçlar yeterli 
düzeydedir.  

3,96 0,918 

bilginin korunmasını teşvik eden mekanizmalar yeterli düzeydedir.  3,96 0,893 

Bilgiyi Paylaşma Süreci: Tablo 7’de işletmelerin bilgi paylaşım araçlarının 
yeterliliği yedi ayrı yargı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ankete katılan işletme 
yöneticileri, bilgi paylaşımında işletmelerinin “internet ve intranet donanımlarının 
yeterli düzeyde” olduğu konusunda (% 91,3 ve  4.30) görüş bildirmişlerdir. “Sıkça 
toplantılar düzenlenmesi” ise ikinci sırada yeterli görülen bilgi paylaşım aracıdır (4.17).  
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En düşük ortalamaların ise; ‘bireysel bilgiyi örgüte kazandıran araçların yeterliliği’ 
(3.72) ve “örgütsel bilginin bireylere transferini sağlayan araçların yeterliliği” (3.74) 
konusunda olduğu görülmektedir. Bilgi paylaşmada yine teknolojik yeterliliğin var 
olduğu görülmekte ancak, öğrenmeye önem veren insan kaynakları politikası 
belirlenmesi, formel ve informel iletişim kanallarının artırılması gibi çabalarla örgütsel 
yapıda düzenlemelere gidilmesi iyileşme sağlayacaktır. Bu şekilde örgütteki örtülü 
bilginin açığa çıkması, açık bilginin de dolaşımı ve paylaşımı sağlanacaktır. 
  

Tablo 7. Konaklama İşletmelerinde Bilgi Paylaşma Araçları 
 
BİLGİ PAYLAŞMA ARAÇLARI 
    

 
     (n= 46) 

Firmamız (da) ……..…… Ort. s.s. 

bireysel bilgiyi örgüte kazandıran araçlar yeterli düzeydedir 3,72 0,886 
örgütsel bilginin bireylere transferini sağlayan araçlar yeterli düzeydedir. 3,74 0,880 
bilgiyi örgütün tamamına dağıtan araçlar yeterli düzeydedir. 3,76 0,848 
bilginin  güncellenmesini sağlayan araçlar yeterli düzeydedir. 3,85 0,759 
kurum içinde iş rotasyonu uygulanmaktadır. 3,89 0,795 
bilgi paylaşımı için sıkça toplantılar düzenlenmektedir.. 4,17 0,797 
internet ve intranet donanımı yeterli düzeydedir. 4,30 0,628 
bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için takımlar oluşturulmaktadır. 3,85 0,988 

Bilgiyi Kullanma Süreci: Ankete katılan işletmelerin bilgi yönetimi 
süreçlerinde kullanılan araçların yeterliliği konusunda en iyi sonuçların bilgiyi kullanma 
süreci araçlarının yer aldığı Tablo 8’de olduğu görülmektedir. En yüksek katılımın % 87 
ile ‘sorunları ivedi çözmek için bilgi kaynaklarına hızla ulaşılır’ yargısı üzerinde olduğu 
görülmektedir (4,30). ‘Deneyimlerden öğrenilen bilgiden faydalanmak için araçların 
yeterli” olduğu yargısının aritmetik ortalaması 4,17’dir. Bunları, 4,11 ortalama ile; 
 “ihtiyaç duyan herkes için bilgi erişilir hale getirilir’, ‘bilgi katma değer üretecek 
biçimde kullanılır’ ve ‘değişen rekabet koşullarına bilgiyi uygular ve konumlar’ 
yargıları takip etmektedir. Yeni ürün geliştirmede, sorun çözümünde ve  hatalardan 
öğrenilen bilgiden faydalanmada kullanılan araçların da (4,04) yeterli düzeyde olduğu 
tablodan anlaşılmaktadır. Ankete katılan işletme yöneticileri bilgi edinimi, 
içselleştirilmesi ve paylaşılması konusundaki araçlarının yeterliliği konusunda  birtakım     
eksiklikleri    belirtseler de,    bilginin     kullanımını   sağlayan araçların yeterliliği     
konusundaki    yargılara    % 80   üzerinde  katılım  göstermişlerdir. Ancak, eksiklikler 
görülen diğer süreçlerde yapılacak iyileştirmeler sonucunda bu sürecin de gözden 
geçirilmesi, bilgiyi kullanan çalışanların yetenek envanterlerinin çıkarılarak sistematik 
ve uzun süreli bilgi yönetimi programının oluşturulması gerekmektedir. 
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Tablo 8. Konaklama İşletmelerinde Bilgi Kullanma Araçları 
 

 
BİLGİ KULLANMA ARAÇLARI 

 
   (n= 46) 

Firmamız (da) ……..…… Ort. s.s. 
ihtiyaç duyan herkes için bilgiyi erişilir hale getirir  4,11 0,706 
hatalardan öğrenilen bilgiden faydalanmak için araçlar yeterli düzeydedir 4,04 0,698 
deneyimlerden öğrenilen bilgiden faydalanmak için araçlar yeterli 
düzeydedir 

4,17 0,529 

yeni ürün geliştirmede bilgiden faydalanmak için  araçlar yeterli düzeydedir 4,04 0,759 
yeni sorunların çözümünde bilgiden faydalanmak için araçlar yeterli 
düzeydedir 

4,04 0,729 

bilgiyi katma değer üretecek biçimde kullanır 4,11 0,706 
değişen rekabet koşullarına bilgiyi uygular ve konumlar  4,11 0,737 
sorunları ivedi çözmek için bilgi kaynaklarına hızla ulaşır 4,30 0,756 

 
Araştırmaya Katılan İşletmelerde Bilgi Yönetimi Uygulama Engelleri 

 Bilgi yönetimi uygulamalarının etkin ve verimli sonuç verebilmesi, örgütsel 
altyapının oluşturulması ve sürecin etkin işletilmesine bağlıdır. Bunun gerçekleşmesi 
için de uygulamada karşılaşılabilecek engellerin tespit edilerek ortadan kaldıracak 
önlemlerin alınması gerekmektedir.  

 Araştırma kapsamındaki işletmelerin bilgi yönetimi uygulamalarında –bilgi 
paylaşma isteği olmasına karşın- yüz yüze kaldığı engellerin  örgütsel altyapı ve örgüt 
kültürü nedeniyle oluştuğu anlaşılmaktadır. Karşılaşılan engeller sırasıyla; Bilgi 
yönetiminin yararlarının tüm çalışanlarca yeterince anlaşılamaması, finansman 
yetersizliği, örgüt kültürünün bilgi yönetimine yeterince elverişli olmaması, personelin 
bilgi paylaşma isteğinin azlığı, uygulama zorlukları, zaman yetersizliği, standart iş 
süreçlerinin bulunmayışı, personelin çalışma isteğinin azlığı ve yönetici desteğinin 
azlığı şeklindedir. Bu yargılara ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 
9’da görülmektedir. 

Tablo 9. Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Uygulama Engelleri 
 

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA ENGELLERİ 
 
     (n= 46) 

(Bilgi yönetimi uygulamasında karşılaşılan olumsuzluklar) Ort. s.s. 

Bilgi yönetiminin yararlarının tüm çalışanlarca yeterince anlaşılamaması  
3,20 1,108 

Örgüt kültürünün bilgi yönetimine yeterince elverişli olmaması 2,93 1,143 
Personelin bilgi paylaşma isteğinin azlığı 2,83 1,122 
Personelin çalışma isteğinin azlığı 2,65 1,100 
Yönetici desteğinin azlığı 2,48 1,243 
Zaman yetersizliği 2,76 1,177 
Finansman yetersizliği 3,04 1,074 
Standart iş süreçlerinin bulunmayışı 2,76 1,177 
Uygulama zorlukları 2,80 1,067 

 
 Araştırma kapsamındaki konaklama işletmelerinde bilgi yönetimi uygulama 
engellerinin büyük oranda; örgütsel yapı, insan kaynakları ve örgüt kültüründen 
kaynaklandığını ve literatür incelemesinde elde edilen bilgi yönetimi uygulama 
engellerinin çoğunluğuyla  örtüştüğünü göstermektedir.  
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SONUÇ 
Bilgi toplumunu oluşturan dinamiklerin ortaya çıkmasıyla giderek üretimin 

yapısı da değişmekte; bilgi, işgücü ve sermayeden daha önemli bir faktör olarak üretime 
girmektedir. Bilgi temelli ürün ve hizmetlere olan talepteki artış yeni kurum ve kuralları 
ortaya çıkartmış ve işletmelerin faaliyette bulunma şekillerini önemli derecede 
değiştirmiştir. Artık çağdaş işletmeler bilgiyi rekabet avantajı sağlayan bir işletme 
varlığı, bilgi yönetimini ise işletmelerin kendi kurumsal ve kolektif bilgilerini 
yarattıkları bir işletme süreci olarak değerlendirilmektedirler. Bu araştırmada  
konaklama  işletmelerinde  bilgi  yönetimi  altyapısının  yeterli   ölçüde kurulup 
kurulmadığı, sürecin işletilip işletilemediği ve karşılaşılan engellerin neler olduğu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin tamamı bilginin   işletme  
performansı  üzerindeki  öneminin  farkındadırlar. İşletmelerin bir kısmı bilgi yönetimi 
uygulamalarını sistematik bir şekilde bir program dahilinde yürütmekte iken, çoğunluğu 
çağa ayak uydurmak adına gerçekleştirdikleri bilgi yönetimi ile ilgili uygulamaların bir 
bilgi yönetimi faaliyeti olduğunun farkında değildirler.  

1990’lardan sonra işletme yönetimine kazandırılan bu oluşumun; araştırma 
kapsamındaki işletmelerce artık uygulamaya dönüşmekte olduğunu göstermektedir. 
Birçok global işletmede bilgi yönetimi stratejilerinin etkin bir şekilde uygulandığı 
yapılan araştırmaların sonuçlarından ve bu işletmelerdeki somut uygulamalardan 
anlaşılmaktadır. Oysa, bilgi yönetimi sadece global işletmeler açısından değil, bütün 
işletmeler açısından önemli hale gelmiştir. Ülkemizde değişik sektörlerde 
gerçekleştirilen bilgi yönetimi uygulamalarını tespite yönelik araştırmaların önemli bir 
kısmı, bilgi yönetimi sürecinde uygulamaların beklenenleri gerçekleştirmekten uzak 
olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Uygulama çalışmasında elde edilen veriler turizm sektöründeki konaklama 
işletmelerinde  sistematik bilgi yönetimi altyapısının oluşturulmaya çalışıldığına ve bilgi 
yönetimi faaliyetlerinin –nispeten- yeterli düzeyde yürütüldüğüne dair  kanıtları 
içermektedir. Ancak mevcut durumu iyileştirmek, değişime ayak uydurmak, bilgiyi 
sistematik şekilde yönetebilmek için örgütsel yapıda ve örgüt kültüründe değişiklikler 
yapılması gerekmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerce bilgi teknolojilerinin 
faydalarının somut bir şekilde görüldüğü ve gerekli altyapının oluşturulduğu tespit 
edilmiştir. Fakat bilginin yönetilmesi konusunda; beşeri sermaye, örgütsel yapı ve örgüt 
kültürü boyutunda mevcut durumlarında iyileştirmeler yapmaları, işletmelerin rekabet 
avantajı sağlama ve değişime ayak uydurmalarını kolaylaştıracaktır. Bunun için; örgüt 
amaçlarıyla ilişkilendirilmiş bir bilgi yönetimi programı ve ekibi oluşturmaları, tüm 
standartları süreçleri, teknolojileri ve sorumlulukları gözden geçirerek örgütsel zeminin 
elverişli hale getirilmesi gerekmektedir. Bilgi yönetimine uygun bir örgütsel kültür ve 
entelektüel sermaye  oluşturulmalıdır.  Bunun için de değişik ilgi alanlarına sahip ve 
öğrenmeye açık insanların varlığı gerektiğinden insan kaynakları planlaması buna göre 
düzenlenmeli, öğrenen örgüt olmaya çalışılmalıdır 

Adana, Mersin ve Hatay illerindeki 3,4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin 
görüşleriyle sınırlı olan bu çalışma aynı ya da değişik sektörlerdeki işletmelerde 
yapılacak benzer araştırmalarla karşılaştırma imkanı sunması bakımından yararlı 
olacaktır.  
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Today, not only condensed of the competition between businesses has also changed its 

structure. Competition has  based on more information, and  intellectual resources  is becoming 
more important for competitive advantage than physical  resources. Modern enterprises, -to 
survive, sustainable and differentiated  competitive advantage by providing long-term superior- 
have to manage their information in a systematic manner. Information management, from 
determining information needs of businesses, using the information for the purpose of creating 
added value for the business until the last refers to the process. Main effort is to make 
knowledge productive. Intellectual capital within the organization to use the most efficient 
manner, that is created as a scientific field of knowledge transfer provides enterprise. Objective 
decision-making, production, resource transfer, competitiveness, prosperity, development hits 
describe and to accelerate within the organization implicit information revealed, the explicit 
knowledge of the movement by ensuring the institution's yield will contribute to the right people 
to be fit to deliver. In short, knowledge generation, storage, transfer, access, utilization is 
concerned. 

 In knowledge management; technology, structural and cultural items are three basic 
elements, and these provides maximize of the social capital. Implementation of information 
management and business process to realize the objectives can not always be possible to be able 
to create results and a number of obstacles and problems are encountered. And on the success of 
knowledge management technology that prevents the majority, are due to organizational 
structures and cultural elements.  

 As in all sectors, in tourism sector the acquisition of knowledge, use and storage 
protection is vital. As a knowledge intensive industry, in tourism industry, information and 
communication technologies, tourism product identification, promotion, distribution, together 
be brought, regulation and consumer submitting,  depending on playing a significant role of the 
information, it has become  the main source of the sustainable competitive advantage and a 
strategic weapon. 

 In this study, the tourism sector has an important place in the management of 
information about the current state of accommodation businesses, and is intended to clarify their 
stance. In participated enterprises of the research, it was tried to find out that  if the knowledge 
management infrastructure is enough to create necessary information for the activities of 
executive management,  the application process and  the obstacles encountered. 

 3-5 star accommodation establishments in Adana, Mersin and Hatay which have high 
tourist potential have been identified as the main body of the resource. Survey method was used 
for data collection. 46 of 52 companies were conducted with the survey. The first part of the 
survey consists of questions about demographic characteristics of participants the general 
characteristics of business. In the second part, infrastructure of knowledge management, process 
tools of knowledge  management (information, involvement, sharing, and for using), and the 
obstacles encountered in practice of the surveyed companies have been tried to  determine. So 
that 51 (5-Likert scale) questions were asked. Overall reliability of the scale was calculated as α 
= 0.933. 
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 First of all, applying information management in an organization effectively and 
efficiently  is possible with the presence of a strong infrastructure. According to research, 
expressions about the adequacy of infrastructure, almost all have 4 on the average value. These 
values show that there are  adequate organizational infrastructure that supports knowledge 
management applications in participated companies. 

 46 accommodation companies, concerning the current state of knowledge management 
practices were investigated under four different processes. These are: knowledge acquisition, 
internalization,  sharing and using. Arithmetic mean of the responses received from managers is 
3.68 about the process of the obtain information. In the process of the  internalization  
information  was given the subjects that information classification, storage and  preservation, 
shortly these are  efforts to make the  information into the organization. "the tools that enable 
classify and record information" and "the technologies that ensure the information accessible 
and storable securely" were found  sufficient by the  managers. The lowest average is about the 
adequacy of the tools that prevent leaking information  of the  individuals within the 
organization.  

 It was tried determine that the adequacy of the tools sharing information of the 
companies, in this regard it is understood that there are no significant shortcomings. The ratio of 
technological equipment adequacy to share information is 91.3%. In surveyed companies, the 
adequacy of the tools that make use of information is at the rate of 80%.  

 The obstacles in which knowledge management applications of the surveyed companies 
are mostly caused by organizational culture and infrastructure. Obstacles were encountered are 
as follows; "the benefits of knowledge management can not be fully understood by all 
employees", " ınsufficient funding", "organizational culture is not relevant enough to the 
knowledge management", "the lack of willingness of staff to share information", 
"implementation challenges", "insufficient time", "the absence of standard business processes", 
"the lack of willingness of staff to and "the lack of executive support. 

 As a result, enterprises have considered the knowledge as assets that provides 
competitive advantage and also they know that the kowledge management is an important 
business process created their own collective knowledge. All of the companies  that participated 
in the research are also  aware of the importance of the knowledge on business performance.  

 A significant portion of performed researchs in our country in various sectors to identify 
knowledge management practices is shown that practices  in the knowledge management  
process is far from realized expectations. In this research, according to the data obtained;  
systematic knowledge management infrastructure is to be established and knowledge 
management activities are conducted  -comparatively- at a sufficient level in accomodation 
companies in tourism industry. 
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Özet 
Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri, turizm eğitiminin yapısını 

etkilemektedir. Artan rekabet koşulları, turizmde hizmet kalitesini ön plana 
çıkarmaktadır. Turizm sektöründe sunulan hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından 
biri; sektördeki işgücünün teorik ve pratik yeterliğidir. Diğer yandan mutfak eğitimi, 
turizm eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 2005–2006 eğitim 
öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği’nin desteğiyle modüler eğitime geçilmiş ve 
mutfak eğitimi, ulusal aşçılık meslek standardına göre verilmeye başlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, ulusal aşçılık meslek standardı çerçevesinde, öğrencilerin mesleki 
yeterlik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye genelinde Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinde öğrenim gören 1014 mutfak dalı son sınıf öğrencisine anket 
uygulanarak, öğrencilerin teorik ve pratik yeterlik düzeyleri analiz edilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre, öğrencilerin gerek teorik, gerekse pratik yeterliklere ilişkin kendilerini 
en yeterli buldukları konular; kişisel bakım yapma, işe hazırlık yapma, makarna çeşitleri 
hazırlama ve hijyen kurallarını uygulama konularında yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin 
kendilerini en az yeterli buldukları konuların ise; besin gruplarının günlük porsiyon 
miktarlarını belirleme, uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlama, Türk mutfağına özgü 
sakatat yemekleri pişirme, Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlama ve su ürünleri 
hazırlama konuları olduğu anlaşılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Aşçılık eğitimi, ulusal aşçılık meslek standardı, öğrenci yeterliği. 

Abstract 
 The trend of globalization affects the frame of tourism education. The rising 
competition conditions make the quality of tourism services more important. One of the 
most important elements of the quality of tourism services is the theorical and practical 
competence of labor. From the other point of view, cookery education has an 
important value in tourism education. Since the school year of 2005-2006, the moduler 
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vocational education system has been followed and the cookery education has been 
given within the frame of National Cookery Vocational Qualification with the support 
of the EU in Türkiye.  The objective of this study is to find out the theorical and 
practical competence levels of the cookery students within the frame of National 
Cookery Vocational Qualification. To serve this purpose, a questionnaire survey was 
conducted for 1014 cookery students of Hotels and Vocational High Schools in Türkiye 
and the theorical and practical competence levels of the students have been analyzed. 
According to the findings of the study, the students are more competenced on; “self 
care, self preparation for work, cooking kinds of pasta, cooking kinds of pilafs, 
preparing kinds of salads, preparing vegetable garnishes, cooking kinds of soups” 
subjects than the other subjects. From the other point of view, the students are less 
competenced on; “designating of daily portion quantities of food groups, cooking 
special kinds of international soups, cooking offal food particular to Turkish cuisine, 
preparing stewed fruit particular to Turkish cuisine and preparing seafood” than the 
other subjects. 

Key words: Cookery education, national cookery vocational qualification, competence 
of students. 
 

Giriş 
 

Toplumların ekonomik ve kültürel sürdürülebilirlikleri eğitime verdikleri önemle 
doğru orantılıdır. Eğitime ayrılan süre ve finansal kaynaklar arttıkça, eğitimin bireysel 
ve toplumsal faydalarının da artması beklenmektedir. Preston ve Green’e (2003, s.146) 
göre, toplumsal uyum kapsamında eğitimin faydaları; bireyin daha fazla gelir elde 
etmesi, demokratikleşmesi ve yönetime katılması olarak özetlenmektedir. 

 

Toplumun ekonomik gelişiminde mesleki eğitim sistemine önemli görevler 
düşmektedir. Mesleki eğitim sisteminin amacı; sektörün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek, gerekli beceriye sahip, nitelikli personeli yetiştirmektir. Mesleki eğitim 
planlayıcıları için en önemli görev; mevcut bilgiler ışığında, sektörün gelecekte ihtiyaç 
duyacağı nitelikli işgücünü planlama ve geliştirme görevidir (ETF, 2000, s.2). Ancak 
verilen eğitimden istenilen faydanın sağlanabilmesi için eğitim sisteminin iyi 
yönetilmesi gerekmektedir. 

 

Mesleki eğitim; girdi, süreç ve çıktı bileşenlerinden oluşmaktadır. Girdi; ne 
öğretilmesi gerektiğini tanımlarken, süreç; eğitimin nerede, ne kadar süre ile ve hangi 
öğretim metotlarıyla yapılacağını tanımlamaktadır. Çıktı ise; öğrencinin sahip olması 
beklenen yeterlik (bir eğitim standardı için öğrenim çıktılarını veya bir meslek 
standardı için performans çıktıları) düzeyini tanımlamaktadır (ETF, 2000, s.23).  
 

Mesleki eğitim, işsizlik oranının düşürülmesi ve üretim verimliliğinin 
artırılmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Genç işsizliği, hükümetlerin ve sivil 
toplum örgütlerinin önemle dikkate aldıkları bir konudur. Birçok işsiz gencin, işsiz 
kalma nedenleri arasında mesleki yeterlik eksikliğinin yer aldığı bilinmektedir 
(Mndebele ve Dlamini, 2008, s.315). Avrupa Birliği’nde, eğitim ve meslek eğitimi 
konusuna verilen önem gittikçe artmaktadır. AB içinde kişilerin ve mesleklerin serbest 
dolaşımı, özellikle mesleki eğitim standartlarında uyumlaşmayı gerekli kılmıştır (DPT, 
2001, s.7).  
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Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri, turizm eğitiminin yapısını ve 
uygulamalarını da etkilemektedir. Artan rekabet koşulları, turizmde hizmet kalitesini ön 
plana çıkarmaktadır. Turizm sektöründe sunulan hizmet kalitesinin en önemli 
unsurlarından biri; sektördeki işgücünün teorik ve pratik yeterliğidir. Diğer yandan, 
mutfak eğitimi, turizm eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Ancak, Robinson 
ve Barron’un (2007, s. 913) da ifade ettiği üzere, aşçılık mesleği, kalifiye personel 
eksikliğinin yaşandığı bir meslek olarak bilinmektedir. 
 

Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde mutfak eğitimi, 2005–2006 öğretim yılından 
itibaren, ulusal aşçılık meslek standardı çerçevesinde verilmeye başlanmış ve 2008-
2009 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Yeterlik temelli mesleki eğitim verilen 
öğrencilerin, edinmeleri gereken aşçı yeterlik kriterlerine (çıktılar) hangi düzeyde sahip 
oldukları merak konusudur. Bu doğrultuda, araştırmanın temel amacı; 2009-2010 
öğretim yılında Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören son sınıf mutfak 
dalı öğrencilerinin ulusal aşçılık meslek standardı yeterlik düzeylerinin belirlenmesidir.  

 

1. Aşçılık Eğitimi 
 

Aşçılık eğitimi gıda maddelerini endüstri standartlarına uygun olarak hazırlama, 
pişirme ve sunma bilgi ve becerisi kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Aşçılar 
genel olarak restoran, otel, hastane, kulüp, askeri birimler, yemek fabrikaları ve eğitim 
kurumlarında istihdam edildikleri gibi ulaştırma sektöründe gemi, tren ve uçaklarda da 
istihdam edilmektedirler (CCDA, 2003, s. xviii). Aşçılık iyi yiyeceği seçme, hazırlama, 
sunma ve bunlardan tat almayı da gerektiren bir tür sanattır ve bu sanata gastronomi adı 
verilmiştir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik bir şekilde, azami damak ve göz 
zevkini amaçlayarak hazırlanıp, sofraya sunulmasına kadar olan süreç gastronominin 
çalışma konusunu oluşturmaktadır. Gastronomi eğitimi ise, insanlık tarihinde neyin, 
nasıl, neden yenildiği ve içildiğine odaklanan sosyal bir bilimdir (Santich, 2007, s. 53). 

 

Aşçılık ilk olarak İngiltere’de bir sanat olarak kabul edilmiş, yemeğin miktarından 
çok lezzetine ve görünümüne önem verilmiştir (Barrows ve Shapleigh, 1915, s. 20). 
Modern anlamda ilk restoran 1765 yılında Paris’te açılmıştır. Fransız ihtilalinden sonra 
işsiz kalan çoğu saray aşçıları Paris ve ülkenin diğer büyük şehirlerinde restoranlar 
açmaya başlamışlardır. Bu dönemlere kadar diğer birçok meslekte olduğu gibi aşçılar 
da usta çırak ilişkisi yöntemiyle mesleği öğrenmişlerdir (Kinton ve Ceserani, 1987, s. 
282; Çetin, 1993, s. 17). 
 

Geçmişe bakıldığında mutfak hizmetlerinin, baskıcı bir yönetim sergileyen ve 
mesleki birikimlerini astlarından saklayan mutfak şeflerinin hâkimiyetinde olduğu 
görülmektedir. Fakat yıllarca sürebilecek bu mesleki gelişimi, mutfak eğitimi veren 
okullar, yiyecek içecek sektörünün ihtiyacı doğrultusunda daha kısa sürede 
vermektedir. Mutfak eğitimi veren okullar sadece kalifiye mutfak personeli 
yetiştirmekle kalmamış, halkın gözünde yemek pişirmenin bir meslek olarak kabul 
edilmesini de sağlamıştır (Hughes, 2003, s. 10).  

 

Türkiye’de aşçılar, 1950’li yıllara değin usta - çırak yöntemi ile yetiştirilmiştir. 
1950’li yıllarda İstanbul, İzmir ve Ankara’da Meslek Odaları ve Belediyeler tarafından 
kısa süreli kurslarla aşçı yetiştirilmeye başlanmışsa da bu kurslar süreklilik 
göstermemiştir. Turizm Bakanlığının kuruluşundan sonra kısa süreli kurslar ve 
işbaşında eğitim kursları ile aşçılık eğitimi ele alınmıştır (Çetin, 1993, s. 16). 1961–
1962 öğretim yılında Ankara Otelcilik Okulunun aşılması ile aşçılık eğitimi örgün bir 
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eğitim kuruluşunda verilmeye başlanmıştır. Okul bir yıllık, otel teşkilatı ve eğitimi ile 
ilgili bilgiler vermek üzere açılmıştır. 1963 – 1964 öğretim yılında 3 yıllık öğretim 
veren şekle dönüştürülmüş ve Otelcilik Okulu adını almıştır (www.otmlankara.k12. tr).  

 

Türkiye’de orta öğretim düzeyinde turizm sektörüne yönelik mutfak  (aşçılık) 
eğitimi 2005–2006 eğitim öğretim yılına değin sadece Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinde verilmiştir. Bu tarihten itibaren, Kız Meslek Liseleri, Ticaret 
Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler ve Açık Öğretim 
Meslek Lisesi gibi meslek liselerine de gerekli şartları taşımaları durumunda (öğretmen, 
atölye, donanım vb.) mutfak dalı açma hakkı verilmiştir.  
 

2. Ulusal Aşçılık Meslek Standardı  
 

Bilginin hızla artması, iletişim olanaklarının çoğalması ve teknolojinin 
yaygınlaşması eğitimden beklentileri değiştirmiştir. 21. yüzyılda yetişkin, kalifiye insan 
gücü en önemli rekabet unsuru olarak görülmektedir. Rekabet gücü olan işletmelerin 
teknolojiyi, mal ve hizmeti, coğrafi sınır tanımayan bir pazara zamanında ve kalite 
standartlarına uygun olarak üretmesi gerekmektedir. Bu durum nitelikli işgücü 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Erhun, 2003, s. 106). 

 

Ekonominin gereksinim duyduğu işgücünü hazırlamada ana kaynak olarak kabul 
edilen mesleki eğitimde, kalite ve standardizasyon ile emek piyasasının çalışanlarda 
öngördüğü mesleki yeterliklere sahip yüksek performanslı işgücü hedeflenmektedir. Bu 
hedefin gerçekleştirilmesi ise iş ve işlem analizlerine dayalı olarak geliştirilen meslek 
standartlarına bağlıdır. Meslek standartları, bir meslek alanı ile ilgili işin kabul 
edilebilir özelliklere uygun bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan minimum bilgi ve 
becerileri tanımlamaktadır (Karaağaçlı, 1995, s. 5-6). Standartlar eğitimin daha kaliteli 
olmasını sağlarken, işgücünün de mesleki gelişimini sağlamaktadır (Keiser ve diğerleri, 
2004, s. 2). 

 

Turizm sektöründe yiyecek içecek hizmetleri alanının gerektirdiği uzmanlaşma ve 
işbölümüne paralel olarak belirlenmiş standartlar doğrultusunda hizmet sunma anlayışı 
kaçınılmazdır. Turizm sektörünün gereksinim duyduğu işgücünün yetiştirilmesinde, 
temel kaynak olarak kabul edilebilecek Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde nitelikli 
aşçılık eğitimi verilmesi, diğer bir deyişle ulusal aşçılık meslek standardının öngördüğü 
yeterliğe sahip öğrencilerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Ulusal aşçılık meslek 
standardı, aşçılık mesleği ile ilgili görevlerin işgücü piyasasında kabul edilebilir asgari 
standartlarda yapılabilmesi için işgörenlerin sahip olması gereken nitelikleri, çalışma 
ortamını, kullanılan araç ve gereçleri ve alınması gereken asgari eğitim seviyesi gibi 
unsurları ifade etmektedir (Görkem, 2011, s.79).  

 

Ulusal aşçılık meslek standardına göre aşçı; “belirli bir süre içerisinde 
kahvaltıları, çorbaları, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri, hamur işi yemekleri, salataları, 
sıcak ve soğuk sosları, kırmızı et, kümes hayvanları, sakatat ve av hayvanları 
yemeklerini, su ve deniz ürünleri yemeklerini, sebze ve kurubaklagil yemeklerini, pilav 
ve makarna yemeklerini, tatlıları ve içecekleri, kendi başına hazırlama bilgi ve 
becerisine sahip nitelikli kişi” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2007, s. 12). 

 

Yeterliğe dayalı modüler aşçılık eğitimi süreci sonunda öğrencilerin edinmeleri 
gereken temel yeterliklerin hangi modüllerle ve öğretim süreleriyle 
kazandırılabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Mutfak dalında, ulusal aşçılık 
meslek standardı aşçı yeterlik tablosunda belirtilmiş olan yeterlikleri kazandırmaya 
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yönelik eğitim verilmektedir (www.megep.meb. gov.tr). Mutfak dalı zorunlu dersleri; 
“Temel Yiyecek Üretimi”, “Mutfak Uygulamaları” ve “Türk Mutfağı Yemekleri” 
dersleridir. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için toplam 
öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıştır.  

 

Ulusal aşçılık meslek standardı yeterliklerinin, öğrencilerin edinmeleri gereken 
minimum yeterlikleri ifade ediyor olması, gerek verilen eğitimin niteliğinin, gerekse 
öğrenci yeterliklerinin objektif değerlendirilebilmesi için önemli bir ölçüttür. Alanla 
ilgili yeterlik kriterlerinin göreceli olmaktan kurtarılması, yapılacak yeterlik 
değerlendirmelerinin güvenirliğine de olumlu yansıyacaktır.  
 
 

3. Yöntem 
 

3.1. Araştırmanın Önemi 
 

Otel ve diğer turistik işletmelerin mutfaklarında istihdam edilmek üzere, Otelcilik 
ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören mutfak dalı öğrencilerinin, dünya 
mutfağının yanı sıra, Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Türk mutfağına ilişkin 
yemekleri hazırlaması, pişirmesi ve servise hazırlaması beklenmektedir (MEB, 2000, 
s.1). Ulusal aşçılık meslek standardı çerçevesinde mutfak eğitimi veren Otelcilik ve 
Turizm Meslek Liseleri ilk mezunlarını 2008–2009 eğitim öğretim yılında vermiştir. 
Yeni eğitim sistemine (yeterliğe dayalı modüler mesleki eğitim) göre mezun olan 
öğrencilerin sahip oldukları mesleki yeterlik düzeyleri hem modüler mutfak eğitiminin 
Türkiye’deki başarısını ölçmek, hem de yetersizliklerin tespit edilerek çözümler 
önerilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinde öğrenim gören mutfak dalı son sınıf öğrencilerinin, teorik ve pratik 
yeterlik düzeyleri, ulusal aşçılık meslek standardı aşçı yeterlik tablosu kıstasları 
çerçevesinde analiz edilmiştir.  

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadeler, aşçı yeterlik tablosu kriterlerinden 
oluşturulmuştur. Bu anlamda araştırmayı, mutfak ve turizm eğitimi yeterliği ile ilgili 
daha önce yapılmış araştırmalardan (Böyükyılmaz, 2006; Çetin, 1993; Gömeç, 1995; 
Fırat, 1997) ayıran en önemli farklılık, öğrenci yeterliklerinin ulusal aşçılık meslek 
standardı baz alınarak değerlendirilmiş olmasıdır. Söz konusu fark, araştırmaya ayrı bir 
önem ve anlam kazandırmaktadır.  

 

Aşçılık eğitimi, sadece sektörün işgücü gereksinimlerinin karşılanması için değil, 
ulusal ve bölgesel mutfak kültürlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 
de önemli bir misyonu üstlenmektedir. Dolayısı ile araştırma bulgu ve önerilerinin, 
mutfak sanatının ekonomik ve kültürel boyutlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
 

Araştırmada iki ana kavram üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunlardan birincisi, 
“ulusal aşçılık meslek standardı aşçı yeterliği”, ikincisi ise; “Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinde öğrenim gören son sınıf mutfak dalı öğrencilerinin teorik ve pratik 
yeterlikleri” dir. Öğrencilerin teorik ve pratik yeterliklerinin değerlendirilmesi, ulusal 
aşçılık meslek standardı aşçı yeterlik tablosu kriterleri çerçevesinde geliştirilen iki 
ölçek kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama alanı sınırlılığını ise; 
Türkiye genelinde eğitim veren Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 2009-2010 
öğretim yılı, mutfak dalı son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 
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3.3. Veri Toplama Yöntemi 
 

Uygulamalı bir nitelik taşıyan bu araştırmada; mutfak eğitimi, meslek standartları, 
ve ulusal aşçılık meslek standardı konularında literatür taraması yapılmıştır. 
Öğrencilerin mesleki yeterliklerine ilişkin veri toplama yöntemi olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. 
Anketin birinci bölümünde, bireysel ve öğrenim görülen okula ilişkin altı soru yer 
almaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü bölümünde ise ulusal aşçılık meslek standardı 
aşçı yeterlik tablosu kriterlerinden oluşan 44 teorik, 44 pratik yeterliğe ilişkin toplam 88 
kapalı uçlu ifadeye yer verilmiştir. Öğrencilerin, anketin iki ve üçüncü bölümlerinde 
yer alan her bir ifadeye katılım düzeyleri 5’li Likert tipi (hiç katılmıyorum=1, az 
katılıyorum=2, orta düzeyde katılıyorum=3, çok katılıyorum=4, tamamen 
katılıyorum=5) ölçek ile derecelendirilmiştir. 

 

Araştırma evrenini; 2009 / 2010 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören 6116 son sınıf öğrencisi 
oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünün tespitinde Özdamar’ın (2001, s.257) aşağıda 
verilmiş olan formülü kullanılmıştır. 

 

   NZ 
                                                n =  ----------------------------------------- 

  (N -1). H  + 
 

 

n: Örneklem büyüklüğü (örnekleme dahil edilecek birey sayısı) 
N: Evren büyüklüğü 
: Standart sapma değeri 
H: Standart hata değeri – örnekleme hatası 
Z: Belirli bir  anlamlılık düzeyine karşılık gelen teorik değer 
 

Araştırmada, evren ve örneklem ortalaması arasında izin verilebilir hata değeri (H) 
±0,10, anlamlılık düzeyi ise () 0,05 alınarak değerlendirilmiştir. 0,05 anlamlılık düzeyi 
için z = 1,96’dır. Formüldeki parametrelerden standart sapma “” değeri, yapılan pilot 
uygulama (öğrenci anketi için 83) sonucu “= 1” olarak belirlenmiştir.  
 

N= 6116 
 
                                                              6116. 11,96
                                             n =  ------------------------------------------------- 
                                                      (6116 -1). 0,1 + 1,96 
 
                                                           
                                             n =  362 
 

Araştırmanın örneklemi çerçevesinde 2010 yılı Mart – Haziran ayları arasında 
dağıtılan 1500 anket formundan 1067’si geri dönmüştür. Anketlerin geri dönüş oranı; 
%71,1 olarak gerçekleşmiştir. Geri dönen anketlerin değerlendirmesi sonucunda, 1014 
anket geçerli kabul edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma evreni göz önüne 
alındığında, Özdamar (2001, s.257) ve Ural ve Kılıç ‘ın (2006, s.49) da belitrtiği üzere, 
bu sayının belirlenen örneklem formülü varsayımlarına göre, evrene genellenebilmesi 
açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Araştırmada, kullanılan teori yeterliği ölçeğine ilişkin güvenirlik katsayısı 
(Cronbach’s Alpha) 0,971, beceri yeterliği ölçeğine ilişkin güvenirlik katsayısı ise 
0,974 bulunmuştur. Gökçe’nin (1992, s.43) ifade ettiği üzere güvenirlik analizi, 
herhangi bir konuda örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri toplamak amacı ile 
geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin (yargı, önerme, soru vb.), kendi aralarında 
tutarlılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla kullanılmaktadır.  Araştırmada 
gerek teori, gerekse beceri yeterliği ölçeklerine ilişkin güvenirlik katsayılarının 1’e çok 
yakın çıkması, her iki ölçeğinde oldukça güvenilir olduğu doğrultusunda 
yorumlanabilir.  
 
 

4. Araştırma Bulguları 
 

Bu bölümde, Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören son sınıf 
mutfak dalı öğrencilerinin teorik ve pratik yeterlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik 
olarak uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
 
 

4.1. Bireysel ve Öğrenim Görülen Okulun Özelliklerine İlişkin Bulgular 
 

Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin demografik ve öğrenim gördükleri 
okulun özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %82’si erkek, %18’i kız olup, %71,7’sinin öğrenim 
gördüğü okulun uygulama oteline sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik ve Öğrenim Gördükleri Okulun Özelliklerine 

İlişkin Dağılım (n=1014) 
 

BOYUTLAR 

Değişkenler Gruplar f % 

Kız 183 18,0 Cinsiyet Erkek 831 82,0 
Var 727 71,7 Uygulama Oteli Yok 287 28,3 
Marmara 96 9,5 
Ege 160 15,7 
Akdeniz 181 17,9 
İç Anadolu 189 18,6 
Karadeniz 244 24,1 
Doğu Anadolu 83 8,2 

Okulun Bulunduğu Bölge 

Güneydoğu Anadolu 61 6,0 
Mutfak 666 65,7 
Pastane 74 7,3 
Servis - Bar 247 24,4 Staj Yapılan Departman 

Diğer 27 2,6 
Evet 928 91,5 Mutfak Dalını Seçme İsteği Hayır 86 8,5 
Evet 757 74,7 Sektörde Çalışma İsteği Hayır 257 25,3 
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Öğrencilerin %24,1’inin Karadeniz Bölgesinde, %18,6’sının İç Anadolu 
Bölgesinde, %17,9’unun Akdeniz Bölgesinde, %15,8’inin Ege Bölgesinde, %9,5’inin 
Marmara Bölgesinde, %8,2’sinin Doğu Anadolu Bölgesinde ve %6’sının Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde yer alan okullarda öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Ankete 
katılan öğrencilerin coğrafi bölgelere göre dağılımının, okulların coğrafi bölgelere göre 
dağılımıyla paralellik gösteriyor olması, araştırma bulgularının genellenebilirliği 
açısından önem arz etmektedir. Katılımcı öğrencilerin 11. sınıf stajını yaptığı 
departman dağılımında yoğunluğun Mutfak (%65,7) ve Servis - Bar (%24,4)  
departmanlarında olduğu görülmektedir. Aşçılık eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık 
%35’inin, mutfak departmanında staj yapmamış olmaları dikkat çekicidir. 

 

Öğrencilerin büyük bir bölümünün (%91,5) mutfak dalını kendi isteğiyle seçtiği 
anlaşılırken, %25,3’ünün mezuniyet sonrası sektörde çalışmayı düşünmediği 
anlaşılmaktadır. Mutfak eğitimi alan kız öğrenci sayısının, erkek öğrenci sayısına 
kıyasla açık ara geride olması, evde ağırlıklı olarak yemeği kadınının yapıyor olması 
geleneğiyle çelişmektedir.  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları 
teorik yeterliklere ilişkin en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler, “kişisel 
bakım yapmayı (vücut temizliği vb.) teorik olarak biliyorum” ( x =4,75), “işe hazırlık 
yapmayı (üniforma giyme, iş araç gereci temini vb.) teorik olarak biliyorum” ( x =4,69), 
“makarna çeşitleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum” ( x =4,45), “hijyen kurallarını 
teorik olarak biliyorum” ( x =4,43) ve “salata çeşitleri hazırlamayı teorik olarak 
biliyorum” ( x =4,28) ifadeleridir. Söz konusu yeterliklerin, öğrencilerin kendilerini 
ulusal aşçılık meslek standardı teorik yeterlikleri kapsamında en yeterli gördükleri 
kriterler olduğu anlaşılmaktadır.  
 

Tablo 2. Öğrencilerin Teori Yeterliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları ile 
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (n=1014) 

 

 
Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Teori Yeterliklerine İlişkin İfadeler 
 

x  s.s. 

1. Kişisel bakım yapmayı (vücut temizliği vb.) teorik olarak biliyorum. 4,75 0,54 

2. İşe hazırlık yapmayı (üniforma giyme, iş araç gereci temini vb.) teorik olarak biliyorum. 4,69 0,61 

3. Hijyen kurallarını teorik olarak biliyorum. 4,43 0,72 

4. Bulaşık yıkamayı teorik olarak biliyorum. 4,24 0,96 

5. Kritik kontrol noktalarını (HACCP) belirlemeyi teorik olarak biliyorum. 3,80 0,99 

6. Besin öğelerinin (protein, vitamin vb.) kaynaklarını seçmeyi teorik olarak biliyorum. 3,77 0,92 

7. Besin gruplarının günlük porsiyon miktarlarını belirlemeyi teorik olarak biliyorum. 3,58 1,03 

8. Sebzeleri uluslararası şekillerde doğramayı teorik olarak biliyorum. 4,04 1,03 

9. Sebze garnitürleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,09 0,97 

10. Patates garnitürleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,10 0,98 
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Tablo 2’nin devamı 
 

 
 

Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Teori Yeterliklerine İlişkin İfadeler 
 

x  s.s. 

11. Fond hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,77 1,14 

12. Çorbaları pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,22 0,92 

13. Uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,58 1,07 

14. Farklı pişirme yöntemleriyle yumurta hazırlamayı (omlet, poşe vb) teorik olarak 
biliyorum. 4,22 0,94 

15. Temel sosları hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,78 1,07 

16. Etleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,87 1,00 

17. Etleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,06 0,95 

18. Su ürünleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,71 1,06 

19. Su ürünleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,77 1,07 

20. Pilav çeşitleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,27 0,89 

21. Makarna çeşitleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,45 0,82 

22. Salata çeşitleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,28 0,89 

23. Salata sosları hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,01 0,97 

24. Açık büfe kokteyl yiyecekleri hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,71 1,12 

25. Türk mutfağına özgü çorbalar pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,01 0,99 

26. Türk mutfağına özgü sebze yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,93 1,00 

27. Türk mutfağına özgü kurubaklagil yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,91 1,02 

28. Türk mutfağına özgü dolma yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,95 1,03 

29. Türk mutfağına özgü sarma yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,97 1,03 

30. Türk mutfağına özgü pilavlar pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,16 0,93 

32. Türk mutfağına özgü et yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 4,01 0,98 

33. Türk mutfağına özgü sakatat yemekleri pişirmeyi teorik olarak biliyorum. 3,58 1,13 

34. Türk mutfağına özgü kompostolar hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,67 1,15 

35. Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,70 1,15 

36. Kıyılarak yapılan hamurdan ürünler hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,84 1,05 

37. Çırpılarak yapılan hamurdan ürünler hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,93 1,04 
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Tablo 2’nin devamı 
 

 
 

Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Teori Yeterliklerine İlişkin İfadeler 
 

x  s.s. 

38. Pişirilerek yapılan hamurdan ürünler hazırlamayı teorik olarak biliyorum.    3,97 1,04 

39. Milföy hamurundan ürünler hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,00 1,04 

40. Hazır ürünlerden basit tatlılar yapmayı teorik olarak biliyorum. 4,22 0,97 

41. Sütlü tatlılar hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,18 0,96 

42. Meyve tatlıları hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 4,02 1,03 

43. Tahıl tatlıları hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,75 1,13 

44. Hamur tatlıları hazırlamayı teorik olarak biliyorum. 3,90 1,09 
 

 

Öğrencilerin, sahip oldukları teorik yeterliklere ilişkin en az düzeyde katılım 
gösterdikleri ifadeler ise; “besin gruplarının günlük porsiyon miktarlarını belirlemeyi 
teorik olarak biliyorum” ( x =3,58), “uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlamayı teorik 
olarak biliyorum” ( x =3,58), “Türk mutfağına özgü sakatat yemekleri pişirmeyi teorik 
olarak biliyorum” ( x =3,58), ve “Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlamayı teorik 
olarak biliyorum” ( x =3,70) ifadeleridir. Söz konusu yeterliklerin, öğrencilerin 
kendilerini en az yeterli gördükleri kriterler olduğu ifade edilebilir.  

 

Mutfak dalı öğrencilerinin yeterliklerine ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar 
(Hughes, 2003; Böyükyılmaz, 2006; Çetin, 1993; Gömeç, 1995; Fırat, 1997) 
incelendiğinde öğrencilerin teori yeterliklerinin sektör beklentisinin altında olduğu 
görülmektedir. Araştırmanın öğrencilerin teorik yeterliklerine ilişkin bulguları, 
öğrencilerin ulusal aşçılık meslek standardına göre yetersiz olduklarını ortaya 
koymaktadır.   

 

Tablo 3.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin teorik yeterlikleri, öğrenim gördükleri 
okulun bulunduğu bölgeye göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Doğu 
Anadolu Bölgesinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrencilerin teorik yeterlikleri 
diğer bölgelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin teorik yeterliklerine oranla 
daha düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin teorik yeterlikleri, staj yapılan 
departmana göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Pastane ve servis–bar 
departmanlarında staj yapan öğrencilerin teorik yeterlikleri, mutfak ve diğer 
(resepsiyon, muhasebe vb) departmanlarda staj yapan öğrencilere oranla daha düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin teorik yeterlikleri, mutfak dalını isteyerek seçip 
seçmemelerine göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Mutfak dalını kendi 
isteğiyle seçen öğrencilerin teorik ( x =4,05) yeterliklerinin, diğer öğrencilerin teorik 
( x =3,45) yeterliklerine oranla daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Öğrencilerin teorik yeterlikleri, mezuniyet sonrası sektörde çalışmak isteyip 
istememelerine göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Mezuniyet sonrası 
sektörde çalışmak isteyen öğrencilerin teorik ( x =4,09) yeterlikleri, mezuniyet sonrası 
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sektörde çalışmak istemeyen öğrencilerin teorik ( x =3,73) yeterliklerine nispeten daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Son iki bulgudan anlaşıldığı üzere; mesleki sevgi teorik 
yeterliği olumlu yönde etkilemektedir. 

 
 

Tablo 3. Öğrencilerin Teorik Yeterliklerinin  
Bireysel ve Öğrenim Gördükleri Okulların Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

 
BOYUTLAR 

 
TEORİK YETERLİK 

Değişkenler Gruplar x  s.s. p. 
Kız 4,08 2,19 Cinsiyet Erkek 3,98 1,01 0,06 

Var 4,02 1,02 Uygulama 
Oteli Yok 3,95 1,97 0,16 

Marmara 4,07 a 3,57 
Ege 4,04 a 2,07 
Akdeniz 4,05 a 2,06 
İç Anadolu 4,07 a 2,01 
Karadeniz 4,00 a 1,61 
Doğu Anadolu 3,53 b 4,31 

Okulun Bulunduğu Bölge 

Güneydoğu Anadolu 3,97 a 3,33 

0,00 
* 

Mutfak 4,09 a 0,97  
Pastane 3,89 b 3,55 
Servis - Bar 3,75 b 2,29 Staj Yapılan Departman 

Diğer 4,16 a 4,81 

0,00 
* 

Evet 4,05 0,89 Mutfak Dalını Seçme İsteği 

Hayır 3,45 4,25 
0,00 

* 

Evet 4,09 0,94 Sektörde Çalışma İsteği 

Hayır 3,73 2,19 
0,00 

* 
                                   

* : p<0,01  a, b : farklı harfleri taşıyan gruplar arasında anlamlı farklılık vardır. 
 
 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, sahip oldukları pratik yeterliklere ilişkin en 
yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler; “kişisel bakım (vücut temizliği vb.) 
yaparım” ( x =4,80), “işe hazırlık (üniforma giyme, iş araç gereci temini vb.) yaparım” 
( x =4,75), “hijyen kurallarını uygularım” ( x =4,57), “bulaşık yıkarım” ( x =4,42) ve 
“makarna çeşitleri pişiririm” ( x =4,28)  ifadeleridir. Tablo 4.’te görüldüğü üzere söz 
konusu yeterliklerin, öğrencilerin kendilerini ulusal aşçılık meslek standardı pratik 
yeterlikleri kapsamında en yeterli gördükleri kriterler olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Öğrencilerin pratik yeterliklere ilişkin en az düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler 
ise; “Besin gruplarının günlük porsiyon miktarlarını belirlerim” ( x =3,67), “Türk 
mutfağına özgü sakatat yemekleri pişiririm” ( x =3,72), “Türk mutfağına özgü 
kompostolar hazırlarım” ( x =3,77), “Su ürünleri hazırlarım” ( x =3,78) ve “Türk 
mutfağına özgü hoşaflar hazırlarım” ( x =3,78) ifadeleridir. Söz konusu yeterliklerin, 
öğrencilerin kendilerini ulusal aşçılık meslek standardı pratik yeterlikleri kapsamında 
en az yeterli gördükleri kriterler olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 4. Öğrencilerin Pratik Yeterliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 
ile Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (n=1014) 

 

 
 

Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Pratik Yeterliklerine İlişkin İfadeler 
 

x  s.s. 

1. Kişisel bakım (vücut temizliği vb.) yaparım. 4,80 0,52 

2. İşe hazırlık (üniforma giyme, araç gereç temin etme vb.) yaparım. 4,75 0,58 

3. Hijyen kurallarını uygularım. 4,57 0,72 

4. Bulaşık yıkarım. 4,42 0,92 

5. Kritik kontrol noktalarını (HACCP) belirlerim. 4,05 0,98 

6. Besin öğelerinin kaynaklarını seçerim. 4,04 0,94 

7. Besin gruplarının günlük porsiyon miktarlarını belirlerim. 3,67 1,05 

8. Sebzeleri uluslararası şekillerde doğrarım. 4,05 0,98 

9. Sebze garnitürleri hazırlarım. 4,03 0,95 

10. Patates garnitürleri hazırlarım. 4,00 0,97 

11. Fond hazırlarım. 3,83 1,09 

12. Çorba çeşitleri pişiririm. 4,16 1,54 

13. Uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlarım. 3,79 1,05 

14. Farklı pişirme yöntemleriyle yumurta (omlet, poşe, scrambled vb) hazırlarım. 4,20 0,95 

15. Temel sosları (bechamel, demi glace, mayonnaise, hollandaise vb.) hazırlarım. 3,94 1,01 

16. Etleri hazırlarım (gövde etlerini eklemlerden ayırma vb). 3,87 1,05 

17. Etleri çeşitli pişirme usulleriyle pişiririm. 3,92 1,03 

18. Su ürünlerini hazırlarım (su ürünlerini temizleme, marine etme vb). 3,78 1,10 

19. Su ürünleri pişiririm. 3,83 1,09 

20. Pilav çeşitleri pişiririm. 4,15 0,93 

21. Makarna çeşitleri pişiririm. 4,28 0,89 

22. Salata çeşitleri hazırlarım. 4,20 0,93 

23. Salata sosları hazırlarım. 4,01 1,01 

24. Açık büfe kokteyl yiyecekleri hazırlayabiliyorum. 3,83 1,11 

25. Türk mutfağına özgü çorbalar pişiririm. 4,05 1,00 

26. Türk mutfağına özgü sebze yemekleri pişiririm. 3,96 1,02 

27. Türk mutfağına özgü kurubaklagil yemekleri pişiririm. 3,92 1,04 

 



 
 

Y. Öztürk – O. Görkem / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 69-89 
 

 
 

81 

Tablo 4.’ün devamı 
 

 
 

Ulusal Aşçılık Meslek Standardı Pratik Yeterliklerine İlişkin İfadeler 
 

x  s.s. 

28. Türk mutfağına özgü dolma yemekleri pişiririm. 3,97 1,02 

29. Türk mutfağına özgü sarma yemekleri pişiririm. 3,96 1,03 

30. Türk mutfağına özgü pilav çeşitleri pişiririm. 4,14 0,96 

31. Türk mutfağına özgü makarna çeşitleri pişiririm. 4,17 0,94 

32. Türk mutfağına özgü et yemekleri pişiririm. 4,01 0,99 

33. Türk mutfağına özgü sakatat yemekleri pişiririm. 3,72 1,14 

34. Türk mutfağına özgü kompostolar hazırlarım. 3,77 1,15 

35. Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlarım. 3,78 1,13 

36. Kıyılarak yapılan hamurdan ürünler hazırlarım. 3,88 1,09 

37. Çırpılarak yapılan hamurdan ürünler hazırlarım. 3,97 1,05 

38. Pişirilerek yapılan hamurdan ürünler hazırlarım. 3,98 1,03 

39. Milföy hamurundan ürünler hazırlarım. 4,01 1,04 

40. Hazır ürünlerden basit tatlılar yaparım. 4,18 0,99 

41. Sütlü tatlılar hazırlarım. 4,15 0,98 

42. Meyve tatlıları hazırlarım. 4,07 1,04 

43. Tahıl tatlıları hazırlarım. 3,86 1,11 

44. Hamur tatlıları hazırlarım. 3,95 1,09 
 

Tablo 5.’te görüldüğü üzere, öğrencilerin pratik yeterlikleri, öğrenim gördükleri 
okulun bulunduğu bölgeye göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Doğu 
Anadolu Bölgesinde yer alan okullarda öğrenim gören öğrencilerin pratik yeterlikleri 
diğer bölgelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin pratik yeterliklerine oranla 
daha düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin pratik yeterlikleri, staj yapılan 
departmana göre anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Pastane ve servis–bar 
departmanlarında staj yapan öğrencilerin pratik yeterliklerinin, mutfak ve diğer 
(resepsiyon, muhasebe vb) departmanlarda staj yapan öğrencilere oranla daha düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Öğrencilerin pratik yeterlikleri, mutfak dalını isteyerek seçip seçmemelerine göre 
anlamlı farklılık (p>0,01) göstermektedir. Mutfak dalını kendi isteğiyle seçen 
öğrencilerin pratik yeterliklerinin ( x =4,08), diğer öğrencilerin pratik ( x =3,51) 
yeterliklerine oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin pratik 
yeterlikleri, mezuniyet sonrası sektörde çalışmak isteyip istememelerine göre anlamlı 
farklılık (p>0,01) göstermektedir. Mezuniyet sonrası sektörde çalışmak isteyen 
öğrencilerin pratik yeterliklerinin ( x =4,12), mezuniyet sonrası sektörde çalışmak 
istemeyen öğrencilerin pratik yeterliklerine ( x =3,77) oranla daha yüksek düzeyde 
olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 5. Öğrencilerin Pratik Yeterliklerinin  
Bireysel ve Öğrenim Gördükleri Okulların Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 
 

 
BOYUTLAR 

 
PRATİK YETERLİK 

Değişkenler Gruplar x  s.s. 
 

p 
 

Kız 4,17 2,19 Cinsiyet Erkek 4,00 1,07 
0,00 
** 

Var 4,06 1,06 Uygulama Oteli 
Yok 3,96 2,09 

0,03 
* 

Marmara 4,18 a 3,56 
Ege 4,09 a 2,29 
Akdeniz 4,05 a 2,23 
İç Anadolu 4,12 a 2,18 
Karadeniz 4,04 a 1,67 
Doğu Anadolu 3,51 b 4,21 

Okulun Bulunduğu Bölge 

Güneydoğu Anadolu 4,00 a 3,44 

0,00 
** 

Mutfak 4,12 a 1,03 
Pastane 3,88 b 3,79 
Servis - Bar 3,82 b 2,41 Staj Yapılan Departman 

Diğer 4,27 a 5,76 

0,00 
** 

Evet 4,08 0,94 Mutfak Dalını Seçme İsteği Hayır 3,51 4,52 
0,00 
** 

Evet 4,12 0,97 Sektörde Çalışma İsteği 
Hayır 3,77 2,37 

0,00 
** 

 

* : p<0,05 ** : p<0,01  a, b : farklı harfleri taşıyan gruplar arasında anlamlı farklılık vardır. 
 

Sonuç 
 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun; cinsiyeti erkek, mutfak dalını 
kendi isteğiyle seçmiş, uygulama oteli olan okullarda öğrenim gören, işletmelerde 
beceri eğitimini mutfak departmanında yapmış ve mezuniyet sonrası sektörde çalışma 
isteği olan bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin gerek teorik, gerekse 
pratik yeterliklerine ilişkin kendilerini en yeterli buldukları konular; kişisel bakım 
yapma, işe hazırlık yapma, makarna çeşitleri hazırlama ve hijyen kurallarını uygulama 
konularında yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin kendilerini gerek teorik, gerekse pratik 
anlamda en az yeterli buldukları konular ise; besin gruplarının günlük porsiyon 
miktarlarını belirleme, uluslararası özel çorba çeşitleri hazırlama, Türk mutfağına özgü 
sakatat yemekleri pişirme, Türk mutfağına özgü hoşaflar hazırlama ve su ürünleri 
hazırlama konularında yoğunlaşmaktadır.  
 

Araştırmada, öğrencilerin teorik yeterlikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 
farklılık görülmezken, pratik yeterlikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık 
görülmüştür. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre pratik yeterliklerinin daha yüksek 
düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin pratik yeterliklerinin, öğrenim görülen 
okulun uygulama oteline sahip olup olmama durumuna göre anlamlı farklılık 
gösterdiği, uygulama oteline sahip olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin pratik 
yeterliklerinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ancak, uygulama oteline sahip olan 
okullarda öğrenim gören öğrencilerin pratik yeterlikleri ( x =4,06) ile uygulama oteli 
olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin pratik yeterlikleri ( x =3,96) arasındaki 
farkın oldukça küçük olması dikkat çekicidir. Söz konusu sonuç, uygulama otellerinin 
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öğrenci yeterlik düzeylerinde çok küçük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ancak bu sonuç, uygulama otellerinin gereksizliği doğrultusunda değil, kuruluş 
amaçlarına uygun olarak işletilmediği doğrultusunda yorumlanmalıdır. Öğrencilerin 
okulda öğrenim gördükleri Ekim-Nisan ayları arasında, uygulama otellerinin önemli bir 
bölümü kış aylarında ısıtma maliyetlerinin yüksek olması ve doluluk oranlarının 
düşmesi nedeniyle hizmet ver(e)memektedir. Diğer bir ifadeyle öğrenciler okuldayken 
uygulama otelleri hizmet vermezken, öğrenciler işletmelerde beceri eğitimine (staj) 
gittiklerinde hizmet sunmaktadır. Dolayısı ile uygulama otelleri sezonluk hizmet 
anlayışı ile kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilememektedir. Uygulama otellerinin, 
öğrencilerin pratik yeterlik düzeylerinin yükseltilmesi doğrultusunda 
işlevselleştirilmeleri önem arz etmektedir.    
 

Bir diğer dikkat çekici sonuç, Doğu Anadolu Bölgesinde öğrenim gören 
öğrencilerin gerek teorik, gerekse pratik yeterliklerinin, diğer bölgelerdeki okullarda 
öğrenim gören öğrenci yeterliklerine oranla daha düşük çıkmasıdır.  

 

Araştırmada, stajlarını mutfak departmanında tamamlamış olan öğrencilerin pratik 
yeterliklerinin, stajlarını pastane ve servis-bar departmanlarında tamamlamış 
öğrencilere göre daha yüksek çıkması beklenen bir sonuçtur. Ancak “İşletmelerde 
Beceri Eğitimi Yönetmeliği” gereği, öğrencilerin beceri eğitimlerini öğrenim gördükleri 
dala ilişkin işletme ve bölümlerde tamamlamaları gerekiyor olmasına rağmen, katılımcı 
mutfak dalı öğrencilerinin yaklaşık %35’inin stajlarını mutfak departmanında 
yapmamış olması dikkat çekicidir. Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün, 
konuya ilişkin yönetmeliğin uygulanması doğrultusunda okulları yönlendirmesi ve 
denetlemesinin, mutfak eğitimi niteliğinin arttırılmasında etkili olacağı 
öngörülmektedir.  
 

Mesleki yeterlik, bir mesleğin tam olarak yapılabilmesi için edinilmesi gereken 
bilgi, beceri, tutum ve davranışları belirleyen en az ölçütler olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak, ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin bir modülü geçebilmesi için modül 
değerlendirme sınavından 45 puan alması yeterli olmaktadır. Diğer bir ifade ile 
modülde kazandırılmak istenen yeterliğin %55’ine sahip olmayan öğrenciler, ilgili 
modülden başarılı sayılmakta ve bir sonraki modüle geçmektedir. Görüldüğü üzere 
modülden başarılı sayılma yeterliği ile ilgili işi yapabilme yeterliği arasındaki fark 
oldukça büyüktür. Bu nedenle, modül değerlendirme sınavları için başarı barajının 65-
70 puana yükseltilmesinin, öğrencilerin yeterlik düzeyine olumlu yansıyacağı 
düşünülmektedir.  
 

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise, mutfak dalını kendi isteğiyle seçen 
öğrencilerin teorik ve pratik yeterlikleri ile diğer öğrencilerin teorik ve pratik 
yeterlikleri arasında anlamlı farklılığın bulunmasıdır. Mutfak dalını kendi isteğiyle 
seçen öğrencilerin teorik ve pratik yeterlik düzeylerinin, diğer öğrencilerden daha 
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere öğrencilerin mesleki ortaöğretim 
kurumlarına yerleştirilmesi alan tercihi doğrultusunda yapılırken, dal seçimi 10. sınıftan 
sonra yaptırılmaktadır. Okul yönetimleri, açılacak dallara ilişkin kontenjanları; sektörün 
personel gereksinimi, okulun atölye ve öğretmen imkanları ile öğrenci tercihleri 
çerçevesinde belirlemektedir. Ancak zaman zaman öğrenci tercihleriyle kontenjanlar 
arasında fark doğmakta ve her öğrenci istediği dalı seçememektedir. Öğrenci, istediği 
dala kontenjan sınırlaması nedeniyle giremeyince mutsuz olduğu gibi başarısız da 
olmaktadır. Bu sorunun çözümü için öğrencilerin okullara kabulünde, alan tercihi değil, 
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dal tercihinin baz alınması, öğrencilerin kendi tercih ettikleri dallarda öğrenim 
görmelerini sağlayacağı gibi, mesleki yeterlik düzeylerini de olumlu etkileyeceği 
düşünülmektedir.    
 

Mutfak eğitimi, yüksek maliyet gerektiren bir mesleki eğitim türüdür ve ilgili 
eğitimi almış bireylerin mezuniyet sonrası sektörde çalışmaları son derece önemlidir. 
Ancak çalışma bulgularına göre öğrencilerin %25,3’ü mezuniyet sonrası sektörde 
çalışmayı düşünmemektedir. Söz konusu öğrencilerin ağırlıklı olarak, mesleki yeterlik 
düzeylerinin düşük ve mutfak dalını kendi isteğiyle seçmemiş öğrencilerden oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Yukarıda ifade edilen, dal seçimi ve modül başarı barajına ilişkin 
çözüm önerilerinin, öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde çalışma isteğine de olumlu 
yansıyacağı düşünülmektedir. Öte yandan, öğrencilerin sektörden kopma nedenleri 
arasında, sektör kaynaklı nedenlerin de olduğu bilinmektedir. Turizm sektöründe, alana 
ilişkin eğitim almamış personelin düşük ücretlerle istihdam ediliyor oluşu, mezunların 
emeklerinin karşılığını alamamalarına ve sektörden kopmalarına neden olabilmektedir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektörde eğitimsiz personelin istihdamının 
engellenmesine yönelik denetimleri yoğunlaştırmasının, eğitimli personelin sektöre 
dönüşünde etkili olacağı düşünülmektedir.   

 

Ulusal meslek standartları, sektörde yaşanan değişimler paralelinde, sürekli 
yenilenmesi gereken dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, mevcut çalışma türünde 
çalışmaların diğer bütün meslek dalları için periyodik olarak yapılması, mesleki 
eğitimin güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesini sağlayarak, daha nitelikli mezunlar 
verilmesine katkı sağlayacaktır.   
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Introduction 
 

The purpose of the vocational education and training system is to develop 
sufficient people with the right skills to meet labour market demands. A permanent 
dilemma for vocational education and training planners is that they are planning the 
development of people for future labour markets, on the basis of information from past 
labour markets (ETF, 2000, p.3).  But, vocational qualifications are very useful guides 
for schools to determine what should be taught. Vocational qualifications define the 
minimum knowledge and skills to perform a profession. Standards are needed to help 
ensure the quality of education and the development of employees for technical level 
jobs. 
 

From the other point of view, the vocational education has three components 
which are input, process and output. The input is the description of what should be 
learned, the process is a description of the way in which learning will take place (which 
will include the location and duration of learning, learning methods etc). And the 
outcome is the level of competence which the learner is expected to achieve (this may 
be described as learning outcomes for an educational standard or a performance 
outcome for an occupational standard) (ETF, 2000, p.23). 
 

The trend of globalization effects the frame of tourism education. The rising 
competition conditions make the quality of tourism services more importante. One of 
the most important elements of the quality of tourism services is the theorical and 
practical competence of labor. From the other side cookery education is an important 
ingredient for tourism education. But, as Robinson and Barron (2007, p.913) mentioned; 
the occupation of cookery has been identified as one sharing a shortage of skilled 
employees. 

 

Cookery education can be definedas as the process of teaching knowledge and 
skills of preparing, cooking and presenting a wide variety of foods according to industry 
standards. Cooks generally are employed in restaurants, hotels, hospitals, clubs, central 
food commissaries, correctional institutions, catering establishments and educational 
institutions. Cooks can also be employed in the transportation industry aboard ships, 
trains or airplanes (CCDA, 2003, p.xviii). 

 

Historically, the kitchen trade meant endless toil under imperious chefs who rarely 
shared their culinary secrets. But the institution of the culinary schools has given those 
individuals seeking success for the food and beverage industry a solid base of skills that 
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would have taken years to amass. Culinary schools have not just improved the quality of 
the labor pool, they have made cooking a profession in the eyes of the public (Hughes, 
2003, p.10). Cookery for first time in England regarded as an art and flavor and delicacy 
more esteemed than mere quantity (Barrows ve Shapleigh, 1915, p.20).   

 

By the foundation of Ankara School of Hotels in the education year of 1961–
1962, cookery education had been started to given in a formal education school in 
Turkey (www.otmlankara.k12. tr). The cookery education at the high school level has 
been given in the frame of National Cookery Vocational Qualification, since the 
education year of 2005–2006. And the first students were graduated in the education 
year of 2008-2009. The theorical and practical competence levels of the students are 
wondered as the first outputs of the competence based cookery education system. To 
serve this purpose, the objective of this study is to find out the theorical and practical 
competence levels of the cookery students within the frame of National Cookery 
Vocational Qualification. 
 
 
 

Method 
 

As to fulfill the objective of the study, a survey questionnaire consisting of three 
sections were used as data collection tool. The first section included 7 questions about 
individual characteristics of the students. The second section contained 44 close-ended 
statements (theorical competences) and the third section contained 44 close-ended 
statements (practical competences) developed through the competences of National 
Cookery Vocational Qualification. Each statement was graded via 5 point likert scale as 
1=I do not agree at all, 2= I don’t agree, 3= I partly agree, 4= I agree, 5=I completely 
agree. The questionnaires were conducted for 1014 cookery students of Hotels and 
Vocational High Schools in Turkey. The validity and reliability studies were 
implemented; following this the questionnaires were applied between March 15 and 
April 30 to the sample population. Data obtained was analyzed through “frequency”, 
“percentage”, “t-test for independent sampling”, “one-factor variance (ANOVA) 
analysis”  and  Tukey (HSD) test”.  
 
 
 

The Findings and Conclusion 
 

Respondents’ demographic characteristics are as followed; 
 

 82% of them are male,  
 91,5% of them are the stutents who have chosen clinary class by themself,  
 71,7% of respondents are the students whose school has the hotel for 

practice, 
 65,7% of respondents are the students who have fulfilled their 

apprenticeship in kitchen department, 
 74,7% of respondents are the students who want to work in tourism 

industry. 
 

According to the findings of the study, the students are more competenced on; 
“self care, self preparation for work, cooking kinds of pasta,  cooking kinds of pilafs, 
preparing kinds of  salads,  preparing vegetable garnishes, preparing milk puddings and 
easy to prepare desserts” subjects than the other subjects. From the other point of view, 
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the students are less competenced on; “designating of daily portion quantities of food 
groups, selecting the sources of food elements, designating critical control points 
(HACCP), cooking special kinds of international soups, cooking offal food particular to 
Turkish cuisine, preparing stewed fruit particular to Turkish cuisine, preparing and 
cooking seafood and preparing meats” than the other subjects. The subjects which are 
less competenced by the cookery students must be taught in efficient methods. All 
subjects must be applied individually by all students. 
 

The findings of the study shows that there is no significant difference (p<0,05) 
between, the vocational knowledge competence levels of male ( x =3,98) and famale 
( x =4,08) students. Furthermore, there is significant difference (p<0,01) between, the 
vocational skill competence levels of male ( x =4,00)  and famale ( x =4,17) students. 
The vocational skill competence levels of famale students are higher than the vocational 
skill competence levels of male students. From the other point of view, the practical 
competence levels of the students shows significant difference whether their school has 
the hotel for practice or not. Practical competence levels of the students ( x =4,06)  
whose school has the hotel for practice are higher than the other students (x =3,96). As 
seen in these figures the difference is very narrow. This result mustn’t be commented as 
the hotels for practice aren’t neccessary, but it can be commented as the hotels for 
practice aren’t operated in functional ways.  
 

There is significant difference (p<0,01) between, the students who have fulfilled 
their apprenticeship in kitchen department and the other students (who have fulfilled 
their apprenticeship in service-bar and pastry departments). The students who have 
fulfilled their apprenticeship in kitchen department are more practice competenced han 
the other students. It is an expected result, but 35% of respondents are the students who 
have fulfilled their apprenticeship out of kitchen departments. General Management of 
Trade and Tourism Education should manupulate the administrations of schools to 
arrange the apprenticeship as pointed out in  written-regulations of apprenticeship.  
 

 Cookery education is a spesific education which requires high costs. So the 
employment rates of graduates of cookery schools should be high in tourism industry. 
However, as findings of the the study 25,3% of respondents are the students who 
doesn’t want to work in tourism industry. And also these respondents are the students 
whose vocational competences are less than the other students. This result of the study 
indicates that developing the competence levels of the students can increace the rates of 
students who want to work in tourism industry. 
 

 National Vocational Qualifications must be renewed within the changing industry 
needs. And also this kind of studies should be handed periodically for all vocational 
education levels. So, weaknesses of student competences and educational handicaps can 
be find out and solutions can be suggested.  

 


