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ABSTRACT
Businesses should give due importance to performance tools to increase the
work motivation and work performance of their employees. Work
motivation and happiness at work are the main factors that lead businesses
to success. At the same time, these factors increase the productivity of
employees. In the research, the effects of creativity, work motivation and
social support on the work performance of the employees were examined
and the sample of the study consisted of 200 participants from 4 five-star
hotels in Northern Cyprus. The tools used for data collection were
prepared and analyzed in a questionnaire format for the participants to
answer. The main effect of creativity, work motivation and social support
and their interaction effect on job performance were tested in the study. It
has been concluded that more work motivation is required to achieve
higher performance, and low creativity level leads to higher performance.
Based on the majority of the less creative people in the hotel, it was
concluded that minimal creativity may be required to achieve high
performance. However, employers must observe and inculcate their
services to know what motivates their employees.

1. INTRODUCTION

Optimizing performance being crucial in achieving the goals of an organisation, has led managers and
employers to speculate on the possible factors in the work environment that can affect the performance of
employees (Ismail & Rishani, 2018). Lencho (2020) opined that the traditional approach to studying job
performance has been hinged on the individual ability to perform the task required and the level of
motivation to perform the task. This has been the basis numerous studies (Mensah, Boye & Kwesi, 2016)
apply to uncover possible engendering factors to employees motivation and performance. Job motivation
and performance have perhaps remained two of the most researched concepts in management literatures.
While motivation is regarded as much important in making employees perform their job effectively, the
extent of social support received on the job can increase motivational level. More so, studies (Javadian &
Hosseini, 2020) have linked receiving social support to improvement in job performance. In as much as
job motivation and social support which are factors that stems from the external work environment could
affect job performance, much more input factors within the individual/employee. Ija (2020) on this note
opined that personal creativity as a component of human element, contributes to developing performance
and improving service quality in an organisation. Creativity often used interchangeably with creativity,
has been regarded as a component of individual intelligence (Proyer, 2012), and dimensions of learning
organisations (Ijla, 2020). According to Hoeyi & Dzansi (2014), creativity is evident when one could
apply his own skills to deal with ambiguity and combine inputs in profitable way. It appears an employee
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has part to play towards enhanced performance despite other factor which the employer can manipulate.
In order to investigate the importance of these factors for businesses and employees, researchers have
investigated the effects of creativity, job motivation and social support on employees’ performance
(Ismail et al, 2019; Pancasila et al., 2020).
2. LITERATURE REVIEW
It has been found that motivation factors of employees in hotel businesses are positively related to job
performance. (Lencho, 2020). Lencho (2020) added that employee empowerment factors proved to
improve job performance than motivational factors. It’s also reported that there is a moderate positive
correlation between motivation and job performance. The Study of Mensah et al (2016) among large
Gold mines companies in Ghana affirmed that motivating employee curbs every agitation for improved
working condition and increases employees’ performance. The social support that businesses provide for
an employee makes them more connected to the business. It increases their sense of belonging.
Studies on social support show that there is a significant positive relationship between perceived
organizational support and employee performance. Social support factors reported as psychosocial
environment showed a positive correlation with job performance while motivation reduces the strength
of the relationship. Meanwhile, it is also reported that motivation has a positive relationship with job
performance. Javadian & Hosseini (2021) in a study among social workers found components of social
support (family members’ support, friends’ support, and the others’ support) to have a weak correlation
with job performance. The components of social support were found to be significant predictors of job
performance. Lampel, Honig & Drori (2014)’s studies see organisational creativity as input from the
individuals or the organisation that creates innovative solutions within structural constraints using limited
resources and imaginative problem solving. From the individual perspective, Ijla (2020) understudied
personal creativity as one of the dimensions of learning organisations sampling employees of Palestine
Pension Agency and found that personal creativity and mental models improves performance in terms of
quality of services. In the study of Proyer (2011) which treated creativity as an intelligence factor, found
self-perception of creativity and psychometric creativity to be related to playfulness in adult hood. The
followings are the definitions of research which are including creativity, job performance, job
motivation, social support and the results of different analysis:
Social support: It’s a key element of the workplace because strong connections are required between
employees and between employees and management (Chandra, 2012). In almost every aspect of
organizational life, social support is essential. Support from management and co-workers, in particular,
has a beneficial influence on employee well-being; employees who feel supported are less stressed and
believe they are adequately compensated for their efforts. The social support motivates the employees
which affects their performance in a positive way. (Fischer & Martinez, 2013).
Job Motivation: The term of job motivation consists of a set of energetic forces that originate both
within as well as beyond an individual's being, to initiate work-related behaviour, and to determine its
form, direction, intensity, and duration (Pinder, 1998).
Many researchers have studied to describe the topic of employee work motivation from various
viewpoints during the last few decades. They have suggested that it has anything to do with age. In
companies any employees require incentives to boost their intrinsic drive. These incentives will increase
their happiness level and it will effect their performance positive. Job motivation can be also defined as
‘the desire or willingness to make an effort in one’s work’. Motivating factors may include the age of
work, entrepreneurship, salary and other benefits, desire for status and recognition, a sense of
achievement, relationships with colleagues, and a feeling that one’s work is useful or important
(Boumans et al, 2011; Lazaroiu, 2015; Cizrelioğulları et al, 2020).
Job Performance: It consists of the act of doing a job. Job performance is a means to reach a goal in a
short term, or set of goals within a job, or aim long term strategies, role, or organization, but not the
actual results of the acts performed within a job.
The link between job motivation and job performance may appear simple at first glance - after all, it's all
about how effectively or poorly individuals do their tasks. When it comes to the influence that job
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performance has on your firm, though, it's critical to go further. An employee who performs above an
average pace sets an example for others. Such employees increase motivation and productivity in the
workplace (Counsil, 2004). Job performance, on the other hand, is influenced by a number of things. For
example, you could anticipate that a specific person would contribute significant value to your firm since
he is capable of executing his job well (Jalagat, 2016)). Employee job performance may be defined as the
overall expected value that an individual provides to the business over a set period of time in the form of
discrete behavioral episodes. It may also be described as how well an employee performs his or her job,
and it is often assessed in many aspects. (Deslie, 2015). Employee performance is often measured by the
knowledge, ability, competence, and behaviour required to complete the job (Pawirosumarto et. al.
2017). Keskin (2020) on the other hand mentioned that the resourcefulness is playing a role to decrease
job performance of employees. Many businesses set great emphasis on employee job performance as it is
an important factor in creating sustainable competitive advantage in market (Wen et al., 2019).
Creativity: The specific entrepreneurs in some areas have emerged as change agents. The specific
individuals have built organizations that have transformed the social and institutional environment where
they operate. The concept of organizational creativity refers also to the notion of creative reformulation
of institutional constraints. Most individuals have to operate within existing norms and boundaries to
create solutions to existing problems. Yet the work of some individuals and the organizations they build
can alter the institutions in which they operate (Honig et al, 2014).
Every tourism business wants to follow the trends of the sector and be one step ahead of its competitors.
Thinking creatively, that is, thinking about new and creative solutions is also a part of this process. A
study by Adobe and Forrester Consulting found that 82% of companies believe there is a correlation
between creativity and company success. The report also stated that companies that encourage creative
thinking outperform their competitors in revenue growth, market share and competitive leadership
(Keeken, 2015). Creativity is very important in marketing and design departments, but when you start to
think outside the box, it is seen that it affects every department of the institution. Creativity is the most
important factor in the success of a company's departments and internal strategies. Creative thinking not
only enables the organization of sales and marketing campaigns that increase brand appeal, but also
creates a unique corporate culture that fosters creativity within each department (Ilmafa'ati, 2021).
It is very difficult to understand the main ideas of the literature based explanations, because the logic of
the writing style is very confused. It is needed a simple structure line; first explain the concept, second
discuss the relationships, third explain all concepts importance.
➢ Theoretical Framework
The model below illustrates some of the motivating factors which affect employees’ performance as a
dependent variable. These factors will form the independent variables of the study (creativity, social
support and job motivation) and will be manipulated to positively or negatively affect the dependent
variable.
3. RESEARCH METHODS
The study examined the effects of creativity, job motivation and social support on the job performance of
five-star hotels employees. The sample of the research consisted of 200 participants from 4 five-star
hotels (10 incomplete or incorrectly filled out of this figure) in North Cyprus. In the study, the main
effect of creativity, work motivation and social support and their interaction effect on job performance
were tested. The tools used for data collection are standardized scales in a questionnaire format for
participants to answer.
This research was carried out by using the convenience sampling method, which is one of the nonrandom sampling technique, for customers staying in a 5-star hotel operating in the Kyrenia region. The
purpose of choosing this method is because it is the simplest and most frequently used sampling method
and it is collected in the easiest, fastest and most economical way (Özdemir, 2008; Haşıloğlu et al.,
2015). The survey consists of 2 parts. In the first part, there are demographic questions about the people
participating in the research. The second part consists of 4 groups, and the questions were synthesized
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from previous studies and reconstituted in order to be suitable for the purpose and subject of the research.
There are a total of 12 questions prepared with a 5-point Likert type (1: Strongly Disagree, 2: Disagree,
3: Neither Agree or Disagree, 4: Agree, 5: Strongly Agree). Chaponda (2014) and Arifin (2015) research
questions consist of items such as Performance, Motivation, Job Satisfaction (including Creativity and
Social Support) containing the main topics of the study were used. The study’s data was analysed with
factorial ANOVA statistics using the SPSS statistics.
4. CONCLUSION
The demographic data of the sample size of 200 participants are presented in Table 1. In this table it
shows that of the total of 200 participants in the study, majority (67.5%) were male, female represented
only 32.5 per cent of the study’s sample. There were more participants between 31-40 years (37.5%) than
other age groups. The minority age group was 51 and above years (10%) and no participants was
between 41-50 years. The majority of participants on marital status were single representing 55 per cent
of the study’s sample. Minority (10%) was divorced and 35 per cent of the participants were married.
The study examined the effects of creativity, job motivation and social support on job performance. The
study found creativity and job motivation to affect job performance. Performance is highest when
creativity level is low; and when job motivation is high. Many studies have contributed to the literature
through similar statistical analyzes (Roos & Eeden, 2005). The reliability of the measurement tools,
demographic findings and other descriptive definitions and statistics were examined. Many studies have
shown that the interaction between employee motivation, job satisfaction and corporate culture has a
positive effect on employee performance (Chaponda, 2014; Arifin, 2015). This finding supports studies
(Mensah et al, 2016; Lencho, 2020) which have found job motivation to have significant impact on job
performance. The finding on creativity affirms Proyer (2011)’s perspective on creativity being an
intelligence factor. One plausible reason for this finding is that majority of the studies participants were
taking on unskilled job that require little application of intelligence or formal training. Nevertheless since
job motivation was found to be a significant predictor of job performance, it is important that the
management of the five stars hotels project motivational factors towards her employee in order to gain
higher levels of performance. The management could run a simple survey to ascertain the core motivator
her employees need and inculcate it in her services. Overall, the study has shown that job motivation and
creativity affects job performance in five star hotels of Kyrenia, while social support and all forms of
interaction between job motivation, creativity and social support did not have any effect on job
performance.
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ÖZ
Çalışmanın amacı; yerli turistlerin sosyal medya kullanım eğilimleriyle
turizm işletmesi ve ilgili ürün seçimi öncesinde sosyal medyadan ne ölçüde
etkilendiklerini incelemektir. Betimsel nicel araştırma modeli ile hazırlanan
çalışmanın örneklemi Artvin ili Arhavi ilçesini ziyaret eden 237 kişiden
oluşmaktadır. Yüz yüze anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi
kullanılan araştırma, katılımcılara yöneltilen 7 adet demografik özellik
(cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, çalıştığı kurum, aylık gelir, sosyal
medya kullanım süresi, sık kullanılan sosyal medya uygulaması) ve
katılımcıların turizm açısından sosyal medyayı nasıl kullandıklarını ölçmeye
yönelik 24 adet sorudan oluşmaktadır. Araştırma neticesinde elde edilen
veriler SPSS 20 istatistiki veri programı aracılığıyla değerlendirilmiştir.
Ziyaretçilerin demografik değişkenleri ile ilgili veriler yüzde ve frekans
değerleri dikkate alınarak analiz edilmiş, katılımcıların sosyal medyayı
turizm açısından nasıl kullandıklarının tespit edilmesi yönündeki ifadelere
katılım düzeyleri “oldukça düşük”, “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “oldukça
yüksek” değer aralıkları ile tespit edilmiştir. Yerli ziyaretçiler tarafından
“oldukça yüksek” eğilim düzeyine sahip önermelerin sosyal medya
adreslerine eğlence işletmeleri eklemeleri ve tatil yerleri hakkındaki
yorumlardan etkilenmeleri ile ilgili olmuş, “düşük” düzeyde eğilim düzeyine
sahip olduğu önermeler ise; sosyal medyada eğlence işletmeleri hakkındaki
yorumlardan etkilenmeleri, sosyal medyayı yeni ürün takibi amacıyla
kullanmaları ve konaklama işletmeleri hakkındaki deneyimlerini
paylaşmaları ile ilgili oldukları tespit edilmiştir.
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the social media usage tendencies of
domestic tourists and to what extent they are affected by social media before
the tourism business and related product selection. The sample of the study,
which was prepared with the descriptive quantitative research model,
consists of 237 people who visited the Arhavi district of Artvin. The research,
which uses face-to-face survey technique and convenience sampling method,
consists of 7 demographic characteristics (gender, age range, education
level, institution, monthly income, duration of social media usage, frequently
used social media application) and 24 questions to measure how participants
use social media in terms of tourism. The data obtained as a result of the
research were evaluated through the SPSS 20 statistical data program. The

Bu çalışma, Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi’nde (Konya, 2021) sunulmuş “Sosyal Medya Kullanımının Turizm Pazarlaması Üzerindeki
Etkisi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bildiriden türetilmiştir.
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data on the demographic variables of the visitors were analyzed by taking
into account the percentage and frequency values, and the levels of
participation in the statements about how the participants use social media
in terms of tourism were "quite low", "low", "medium", "high" and "quite
high" detected at intervals. It was related to the suggestions with a “pretty
high” trend level by local visitors to add entertainment businesses to their
social media addresses and to be influenced by comments about resorts on
social media, and it has been determined that they are affected by the
comments about entertainment businesses on social media, using social
media for new product tracking, and sharing their experiences about
accommodation businesses on social media.

1. GİRİŞ
Son yıllarda görülmektedir ki; turizm işletmelerinin mal ve hizmetlerini pazarlama anlayışlarında ve işletme
yönetimlerinde küreselleşme hareketlerinin de etkisiyle önemli derecede değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır
(Hacıoğlu, 2008: 12). Tüketici talep ve davranışlarındaki değişimler, destinasyon faaliyetlerinin ilgi çekmesi,
bilgilendirme yöntemlerindeki gelişmeler gibi faktörler turizm paydaşları ile ziyaretçiler arasındaki iletişimde ve
pazarlama yöntemlerinde farklı tekniklerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Destinasyonların değişen ve gelişen özellikleri, turizm pazarındaki aktörlerin çoğalması, artan rekabet ortamı gibi
unsurlar turizm endüstrisinde yer alan, hizmet sunan, faaliyet gösteren tüm paydaşların pazarlama anlayışlarında
farklılıklar sunmasını gerektirmiştir. Temelinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ilgili yöreye, bölgeye, destinasyona
çekme faaliyetleri yer alan turizm pazarlaması, turistlerin destinasyona gelmelerini teşvik edici, cazip sunumlarla
ikna edici stratejileri kapsamaktadır (Mengü, 2021: 212).
Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri ile yakın ilişki içerisinde olan turizm endüstrisi ve paydaşları, organizasyonlarını
ve faaliyetlerini pazarlamak için klasik pazarlama yöntemlerinin yerine etkin pazarlama yöntemlerini kullanmayı
tercih etmektedir. Günümüz pazarlama anlayışı içerisinde sosyal medya alanı ve uygulamaları, turizm işletmelerinin
kullandığı önemli pazarlama kanalları arasında yer almaktadır (Şengül vd., 2018: 127).
Araştırmanın yapılandırılması incelendiğinde; ilk bölümde araştırma konusu kapsamında turizm pazarlaması, sosyal
medya ve sosyal medya kullanımının turizm endüstrisindeki etkisi ve turizm pazarlamasına katkısı ile ilgili literatür
taraması gerçekleştirildiği görülmektedir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemine, üçüncü bölümde ise bulgularına
değinilmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlara yer verilmiş, ilgili literatürdeki araştırmalarla
bu araştırmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve öneriler sunulmuştur.
Son yıllarda Artvin ili Arhavi ilçesi ile ilgili özellikle turizm alanında gerçekleştirilen çalışmalar artmakta, ilçe ile
ilgili ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlanmaktadır. İlgili literatürde Arhavi destinasyonu ile ilgili bir sosyal
medya kullanımı ve turizm pazarlaması ilişkisine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda araştırma;
literatüre katkı, elde edilen sonuçlar ve öneriler açılarından önem ve özgünlük değeri ortaya koymaktadır.

2. LİTERATÜR
2.1. Turizm Pazarlaması
Turizm endüstrisinde yer alan farklı dinamikler, kapsadığı ve sunduğu mal ve hizmetler neticesinde ulusal ve
uluslararası literatürde içerikleri farklı olabilecek turizm pazarlaması tanımlamaları yer almaktadır. Bir yönetim
felsefesi, bir dizi teknik ve yöntemler sıralaması gibi ifadelerle desteklenen turizm pazarlaması tanımlamalarında
öne çıkan en önemli unsurlar; yüksek kazanç elde etme hedefi, pazarda iyi bir yer edinebilme, araştırma ve analiz
çalışmalarıdır (Kozak, 2014: 26).
Turizm pazarlaması ile ilgili literatürde kabul gören tanımlar arasında Dünya Turizm Örgütü’nün ifadeleri ön plana
çıkmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre turizm pazarlaması; turistik bir noktanın veya işletmenin
yüksek gelir elde etme, turizmle ilgili hizmet ve ürünlerin pazarda etkin bir yer edinmesini sağlama, talep
özelliklerini dikkate alarak araştırmalar yapma, turistik talep ve seçim yapma gibi konularda etkin ve verimli bir
yönetim anlayışı çizme felsefesidir (Ak. Aksöz, 2016: 16). Coltman’ın tanımına göre ise turizm pazarlamasını;
turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin yüksek gelir elde etmek amacı ile gerçekleştirilen araştırmalar
neticesinde ortaya çıkan talep doğrultusunda pazardaki yüksek pay oranını sağlayacak ürün ve hizmeti belirleme
çalışmalarını yönlendiren bir yönetim felsefesi olarak ifade etmektedir (Ak. Bozkurt ve Ünal, 2015: 24).
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2.2. Sosyal Medya
Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları değişime
yönlendirmekte, hatta zorlamaktadır. Teknoloji, rekabet, tüketici istekleri gibi unsurlar (Özdipçiner, 2010: 5) turizm
paydaşlarının diğer aktörlerle iletişim ve etkileşim süreçlerini güncel tutma gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Turizm endüstrisinin 1950’li yıllardan günümüze dek geçen zaman içerisindeki gelişim süreci, işletmelerin rekabet
şartlarını zorlaştırmış (Suna ve Oğuz, 2020: 21), diğer tüm paydaşların ilgili pazarlarda tutunabilmelerini farklı
yöntem ve araçlarla sağlama gerekliliğini ortaya koymuştur. Teknolojinin ve iletişim araçlarının değişmesi ve
gelişmesi, geleneksel turizm pazarlama anlayışını oldukça etkilemiş, destinasyonlar ile turistik mal ve hizmetlerin
internet üzerinden pazarlanmasına olanak sağlamıştır. Bilgi teknolojileri, internet uygulamaları aracılığıyla tüm
endüstrileri etkilemiş, adeta onların birer parçası haline gelmiştir (Bulunmaz, 2016: 348; Ündey Kalpaklıoğlu, 2015:
66).
Günümüz koşullarında sosyal medya, birçok endüstride olduğu gibi turizm faaliyetlerinde yer alan ürün ve
hizmetlerin internet üzerinden pazarlanmasına aracılık eden önemli bir araç ve teknik olarak değerlendirilmekte ve
ön plana çıkmaktadır (Alghizzawi vd., 2018: 59).

2.3. Sosyal Medya Kullanımının Turizm Endüstrisindeki Etkisi ve Turizm Pazarlamasına Katkısı
Son yıllarda işletmeciler, tüketiciler ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm turizm paydaşları sosyal medyanın
kullanım ve uygulama ağını geniş çapta benimsemiştir. İletişim ve etkileşim konularında önemli bir platform haline
gelen (Aktan, 2018: 228) sosyal medya; katılım özelliklerinin esnekliği, açıklık ilkesinin benimsenmesi, karşılıklı
ve toplu halde görüşebilme, bağlantı içerisinde olma gibi temel özelliklere sahiptir (Battallar ve Cömert, 2015: 40).
Günümüz turizm anlayışında sosyal medyanın gücü gittikçe artmakta ve tüm turizm paydaşlarının faaliyetlerini,
davranışlarını, beklentilerini etkileyebilmektedir. Turizm ürün ve hizmetlerinin pazarlanabilmesi adına sosyal
medyadan yararlanmak ilgili tüm paydaşlar adına önemli ve etkili bir strateji olmaktadır (Zeng ve Gerritsen, 2014:
27). Sosyal medya, turizmin birçok alanında; özellikle rezervasyon, bilgi alışverişi, deneyim paylaşımı ve pazarlama
faaliyetleri için giderek daha önemli rol oynayan bir araç haline gelmiştir (Harrigan vd., 2017: 598; Zafarmand,
2010: 21).
Sosyal medya turizm faaliyetlerinin yapısını hemen hemen tamamen değiştirmiştir. Turizm faaliyetleri kapsamında
değişen unsurlar doğrultusunda gelişim gösteren temel durumlar arasında; seyahat planlaması anlayışları, sosyal
medya paylaşımlarındaki artış, konuk iletişimini iyileştirmek, seyahat acentacılığı faaliyetlerini yeniden inşa etmek
ve konuk sadakat programlarını değiştirmek ön plana çıkmaktadır (Temiz, 2018).
Sosyal medyanın turizm faaliyetlerini önemli derecede etkileyen bir araç olduğu ulusal ve uluslararası farklı
çalışmalarda da tespit edilmiştir. İlgili çalışmalarda sosyal medyanın yapısı gereği turizm faaliyetlerini etkileme
noktasında tüm paydaşlara geniş imkânlar sunduğu, özellikle sosyal medyayı kullanan kurum ve kuruluşların
günümüz iletişim şartlarında başarılı olma şanslarının daha fazla olduğu belirtilmektedir (Duğan ve Aydın, 2018: 1;
Aktan ve Koçyiğit, 2016: 70; Kheiri ve Nasihatkon, 2015: 25; Yoo vd., 2011: 523; Xiang ve Gretzel, 2010: 179).

3. YÖNTEM
3.1. Amaç ve Önem
Araştırmada, yerli ziyaretçilerin sosyal medyayı kullanım eğilimlerinin turizm pazarlaması kapsamında incelenmesi
ve ilgili ürün seçimi öncesinde sosyal medyadan ne ölçüde etkilendiklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ulusal
ve uluslararası literatürde Artvin ili Arhavi ilçesinde sosyal medya kullanımının turizm pazarlaması üzerindeki
etkilerine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış olması, araştırmanın önemini ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır.

3.2. Kapsam ve Sınırlılık
Çalışma kapsamında Artvin ili Arhavi ilçesini ziyaret eden kişilerin sosyal medya kullanımlarının turizm pazarlaması
konusundaki eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak, yerli ziyaretçilere 29
Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivalinde ulaşılmaya
çalışılmış, araştırmayı kabul eden yerli ziyaretçilerden bu doğrultuda veri elde edilmiştir. Araştırma alanı olarak
Arhavi ilçesinin tercih edilmesi, araştırmacının ilgili destinasyonda ikamet etmesi ve destinasyona olan ilgisi ile
ilişkilidir.
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3.3. Evren ve Örneklem
Betimsel nicel araştırma modeli ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında 29 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında
gerçekleşen 46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivaline katılım sağlayan yerli ziyaretçilere yüz yüze anket
uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplamda 250 kişiye uygulanan anketlerden 11’inin eksik
olması, 2’sinin ise hatalı doldurulması nedenleriyle 237 kullanılabilir anket değerlendirmeye alınabilmiştir.
Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde farklı yaklaşımlar olmakla birlikte (soru sayısının 4 katı, 5 katı, 10 katı)
(Tabachnick ve Fidell, 2014: 920; Alpar, 2014: 529) çalışma kapsamında 237 kişiye ulaşılması ile ankette yer alan
24 soru sayısının on katı elde edilmiş, bunun neticesinde de örneklem sayısının yeterli olduğu kanısına varılmıştır.
Elde edilen veriler neticesinde yüzde, frekans dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin yanı sıra,
önermelere katılım oranlarından elde edilen eğilim düzeyleri yorumlanmıştır.

3.4. Veri Toplama Aracı
Artvin iline bağlı Arhavi ilçesinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Şengün’ün (2015) çalışmasında uygulanan
ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach Alpha katsayısı 0,872
değerinde çıkmıştır. Elde edilen bu değer çalışma verilerinin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Yıldız ve
Uzunsakal, 2018; Morgan vd., 2004).
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Demografik soruların yer aldığı ilk bölümde katılımcılara 7 adet soru
yöneltilmiş, ikinci bölümde ise yerli ziyaretçilerin sosyal medya eğilimleri turizm pazarlaması kapsamında 24
önerme ile değerlendirilmiştir. Demografik sorularda katılımcıların cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, çalıştığı
kurum, aylık gelir, sosyal medya kullanım süresi, sık kullanılan sosyal medya uygulaması özellikleri, önermelerde
ise katılımcıların sosyal medya kullanım eğilimleri turizm pazarlaması kapsamında 5’li likert tipi ölçek (Kesinlikle
katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) kullanılarak değerlendirilmiştir.

3.5. Araştırmanın Analizleri
Araştırma neticesinde elde edilen veriler SPSS 20 istatistikî veri programı aracılığıyla değerlendirilmiş, yerli
ziyaretçilerin demografik değişkenleri ile ilgili veriler yüzde ve frekans değerleri ele alınarak analiz edilmiştir.
Katılımcıların (yerel ziyaretçiler) sosyal medyayı kullanım eğilimlerinin turizm pazarlaması kapsamında
değerlendirilmesine yönelik önermelere katılım düzeylerinin tespitinde ise Küçükali ve Çınar (2020) ile Demirel
(2014)’ün çalışmalarında yer alan 4,2 ≤ X̅ < 5,0 (oldukça yüksek), 3,4 ≤ X̅ < 4,2 (yüksek), 2,6 ≤ X̅ < 3,4 (orta), 1,8
≤ X̅ < 2,6 (düşük) ve 1,0 ≤ X̅ < 1,8 (oldukça düşük) aralıklarındaki değerlerden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR
Araştırmanın uygulama süreci neticesinde elde edilen veriler çalışmanın bu kısmında analiz edilmiştir. Veriler
doğrultusunda ortaya konan bulgular tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Tablolar ve yorumlarda ankete katılım
gösteren yerli ziyaretçilerin demografik verileri ve turizm pazarlaması kapsamında sosyal medya kullanım eğilimleri
yer almaktadır.

4.1. Demografik Veri Bulgu ve Analizleri
Katılımcılarla ilgili cinsiyet, yaş aralığı, eğitim, çalıştığı kurum, aylık gelir (TL), ikamet süresi ve sık kullanılan
uygulama bilgilerinin incelendiği demografik özellikler Tablo 1.’de yer almaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ile İlgili Veriler

Cinsiyet

Yaş
Aralığı
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n

%

n

%

Kadın

111

46,8

Asgari ücret (2.029,50 TL)*

33

13,9

Erkek

126

53,2

Asgari ücret üstü - 5.000 TL arası

41

17,3

Toplam

237

100

5.001 TL - 7.500 TL arası

93

39,2

20 yaş ve altı

16

6,8

7.501 TL - 10.000 TL arası

17

7,2

21-30

51

21,5

10.001 TL ve üzeri

53

22,4

31-40

57

24,1

Toplam

237

100

41-50

72

30,4

1 yıldan az

29

12,2

51 ve üzeri

41

17,3

1 - 3 yıl arası

33

13,9

Toplam

237

100

4 - 6 yıl arası

47

19,8

Aylık Gelir
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Eğitim
Durumu

Çalıştığı
Kurum

İlköğretim

30

12,7

7 - 9 yıl arası

70

29,5

Lise

69

29,1

10 yıl ve üzeri

58

24,5

Ön Lisans

42

17,7

Toplam

237

100

Lisans

80

33,8

Twitter

62

26,2

Lisans üstü

16

6,8

Instagram

72

30,4

Facebook

68

28,7

Sık
Kullanılan
Uygulama

Toplam

237

100

Kamu Sektörü

113

47,7

Linkedin

30

12,7

Özel Sektör

63

26,6

Diğer

5

2,1

Diğer

61

25,7

Toplam

237

100

Toplam

237

100

01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası için Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapordan alınmıştır.

*

Tabloda yer alan demografik bilgiler incelendiğinde katılımcıların %53’ünün erkek, %47’sinin ise kadın olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katkı sağlayan katılımcıların yaş aralığının daha çok 41-50 ila 31-40 yaş arası olduğu,
eğitim seviyelerinin daha çok lisans ve lise olduğu, çalıştıkları kurumların ise ağırlıklı oranla kamu alanında yer
aldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların aylık gelirleri incelendiğinde ağırlıklı olarak 5.001 TL - 7.500 TL arası
kazançları olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %30’u Arhavi’de 7-9 yıl arası ikamet ederken %25’i de
10 yıl üzeri süredir bu ilçede yaşadığı tespit edilmiştir. Çalışma ile ilgili diğer bir bilgi, katılımcıların en sık kullandığı
uygulamaların sırası ile Instagram (30), Facebook (%29) ve Twitter (%26) olduğudur.

4.2. Yerli Ziyaretçilerin Sosyal Medyayı Kullanım Eğilimleri ile İlgili Bulgular
Katılımcıların turizm pazarlaması kapsamında sosyal medyayı kullanım eğilimlerine yönelik önermelere kaılım
düzeyleri Tablo 2’de yer almaktadır. Yerli ziyaretçilerin sosyal medya ile ilgili eğilim düzeylerinin değerlendirildiği
tablo bilgileri doğrultusunda katılımcıların 2 önermeye “oldukça yüksek”, 14 önermeye “yüksek”, 5 önermeye
“orta”, 3 önermeye ise “düşük” derecede eğilim düzeyleri olduğu görülmektedir.

Standart
Sapma

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Sosyal medya adresime eğlence işletmelerini eklerim.

23

25

23

22,12

28

26,92

15

14,42

12

11,54

4,24

0,891

Sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim.

20

19,23

26

25

34

32,7

16

15,4

8

7,69

4,22

0,968

Sosyal medyada seyahat acenteleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim.

18

17,31

26

25

41

39,4

11

10,58

8

7,69

4,16

0,892

Yüksek

Sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki deneyimlerimi paylaşırım.

22

21,15

28

26,92

33

31,73

12

11,54

9

8,65

4,07

0,968

Yüksek

20

19,23

29

27,88

27

25,96

15

14,42

13

12,5

4,07

0,936

Yüksek

19

18,27

28

26,92

27

25,96

16

15,4

14

13,46

4,06

0,9

Yüksek

20

19,23

32

30,8

30

28,85

10

9,62

12

11,54

3,97

1,014

Yüksek

ÖNERMELER

Sosyal medyada yiyecek-içecek işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi
paylaşırım.
Sosyal medyada ulaşım işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim.
Sosyal medyada seyahat acenteleri hakkındaki deneyimlerimi
paylaşırım.

Eğilim
Düzeyi

Aritmetik
Ortalama

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 2. Katılımcıların Sosyal Medya ile İlgili Kullanım Eğilimleri

Oldukça
Yüksek
Oldukça
Yüksek

Sosyal medyayı yorumları takip etmek amacıyla kullanırım.

58

55,8

18

17,31

9

8,65

9

8,65

10

9,62

3,97

0,985

Yüksek

Sosyal medya adresime konaklama işletmelerini eklerim.

28

26,92

38

36,5

20

19,23

11

10,58

7

6,73

3,95

0,884

Yüksek

Sosyal medyayı seyahat planı yapmak amacıyla kullanırım.

28

26,92

38

36,5

18

17,31

11

10,58

9

8,65

3,91

0,876

Yüksek

Sosyal medyada ulaşım işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi
paylaşırım.

25

24,04

21

20,19

27

25,96

14

13,46

17

16,35

3,88

0,882

Yüksek

Sosyal medya adresime ulaşım işletmelerini eklerim.

26

25

28

26,92

24

23,08

15

14,42

11

10,58

3,87

0,979

Yüksek

Sosyal medyayı oyun oynamak amacıyla kullanırım.

35

33,65

41

39,4

13

12,5

4

3,85

11

10,58

3,87

0,846

Yüksek

Sosyal medya adresime yiyecek-içecek işletmelerini eklerim.

28

26,92

35

33,65

22

21,15

11

10,58

8

7,69

3,84

0,886

Yüksek

Sosyal medyada yiyecek-içecek işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim.

20

19,23

26

25

28

26,92

12

11,54

18

17,3

3,74

0,791

Yüksek

Sosyal medya adresime seyahat acentelerini eklerim.

28

26,92

37

35,58

22

21,15

10

9,62

7

6,73

3,69

0,98

Yüksek

17

16,35

29

27,88

34

32,7

12

11,54

12

11,54

3,19

1,093

Orta

30

28,85

32

30,77

21

20,19

10

9,62

11

10,58

3,02

1,118

Orta

28

26,92

30

28,85

23

22,12

11

10,58

12

11,54

2,9

1,138

Orta

Sosyal medyada konaklama işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim.
Sosyal medyayı fotoğraf, video ve deneyim paylaşımı amacıyla
kullanırım.
Sosyal medyayı iletişim amacıyla kullanırım.
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Sosyal medyada eğlence işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi
paylaşırım.

24

23,08

25

24,04

24

23,08

13

12,5

18

17,3

2,86

1,148

Orta

Sosyal medyayı kampanya takibi amacıyla kullanırım.

26

25

32

30,77

19

15

14

13,46

13

12,5

2,62

1,077

Orta

Sosyal medyada eğlence işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim.

25

24,04

30

28,85

21

20,19

11

10,58

17

16,35

2,53

1,107

Düşük

Sosyal medyayı yeni ürün takibi amacıyla kullanırım.

21

20,19

38

36,5

19

18,27

12

11,54

14

13,46

2,46

1,002

Düşük

Sosyal medyada konaklama işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi
paylaşırım.

20

19,23

32

30,77

23

22,12

16

15,38

13

12,5

2,45

1,121

Düşük

Yerli ziyaretçiler tarafından “oldukça yüksek” eğilim düzeyine sahip önermeler; sosyal medya adreslerine eğlence
işletmeleri eklemeleri (x̄:4,24) ve sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki yorumlardan etkilenmeleri (x̄:4,22) ile ilgili
olmuştur. Katılımcıların “yüksek” eğilim düzeyi gösterdikleri önermeler daha çok; sosyal medyada seyahat acentaları
hakkındaki yorumlardan etkilenmeleri (x̄:4,16), tatil yerleri ile yiyecek-içecek işletmeleri hakkındaki deneyimlerini
paylaşmaları (x̄:4,07) ve ulaşım işletmeleri hakkındaki yorumlardan etkilenmeleri (x̄:4,06) ile ilgili olmuştur. Yerli
ziyaretçilerin “orta” düzeyde eğilim düzeyi gösterdikleri önermeler ise daha çok; sosyal medyada konaklama
işletmeleri hakkındaki yorumlardan etkilenmeleri (x̄:3,19), sosyal medyayı fotoğraf, video ve deneyim paylaşımı
(x̄:3,02) ile iletişim amacıyla kullanmaları (x̄:2,9) yönündeki ifadeler çerçevesinde olmuştur. Katılımcıların “düşük”
düzeyde eğilim düzeyine sahip olduğu önermeler ise; sosyal medyada eğlence işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenmeleri (x̄:2,53), sosyal medyayı yeni ürün takibi amacıyla kullanmaları (x̄:2,46) ve sosyal medyada konaklama
işletmeleri hakkındaki deneyimlerini paylaşmaları (x̄:2,45) ile ilgili olmuştur.

SONUÇ
Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri ile yakın ilişki içerisinde olan turizm endüstrisi ve paydaşları, organizasyonlarını
ve faaliyetlerini pazarlamak için klasik pazarlama yöntemlerinin yerine güncel, etkin ve verimli pazarlama
yöntemlerini kullanmayı tercih etmektedir. Günümüz pazarlama anlayışı içerisinde sosyal medya alanı ve
uygulamaları, turizm işletmelerinin kullandığı önemli pazarlama kanalları arasında yer almaktadır.
Günümüz teknoloji ve iletişim boyutları kapsamında değerlendirildiğinde, sosyal medya kullanımının turistik
faaliyetler kapsamında önemli bir araç durumuna geldiği görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; yerli
ziyaretçilerin destinasyon tercihlerinde sosyal medyanın önemini araştırmaktır.
Katılımcıların ifadelere katılım seviyeleri ‘5 = Kesinlikle Katılıyorum’, ‘1 = Kesinlikle Katılmıyorum’ olacak şekilde
belirlenmiştir. Katılımcıların ifadelere katılım ortalamalarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade ‘Sosyal medya
adresime eğlence işletmelerini eklerim’ olmuştur. Yüksek ortalamaya göre sıralanan ifadeler ise; ‘Sosyal medyada
tatil yerleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim’, ‘Sosyal medyada seyahat acenteleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim’, ‘Sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki deneyimlerimi paylaşırım’, ‘Sosyal medyada yiyecek-içecek
işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi paylaşırım’ ve ‘Sosyal medyada ulaşım işletmeleri hakkındaki yorumlardan
etkilenirim’ ifadeleri olmuştur. Genel olarak araştırmaya katılım sağlayan yerel halkın sosyal medya ile ilgili
görüşlerinde en düşük ortalamaya sahip ifadeler ise; “Sosyal medyada konaklama işletmeleri hakkındaki
deneyimlerimi paylaşırım”, “Sosyal medyayı yeni ürün takibi amacıyla kullanırım”, “Sosyal medyada eğlence
işletmeleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim gibi ifadeler olmuştur.
Diğer yandan, “Sosyal medya adresime eğlence işletmelerini eklerim” ile “Sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki
yorumlardan etkilenirim” önermelerinin araştırmaya katılan yerli ziyaretçilerce “oldukça yüksek” eğilim düzeyine
sahip olduğu belirlenmiştir.
“Sosyal medyada seyahat acenteleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim”, “Sosyal medyada tatil yerleri hakkındaki
deneyimlerimi paylaşırım”, “Sosyal medyada yiyecek-içecek işletmeleri hakkındaki deneyimlerimi paylaşırım” ile
“Sosyal medyada ulaşım işletmeleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim” önermelerine yerli ziyaretçiler
“yüksek”derecede eğilim göstermiştir. Yerli ziyaretçiler, “Sosyal medyada konaklama işletmeleri hakkındaki
yorumlardan etkilenirim” ile “Sosyal medyayı fotoğraf, video ve deneyim paylaşımı amacıyla kullanırım”
ifadelerine “orta”derecede eğilim gösterirken, katılımcıların “düşük”derecede eğilimin gösterdikleri önermeler
“Sosyal medyada eğlence işletmeleri hakkındaki yorumlardan etkilenirim” ile” Sosyal medyayı yeni ürün takibi
amacıyla kullanırım” olmuştur.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil kıyısına sahip destinasyonların biri olan Arhavi ilçesinde gerçekleştirilen ve ilgili
destinasyonu ziyaret eden katılımcılara uygulanan anketler aracılığıyla elde edilen veriler doğrultusunda, katılımcılar
açısından sosyal medyanın turizm pazarlamasında önemli derecede rol oynadığı, sosyal medyanın turizm açısından
katılımcılarca sıklıkça kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışma neticesinde, yerli ziyaretçilerin turizm
pazarlaması kapsamında sosyal medya kullanım eğilimlerinin genel olarak olumlu ve yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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Elde edilen bu tespit ve durumların, ilgili literatürde yapılan farklı çalışmalarla genel olarak uyum sağladığı
görülmektedir (Türkcan, 2017; Fotis vd., 2012; Atadil, 2011).
Araştırma kapsamında ele alınan sosyal medya ve yerli ziyaretçilerin kullanımı ilişkisi sonraki çalışmalarda farklı
örneklem grupları kapsamında da incelenebilecek bir konudur. Diğer yandan, ulusal ve uluslararası literatürde daha
önce Arhavi destinasyonuna gelen yerli ziyaretçilerin turizm pazarlaması kapsamında sosyal medya kullanım eğilim
düzeylerini araştıran bir çalışmaya rastlanılmamış olması, araştırma içeriğinin ve neticelerinin ilgili destinasyona ve
literatüre katkı sağlayabileceği yönünde muhtemel düşünceler oluşturmaktadır.
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ÖZ
Ekonomik büyüme yarışı içerisindeki günümüz ülkeleri, büyümenin
sürdürülebilirliği için kalkınma hedefleri doğrultusunda insan refahını
iyileştirme çabasındadırlar. Hem büyüme hem de kalkınma bakımından
ulusal hedeflere yönelik etkin çıktılar alınmasındaysa, nispeten az
yerleşmenin yaşandığı alanları kapsayan kırsalın da göz ardı edilmeksizin
politikaların üretilmesini gerektirmektedir. Günümüzde kalkınma
politikaları ve bölgelerarası farkların giderilerek refahın arttırılması
açısından kırsal turizm faaliyetlerinin sık kullanılan bir araç haline geldiği
söylenebilmektedir. Bu aracın kullanımı, kırsal yerleşiklerin yaşam
koşullarının iyileştirilmesinde çeşitli avantajlar yaratmakla birlikte; bir
diğer açıdansa bu alanlardaki müdahale edilmemiş doğal ve kültürel
değerlere tehdit oluşturabilmekte olduğundan, kırsalın özenle korunması
bilinci gerekmektedir. Özellikle Türkiye gibi iklim ve coğrafya koşulları ile
birlikte tarihin birçok döneminde yaşam merkezi olmasıyla da doğal ortamda
oluşmuş çeşitli zenginliklere sahip ülkelerde kırsal (doğal, kültürel,
ekonomik, sosyal vb) dokunun korunarak geliştirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Çalışmada, dünyada kırsal turizm dahilinde yapılmaya başlanan
çiftlik turizmi faaliyetlerine Türkiye’deki mevcut durum ve Türkiye kırsalının
kırsal turizm-çiftlik turizmi bağlamında taşıdığı potansiyel açısından
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası
literatür incelenerek, son yüzyılda dünyada çeşitli bölgelerde çiftlik
turizmine dair genel bilgilerin verilmesinin ardından, resmi istatistikler
aracılığıyla Türkiye’deki mevcut durum, uygulanma potansiyeli ve kırsal
açısından önemi bakımından değerlendirme sonuçlarına ulaşılacaktır.
ABSTRACT
Today's countries in the economic growth race are trying to improve human
welfare in line with development goals for the sustainability of growth. In
order to obtain effective outputs for national targets in terms of both growth
and development, it requires the production of policies without ignoring the
rural areas and settlements. Today, it can be said that rural Tourism
activities have become a frequently used tool in terms of development
policies and increasing welfare by eliminating interregional differences.
Although the use of this tool creates various advantages in improving the
living conditions of the residents; On the other hand, since it can pose a
threat to the untouched natural and cultural values in these areas. It is of
great importance to preserve and develop the natural, cultural, economic,
social etc. texture in the countryside especially such as Turkey which has
various riches formed in the natural environment as it has been the center of
life in many periods of history together with the climate and geographical
conditions. In the study, it is aimed to evaluate the farm tourism activities

Önerilen Atıf / Suggested Citation: Güven, C. (2022). Kırsal Alanlar ve Çiftlik Turizmi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Tourism Economics, Management and
Policy Research, 2(1), 15-28.
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that have started to be carried out within the scope of rural tourism in the
world, in terms of the current situation in Turkey and the potential of the
Turkish countryside in the context of rural tourism-farm tourism. In this
context, by examining the national and international literature, after giving
general information about farm tourism in various regions of the world in
the last century, evaluation results will be reached in terms of the current
situation in Turkey, its application potential and its importance in terms of
rural, through official statistics..

1. GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE
Uluslararası tanımlamasında bir görüş birliği olmamakla birlikte genel olarak kentten uzak, az nüfuslanmış ve
geleneksel yöntemlere dayalı olarak geçimini küçük üretimle sağlayan nüfusun bulunduğu yöreler “kırsal alan” kabul
edilmektedir. Bu alanlarda yöre halkının sınırlı faaliyet alanları bulunmakta olup; merkezi yönetimin altyapı vs
iyileştirmeleri de kentlere göre sınırlı düzeylerde kalmaktadır. Dolayısıyla kırsal alanlardaki tarım, hayvancılık,
ormancılık vb temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetlerin yapılabildiği çiftlikler, kırsal alanlarda üretim,
tüketim ve doğa döngüsünde önemli rol oynamaktadır.
Sanayi devrimiyle birlikte kır-kent dengesinde başlayan değişim, günümüz dünyasını kapsayan son yüz yıllık süreçte
büyük oranlarda kırsal aleyhine artış göstermiştir. Bu süreçte kentlere kayan kitlesel nüfus göçleri ile zamanla doğadan
kopmaya yüz tutmuş bir yaşam biçimi içerisine giren günümüz toplumlarının oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Ancak
son yıllarda kentli toplumların dinlenme, eğlenme vb amaçlarla planlanan tatil aktivitelerinde, kırsal alanlardaki çeşitli
turizm alternatiflerinden çiftlik turizmine bir yöneliş gözlenmektedir. Özellikle sağlıklı yaşam odağında; organik gıda,
temiz hava, kent stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe yaşam arayışı içerisindeki kentlilerin, kırsal alanlarda kendi
üretimlerini yapan insanların yaşamlarını sürdürdükleri çiftliklere ilgi göstermeye başlamaları ve gelir kaynakları
oldukça sınırlı olan çiftçilerin de bir yandan rutin üretim işlerini devam ettirirken diğer yandan ek gelir sağlama ve
yeni insanlarla tanışabilme gibi fırsatlar sağlayan kentlilerin turistik ilgisine talep verebilme çabaları sonucunda çiftlik
turizmi ortaya çıkmıştır.
Çiftlik turizminin kırsal açısından etki alanı, sadece kırsalda yaşayanlar ve turistik amaçlı çiftliklere yönelenlerle sınırlı
olarak görülmemelidir. Turizm, ekonomi, sosyo-kültürel hayat, toplumsal bilinç ve ulusal kalkınma politikalarına
merkeze uzak bölgelerde kırsalda aracılık edici çok boyutlu önemli bir araç olarak görülmesi daha doğru olacaktır.
Nitekim günümüz gelişmiş toplumlarının kırsallarında yaşam tarzının, diğer ülkelere nazaran daha müreffeh koşullara
ulaştırılmış olması, bu ülkelerde yüz yıldan uzun bir süre önce çiftlik turizmi uygulamalarıyla karşılaşılmasına da
dayandırılabilecektir.
Bu çalışmada kırsal turizm dahilinde yapılmaya başlanan çiftlik turizmi faaliyetlerinin, kırsal alanlar ve kırsal yaşam
ile ilişkisinin Türkiye açısından değerlendirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası literatür incelenerek
çiftlik turizminin dünyada doğuş süreci, gelişimi ile kırsala olası etkileri bakımından genel bilgilere değinilmesinin
ardından, Türkiye’de TC Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan mevcut “çiftlik/köy evi” verileri ışığında çiftlik
turizminin kırsala etkileri ve uygulanma potansiyeline ilişkin değerlendirmeler ve çıkarımlarda bulunulacaktır.
Dünyada son yüzyıl içerisinde çeşitli ülkelerde turizmin, ekonomik büyümeye etkisine vurgu yapan araştırma
örneklerine sıkça rastlanmakla birlikte; Türkiye’de 24 Ocak kararları ardından serbestleşmeyle ekonomi açısından
önemli bir sektör haline gelmiştir (Çoban ve Özcan, 2013: 246 ; Khalil, vd., 2007: 985).
Turizm türlerinden kırsal turizm alternatifleri içerisinde değerlendirilen çiftlik turizminin, dünyadaki örneklerine göre
Türkiye’de oldukça yeni uygulamaları görülmekte olup, UKKS (Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji) belgelerinde
vurgulandığı üzere, kırsal kalkınma odağında geliştirilen 3 temel bileşenden biri olan kırsal turizm başlığı altında,
turizm ve kırsal hayat entegrasyonuyla yürütülmektedir. Kırsal kalkınma, kent-kır arasındaki sosyo-kültürel ve
ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle
göç ve istihdam sorunlarını yerel kaynaklarla yerinde çözmeyi amaçlayan, bölgelerarası farkları giderme ve ulusal
kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik yaşam refahını arttırmaya yönelik çok boyutlu bir kavram bütünü olarak ifade
edilebilmektedir (Atkinson, 2017: 1). Bu odakta Türkiye’de ulusal kırsal kalkınmanın temel belgelerinden kabul edilen
2021-2023 Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde yer alan;
•

Tarımsal Kalkınma

•

Kırsal Sanayi
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•

Kırsal Turizm

olmak üzere kırsal kalkınmanın 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenlerden üçüncü bileşen olan “kırsal turizm”,
ulusal kırsal kalkınma politika uygulamaları açısından büyük bir önem üstlenmektedir (T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2021: 15). UKKS 2021-2023 belgesi dahilinde IPARD programı Stratejik Çerçevesi EK-2 (C) kırsal
kalkınma açısından alınan tedbir alt başlıklarında M7 maddesinde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş
Geliştirme Tedbiri”ne yer verilmesi de ulusal kırsal kalkınma politikaları açısından Türkiye’de çiftlik turizminin
önemine işaret ettiği ifade edilebilecektir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021: 69). Bu nedenle çalışmanın esas
konusunu oluşturan (kırsal turizmin alt alanlarından biri olan) çiftlik turizmine dair açıklamalardan önce, kırsal turizm
kavramı araştırıldığında, kırsalda çok boyutlu olarak yapılabilecek alternatif faaliyetlerle, mekan bakımından nispeten
kapalı toplum ve alanlarda doğrudan veya dolaylı bir etkileşim sürecini yansıtan turizm faaliyetlerini ifade eden çeşitli
tanımlamalarla karşılaşılabilmektedir (Gökkür, 2017: 1).
Kırsal turizm, kırsal yaşamın hakim olduğu alanlarda yapılan tarım, hayvancılık, doğa ile iç içe yaşam, çeşitli spor
aktiviteleri vb faaliyetlerle birlikte turistik aktiviteleri içeren taleplerin de kırsalda uygulanmasıyla ortaya çıkmış yeni
ve kitle turizmine alternatif bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ekonomik ve çevresel açılardan
kırsal alanlarda sürdürülebilirlik çerçevesinde kırsalın gelişiminin desteklenmesi bakımından öne çıkan kırsal turizm,
gerçekleştirildiği alan ya da faaliyet türüne göre; köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, çiftlik turizmi, doğa turizmi
gibi çeşitli türlere ayrılabilmektedir (Bessiere, 2002: 21; Savgın, 2016: 2).
Kırsal turizm türlerinden biri olan “çiftlik turizmi”; en genel ifadesiyle kentten uzak yörelerde bulunan ve tarım, bağbahçe üretimi, hayvancılık, ormancılık, spor aktiviteleri vb çeşitli faaliyetlerle temel ihtiyaçlarını karşılayan insanların
olduğu çiftliklerde, turistik olarak günübirlik veya daha uzun süreli konaklamalar yapılarak, alışılmış dinlenme tatilleri
deneyiminin dışında, doğa içerisinde çiftlik işlerinde küçük gruplara bizzat gözlemci veya katılımcı olma imkanları
sağlayan bir kırsal turizm türüdür. Çiftlik turizmi, günlük hayat içerisindeki aile çiftliklerinde yerelin özelliklerinin
muhafaza edilerek büyük çaplı finansman gerektirmeksizin bölgesel turizmin canlandırılmasının önündeki ticari
kısıtlamaları kısmen de olsa ortadan kaldırmada aracı rol üstlenerek; kırsalda ekonomik gelir artışı, sosyo-ekonomikkültürel hayatın gelişimi ve turistik faaliyetleri arttırıcı konuları birleştirir (Ollenburg ve Buckley, 2007: 444).
Kırsal ve konaklama bağlamında kırsal turizm hizmetlerini sunan küçük aile işletmelerinin hakim olduğu
düşünülmekle birlikte, yerelde yaşayanların bu hizmetler konusunda motivasyonu kaynakları ya da hedeflerinin
tespitine ilişkin araştırmaların yetersizliği de bilinmektedir. Dolayısıyla kırsal turizm özelinde çiftlik turizminde de iş
geliştirme ve destinasyon çekimini arttırabilmeye ilişkin planlamalarda kırsalın sosyo-ekonomik yapısı, bakış açısı ve
yerel değerlerini tespit edilmesine yönelik araştırmalar önem taşımaktadır (Getz ve Carlsen, 1999: 547).
Kitlesel turizme karşın daha az sayıda ziyaretçi hedefleyen çiftlik turizmi, çiftliklerde gün içerisindeki rutin çiftlik
işlerine devam edebilen çiftçiler ile dinlenme, çiftlik hayatını merak etme, eğlenme, organik ürünlere doğrudan erişim
vb çeşitli amaçlarla bu çiftliklere gelen ziyaretçilerin etkileşimine imkan sağlayarak, hem çiftçiler hem de ziyaretçiler
açısından sıra dışı deneyim imkanları sunmaktadır. Bu özelliğiyle kırsalda yaşayanlardan çiftlik işleriyle meşgul
olanların turistik faaliyetlere katılımına imkan tanıması bakımından çiftlik turizmi “sosyal turizm” ile de
ilişkilendirilebilmektedir (Bıçkı, vd. 2013: 49; Zengin ve Savgın, 2016: 477). Kırsaldaki günlük işlerin kesintiye
uğramaksızın devamıyla birlikte, yerel halk ile turistlerin bir araya gelebildikleri çiftlik turizmi, tarım (agro) turizmi,
eko turizm, doğa turizmi, yeşil turizm kavramlarıyla oldukça yakın ilişki içerisinde olması sebebiyle bazı kaynaklarda
aynı anlamda kullanılabilmektedir. Ancak faaliyet alanları ve konumları dolayısıyla oldukça benzer olan bu turizm
türleri, Şekil 1’deki gibi kesin sınırlarla ayrılamamasına karşın, tamamen benzer özellikler de göstermeyebilmektedir.
Örneğin tarım turizmi, belirli bir çiftlik alanı gerekmeksizin, sadece tarımla ilgili turizm faaliyetlerini kapsarken; doğa
turizmi kentleşmenin etkilerinden uzak doğayla iç içe alanlardaki turistik faaliyetleri içerir. Çiftlik turizmi ise tarıma
dayalı olabilmekle birlikte hayvancılık vb bir çiftlikte olmak koşuluyla doğa ile iç içe yapılabilecek çeşitli faaliyetleri
kapsaması bakımından kırsal alanlarda yapılan alternatif turizm faaliyetlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır
(Selvi ve Demirer, 2012: 188).

TEMAPOR

2(1)

S a y f a | 17

Güven, C. (2022). 2(1), 15-28

Şekil 1. Kırsal Turizmde Çiftlik Turizminin Yeri

Kaynak: Aytuğ, vd., 2020: 718.
Çiftlik turizmi, çiftliklerde turistik faaliyetlere katılanlar ve çiftlik çalışanları açısından farklı amaçlarla yapılsa da her
iki taraf açısından da kırsalda önemli pozitif katkılar sağlayabilen bir turizm çeşididir (Ahmadova ve Akova, 2016:
14). Kırsalda yaşayanlar açısından faydaları sadece çiftlik içerisindekilerle sınırlı kalmayıp yaygın bir etkiyle; kısıtlı
koşullar altında dahi ek gelir kazandırabilen, bölgenin kültürel anlamda tanıtılmasına katkıda bulunan ve bunlara ek
olarak çalışanlarla ziyaretçiler arasında bir iletişim kanalı açarak, kırsal alanda-çiftliklerde yaşayanların eğitimi,
gelişimi açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlarla birlikte kırsalda yeni iş alanları yaratma, sosyo-kültürel
etkileşimle toplumsal gelişmeye, mevsimlik işgücü ihtiyacına, kitlesel turizmin yıkıcı etkisinde azalmaya, kırsalda
ekolojik turizm ve kültürel mirasa karşı farkındalık artışı, kırsalda nüfus azalış sorununa karşı da önemli bir pozitif
dışsallık yaratma potansiyeli barındırmaktadır. Gelen ziyaretçiler açısından ise; özellikle sağlıklı yaşam bilinciyle
organik gıda, temiz hava, kent stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe yaşam arayışı içerisindeki kentlilerin, kırsal
alanlarda kendi üretimlerini yapan insanların yaşamlarını sürdürdükleri çiftliklerde kitlesel turizmin olumsuz
etkilerinden uzaklaşma imkanı sunmaktadır.
Çiftlik turizminin dünya ve Türkiye’de gelişimi tarihsel olarak araştırıldığında, ekonomik, sosyo-kültürel vb hemen
her yönüyle dünya düzenini etkileyerek değiştirmiş olan sanayileşmenin yol açtığı bölgelerarası farklar odağında kırkent dinamiklerindeki değişim sorununa çözüm arayışlarıyla birlikte gelişen yerel kalkınma planlamaları ve kent
hayatı içerisinde sıkışarak doğayla iç içe ve sağlıklı gıda-hava arayışında alternatif turistik hareketlerle şekillendiği
belirtilebilmektedir. Nitekim sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelere yapılan göçlerle kentleşme, dünya savaşlarının
sona ermesiyle ekonomik büyüme-kalkınma çabaları, hızlı ve hazır tüketicilik, doğal yaşam alanlarından uzaklaşma,
çevre bilincinin gelişmesiyle sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacın artışı, sağlıklı ve doğaya yakın yeni turizm
akımıyla ortaya çıktığı ifade edilebilmektedir.
Şekil 2. Kırsal Turizm Alternatiflerinden Çiftlik Turizminin Kırsalda Etki Alanı
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Kaynak: Mahaliyanaarachchi, 2017: 22.
Bölgelerarası farklar sorunuyla birlikte kırsal hayatın iyileştirilmesine yönelik çözüm arayışlarının başladığı XX.
yüzyılın başlarına dek kökleri uzanan çiftlik turizmi, ikinci dünya savaşının sona ermesinin ardından ivmelenerek
1960-70’li yıllar itibariyle dünyada yükselen bir turizm alternatifi olma yolunda ilerlemiştir. Literatüre dayalı
araştırmalarda sanayileşmiş kentlere olan göçlerin kırsal üzerindeki yıkıcı baskının azaltılması ve kırsal nüfusa yerinde
ek gelir yaratıcı faaliyet alanı olarak çiftlik sahiplerinin yabancıları(turistleri) evlerine kabul ederek konaklamaları ve
onların günlük çiftlik işlerine (özellikle de hasat dönemlerinde) yardım ederek ihtiyaç duyulan mevsimlik işgücünün
sağlanması ve de konaklama imkanıyla ek gelir kazanma olanakları sunarken; bölge için de ekonomik ve sosyokültürel bakımdan katkı sağlayıcı bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkmıştır (Sienkiewicz, 1973: 456). Küreselleşme,
teknolojinin ilerlemesi, ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmeler nihayetindeyse 1990’lı yıllar itibariyle kırsal turizm
alternatifleri arasında tercih edilir hale gelen çiftlik turizmi, bölgelerarası farkların iyileştirilmesi ve kırsalın kalkınması
açısından ulusal ve stratejik önemi doğrultusunda turizm faaliyetleri içerisinde önem kazanmış ve ilgi görmeye
başlamıştır (Sidali, 2011: 4). Dünyada Agri Tour (İtalya), Bo Po Lantgard (İsviçre), Bauernhofurlaub (Almanya) gibi
çeşitli adlarla örgütlenmiş ve online olarak turistlere ulaşarak hizmet sağlayan çiftlik turizmi örnekleri de
görülebilmekle birlikte, İtalya, İspanya (Mayorka adası) günümüz dünyasında çiftlik turizminde dikkat çeken ülkeler
sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır (Zengin ve Savgın, 2016: 479).

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatür araştırmalarında elde edilen bulgulara göre, dünyada çiftlik turizmine ilişkin uygulama örnekleri XX.
yüzyılın başlarında görülmekle birlikte ilk akademik çalışmalara 1950’li yıllardan sonra rastlanmakta olup, 1980
sonrası dönemde ise bu alandaki çalışmaların dünyada yoğunlaştığı ifade edilebilmektedir. Ancak Türkiye açısından
çiftlik turizmi literatürü son derece kısıtlı olup; 2000 yılı sonrasında (çiftlik turizmine yönelik yapılan çalışmalardan
ziyade) kırsal turizm başlığı altında yapılmış çalışmalarda bu konuya yer verilirken; doğrudan çiftlik turizmi konulu
çalışmalara ise yaklaşık olarak son 10-15 yıllık dönem içerisinde rastlanabilmektedir. Ve bu odakta hizmet veren çiftlik
sayısının da incelenen araştırmalara göre son derece kısıtlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada konuya ilişkin
incelenen ulusal ve uluslararası literatürden bazı önemli çalışmalar ve sonuçlarına yer verilerek çiftlik turizminin
gelişimine dair özet bir literatür incelemesi yapılmıştır.
Sienkiewicz (1973), kırsal alanlar aleyhine nüfus hareketleri nedeniyle özellikle hasat dönemlerinde kırsalda yaşayan
çiftlik sahipleri ile kent hayatında sıkışmış insanların doğa ile iç içe yaşama talepleri doğrultusunda çiftliklerin bu
konuda “misafir evleri” olarak turistik faaliyetlere hizmet sunabileceğini belirtmiştir. Çiftliklerin turistik amaçla gelen
misafirlere açılmasının etkilerinin incelendiği çalışmada, hem çiftçiler hem de ziyaretçilere karşılıklı olarak katkı
sağlayacağı vurgulanmıştır.
Caballé (1999) İspanya’nın 5 kırsal bölgesinde çiftlik turizmine dair uygulanan bir toplumsal projenin ana hedefleri
ve teorik çerçevesi, “cinsiyet perspektifinde” incelenmiştir. Kadın ve çiftlik turizmi üzerinden kırsalda toplumsal
cinsiyet perspektifinin benimsenmesinin neden gerekli olduğu araştırılarak; tarım ile çiftlik turizmi faaliyetleri
arasındaki emek ve gelir açısından etkileşimleri ve ilişkileri değerlendirmek üzere doğrudan gözlem yapılarak; farklı
aile üyelerinin hayatlarının nasıl değiştiği incelenmiştir. Sonuçta ise kırsal alanlarda uygulanan çiftlik turizminin,
sadece ekonomik ve tarımsal sorunlara çözüm olarak görülmemesi gerektiği, bölgede cinsiyet eşitsizliklerini telafi
edici, çiftlik hayatında çağdaş yaşam standartlarına ulaştırıcı çok boyutlu, bireysel ve toplumsal açılardan sosyokültürel hayata katkı sağlayıcı bir turizm aracı olması dolayısıyla önemi vurgulanmıştır.
Busby ve Rendle (2000) çalışmasında çiftlik turizminin doğasını, uluslararası örneklere dayanarak gözden
geçirmektedir. 1980’li yıllarda akademik yazında sıkça tartışılmasına karşın esasen Avrupa ülkelerinde yüz yıldan
daha uzun bir süre önce çeşitli bölgelerde uygulamaları görülen çiftlik turizmi türünün, çiftçilik ve turizmin simbiyotik
ilişkisini temsil eden ekonomik ve sosyo kültürel bakımdan önemli bir araç olmakla birlikte; çiftlik turizminin
tamamlayıcı bir ticari faaliyet olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline geldiği bu temelde de çiftlik turizminin,
“yeni turizm”in klasik bir örneği olduğu belirtilmektedir.
Brandth ve Haugen (2007) aile çiftlik turizminde çok işlevli tarıma geçişin iş ve bu geçişte cinsiyetçilik üzerinde ne
gibi sonuçları olabileceğini araştırmak üzere hazırlanmıştır. Çiftlik turizmi uygulamalarında aile üyelerinden
kadınların hizmet yükünün daha fazla olurken; yapılan işlere katkısının erkeklere göre görünür olmadığı-daha geri
planda kalmakta olduğu ifade edilmektedir.
Sidali (2011), karşılaştırmalı bir uluslararası yaklaşım (Almanya ve İtalya) kullanarak çiftlik turizmini araştırmak
üzere hazırlanmış çalışmada, iki ülkeden Almanya’nın çiftlik turizmi uygulamalarında daha başarılı olduğu ve bu
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başarının temelindeyse Almanya’da çiftlik turizmi hizmeti verecek olan çiftliklerde çeşitli kalitelendirme belgeleri
alınmasını sağlayan bir sistem geliştirilmesi ileri sürülmektedir.
Aydın (2012) AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizmin yeri-önemine dair yapılan çalışmada, AB
ülkeleri ile Türkiye karşılaştırılarak; sonuçta Türkiye’nin kırsal turizm açısından AB ülkelerine kıyasla geride kaldığı
ve bu nedenle geliştirilmesi konusunda bazı öneriler ortaya koyulmuştur.
Selvi ve Demirer (2012) TATUTA projesi dahilinde faaliyet gösteren 2 adet ekolojik çiftliğin faaliyetleri incelenerek
mülakatlı veri temini ile betimleyici içerik analizi yapılmıştır. Sonuçta ise; ekolojik kırsal turizmde çiftliklere
katılımcının az olduğu ve dolayısıyla ilgide artış olmadığı gibi bu faaliyetten elde edilen gelirin de tatmin edici
düzeylerde gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Ancak maddi kaynaklara yansıtılamayan bu alandaki faaliyetlere karşın,
sosyo-kültürel etkileşimde artış görülmüş, tarafların bu konuda memnuniyeti tespit edilmiştir.
Zengin ve Savgın (2016); Türkiye’de çiftlik turizmi faaliyetlerinin incelenerek, çiftlikler ve çiftlik turizmi hakkında
detaylı bilgiler verilmesi amacını taşıyan çalışmada Datça yarımadasında bulunan çiftlik turizmi işletmeleriyle yapılan
yüzyüze görüşme sonuçlarına göre; Türkiye’de çiftlik turizmine katılan kişiler genellikle stresten uzak huzurlu bir
ortam arayışında iken aynı zamanda farklı aktivitelere katılarak çiftlik hayatını deneyimlemek istemektedirler. Ayrıca
çiftlik turizmi uygulamalarının bazı gözden kaçan dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin çiftçiler geleneksel
çiftçilik kültüründen ve yaşam tarzından uzaklaşarak turizm faaliyetlerine adapte olabilmekte, asıl faaliyet alanlarını
bir kenara bırakabilmektedirler.
Ahmadova ve Akova (2016) organik ekoturizm çiftliklerine dair yapılan araştırma, TaTuTa projesi kapsamında
Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren organik ekoturizm çiftliklerinin turizm işletmeciliği açısından
incelenmesi amacını taşımakta olup; ilgili alanda çalışan çiftlik yöneticilerinden anketler aracılığıyla bilgi edinilerek,
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın bulguları; çiftliklerin müşteri profillerinin yeterince
geliştirilemediği ve çiftliklerin tanıtım-pazarlama faaliyetleri genelde “Buğday Derneği” tarafından gerçekleştirilse
de, organik ürün pazarlaması yapan çiftlikler aynı zamanda bu ürünlerin üretimi, tanıtımı, satışı ile de uğraşmaktadır.
Çiftliklerin büyük bir kısmında yönetim kademeleri oldukça sınırlı düzeyde genellikle tek bir kişi üzerinden tüm
faaliyetler idare edilmesiyle yürütüldüğü tespit edilmiştir.
Aytuğ (2016), Türkiye’de tarımsal turizmin gelişme potansiyeline dair seçilen Yeşilköy örneği üzerinden AB ile bir
karşılaştırma yapılarak sonuçta dünyada son yarım yüzyılda başarılı ve efektif süreçlerle yürütülen kırsal alanlarda
turizme yönelik faaliyetler açısından TR’nin geride kaldığı, bu konuda çalışmaların gerektiği vurgulanmaktadır.
Arslaner ve Erol (2017) alternatif turizm türlerine dair bir değerlendirme amacıyla hazırlanan çalışmada, kitle
turizminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, kaynakları etkin kullanmak, turizmi dört mevsime yaymak ve bütün
yıl turizm gelirlerinden yararlanmak anlamında alternatif turizm olanakları ile yerel halkın turizm faaliyetlerine
dahiliyetiyle etkin ve sürdürülebilir bir turizm hareketi yakalanabileceği ve ayrıca Türkiye’nin doğal ve kültürel yapısı
itibariyle önemli avantajlar barındırması sebebiyle alternatif turizme ağırlık verilmesinin önem arz ettiği
vurgulanmıştır.
Dünya ülkelerine göre Türkiye’de çiftlik turizmine ilişkin akademik çalışmalar ve çiftlik turizmi hizmeti yeni
gelişmeye başlamakla birlikte henüz oldukça kısıtlı sayıda tesis olduğu da belirtilebilmektedir. Bu durum Türkiye
kırsallarında insanların ve üretim faaliyetlerinin gelişiminde, kırsaldaki çiftlik çevresi üzerinde yaratacağı pozitif
dışsallıklardan yoksun kalınmasını, kır-kent nüfusu arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerindeki farkların
giderilmesini yavaşlatıcı ve kırsalda kalkınma gelişiminin yavaş ilerlemesine etken olan faktörlerden olduğu ileri
sürülebilmektedir. Yani kırsal turizm faaliyetlerinden çiftlik turizmi ve etki alanını sadece ekonomik boyutuyla değil
kırsalın sosyo-kültürel gelişimini destekleyici bir araç olarak görerek sıcak savaş döneminin sona ermesiyle bu tür
uygulamaları kullanmaya ve teşvik etmeye başlayan ülkelerin, günümüzde gelişmiş ülkeler olduğu anlaşılmaktadır ki;
bu alanın ulusal kalkınma hedefleri ve bu odakta hazırlanan kırsal kalkınma politikaları içerisindeki önemini ortaya
koymaktadır.
3. TÜRKİYE’DE ÇİFTLİK TURİZMİ VE KIRSALLA İLİŞKİSİ
Türkiye’de çiftlik turizmine ilişkin literatür ve resmi istatistiklere göre örnek uygulamalar son derece kısıtlıdır. Genel
olarak Türkiye’de kırsal turizm uygulamalarından çiftlik turizmi ve kırsal sorununa ilişkin açıklamalar öncesinde
ülkemizde kırsalın aleyhine işleyen yoğun göç hareketlerinin yaşandığı kentleşme sürecine bakılmasında fayda
görülmektedir. Kentleşme açısından Grafik 1 yardımıyla bu sürece kısaca değinilecek olursa; XX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren dünyanın birçok bölgesinde artış gösteren kentleşme oranları, Türkiye’de de 1960’tan 1970’li
yıllara dek benzer eğilimle artış göstermiştir. Ancak Dünya ve Türkiye karşılaştırmasıyla günümüze dek kentleşmenin
seyri araştırıldığında; 1960 yılında dünyada %34 düzeyinde olan kentleşme oranı (toplam nüfusun yüzdesi olarak)
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aynı yılda Türkiye’de %32 düzeyiyle dünya ortalamasının biraz altında kalmış iken; günümüzde 2020 yılı verileriyle
dünyada %56 oranındaki kentleşme oranına karşılık Türkiye’de %76 olarak gerçekleştiği bilgisine ulaşılmaktadır.
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Grafik 1: 1960-2020 Yılları Arasında Dünya ve Türkiye'de Kent Nüfusu Artış Oranları
Karşılaştırması (Toplam Nüfusun Yüzdesi, Yıllık)
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Kaynak: WB, United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision. Erişim Tarihi:
05.11.2021. https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
1960-2020 yılları aralığında dünya ve Türkiye şehirleşme trendine bakıldığında, Türkiye’de kentleşmenin 1980’li
yılların ardından dünya trendini kırarak hızla küresel ortalamadan daha yüksek seviyelerde artış gösterdiği ve
günümüzde de dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir düzeyde seyretmekte olması dikkat çekmektedir. Türkiye’de
kentlere yoğun göçün yaşanmasında, kırsal alanlarda iş imkanlarının kısıtlılığından kaynaklı temel gelir seviyesinin
düşük kalması, çözülmeyen-çözülemeyen birçok altyapı yetersizlikleri ve sosyo-ekonomik açıdan geride kalmış insani
yaşam koşulları gibi sorunların varlığından bahsedilmesi mümkündür. Kırsaldaki bu yoğun nüfus akımları süreciyle
birlikte kentlerde de nüfusun artışı çeşitli sorunlara yol açmıştır. Kentlerde artan nüfusla birlikte kalabalık, gürültü,
hava kirliliği, yoğun stres, çarpık kentleşme gibi sorunların meydana gelerek, değişen yaşam koşulları ve stres yükünün
artmasıyla kentli insanların doğaya dönüşlerini gündeme getirmiştir. Bu süreç nihayetinde doğadan uzak ve yoğun
stresle iç içe yaşamak zorunda kalan kentlilerce; belirli merkezlerde yoğunlaşan turistik tesislerde “kitlesel turizm”
alternatifleri uzunca yıllar tercih edilmiştir. Ancak küreselleşme ve teknolojik değişimin hazırladığı yüksek hızda
ulaşım ve iletişim olanaklarına ilaveten ortaya çıkan toplumsal dönüşüm süreciyle, zamanla daha sakin kırsal alanlarda
stres ve gürültüden uzak bir tatil amacıyla turistik tercihlerde doğa ile ilgili turistik aktivitelere de kayış yaşanmaya
başlanarak, “alternatif turizm” çeşitlerinden “kırsal turizm” talebinde artış görülmeye başlanmıştır (Çeken, vd., 2007:
2).
Çiftlik turizmi örneklerine ilk olarak dünyada çeşitli ülkelerde yirminci yüzyıl başlarında rastlanmakla birlikte,
kırsalda “turizm alternatifleriyle” bu alanların iç-dış turizme açılarak dinamizm kazandırılması çalışmalarında 1950’li
yıllar itibariyle günümüz gelişmiş ülkelerince kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir (Savgın ve Zengin, 2019: 486;
Özçatalbaş, 2006: 1-2). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kitlesel turizm faaliyetlerinden kırsal turizm
alternatiflerine yönelişle, doğayla iç içe sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir kırsal alanlar odağında kırsal turizm ve bu
kapsamda yer verilmeye başlanan çiftlik turizmi uygulamaları artış göstermiştir.
4. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Türkiye’de çiftlik turizminin gelişimi ve önemi araştırılarak, mevcut durumun incelenmesi amacıyla hazırlanan bu
çalışmada; Türkiye kırsallarının kalkınma odağında gelişimi için turizme kazandırılmasına alternatif seçenek sunan
çiftlik turizmi, literatür araştırmasına ve çiftlik turizmine dair resmi veriler yardımıyla durum değerlendirmesiyle
incelenmektedir. Konunun önemi bakımından kırsalın gelişimine olanak sağlama ve sürdürülebilir ekonomik
çeşitliliğe imkanı açısından, hemen her ülkenin ulusal yol haritalarında dikkate alınması gerekli olan bölgelerarası
gelişmişlik farkları ve kırsal sorunlarının çözümü odağında çiftlik turizmi önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu
noktada turizmin ve kırsal alanlardaki değerlerin geleceği açısından son derece önemli olan doğal kaynakların
korunması sağlam temelli organizasyonlarca incelenmesini ve korunmasını gerektirmekle birlikte; Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler ya da gelişmemiş ülkelerde kırsal değerlerin korunmasında etkili çalışmalardan söz etmek
zordur (Diamond, 1977: 522).
Dünyada hemen her bölgede kırsal sorunları görülmekle birlikte; özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde
birçok sosyo-ekonomik sorunlarla birlikte zorlu koşullarda yaşandığı bilinmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan
ülkeler arasında yer alan ve son derece zengin kırsal değerlere sahip olan Türkiye açısından, ulusal kalkınma planları
TEMAPOR

2(1)

S a y f a | 21

Güven, C. (2022). 2(1), 15-28

ve bölgelerarası gelişmişlik farklarına da katkı sağlayabilecek olan çiftlik turizminin incelenmesi önem teşkil etmesi
dolayısıyla konu çalışılmıştır.

5. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KISITLARI
Çalışmada, Türkiye’de kırsal turizm ve çiftlik turizmine ilişkin olarak yayınlanmış akademik yayınların incelenmesi
ile resmi verilerden elde edilen “Çiftlik/Köy evlerine” dair istatistiklerin kullanılmasıyla, çalışma amacı odağında
durum değerlendirmesi yöntemi izlenmiştir.
Araştırma kısıtlarından mekan kısıtı bakımından Türkiye ile sınırlanmış olan çalışma; zaman kısıtı açısından ise
Türkiye’de kırsala dair veri üretim sistemi henüz yeterince gelişmemiş olduğundan son derece sınırlıdır. Bu nedenle
yapılmış çalışmaların daha çok küçük örneklemler ile alan bazlı yapılmış çalışmaların hakim olduğu ve ulusal çaplı
niceliksel kırsal araştırmalarınsa oldukça sınırlı olduğu ifade edilebilmekle birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı veri
tabanı Turizm istatistikleri kayıtlarından çiftlik turizmine dair ulaşılabilen; “Çiftlik/Köy evi”ne ilişkin “tesis sayıları”
ve “konaklama” verilerinden yararlanılarak, Türkiye’de çiftlik turizmine dair mevcut durum değerlendirilecektir.
Günümüz ülkeleri, büyümenin sürdürülebilirliği için kalkınma hedefleri doğrultusunda insan refahını iyileştirme
çabasında oldukları gibi; bu doğrultuda Türkiye’nin de “Ulusal Yıllık Kalkınma Planları” ve bu belgeyle uyumlu
olarak hazırlanan “Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgeleri” dahilinde yer verilen bölgelerarası farklar, bölgeselyerel ve kırsal kalkınma odaklı çalışmaların önemi hemen her ulusal plan ve belgelerde vurgulanmaktadır. Hem
büyüme hem de kalkınma bakımından ulusal hedeflere yönelik etkin çıktılar alınması için kentlerden uzak ve dış
etkilere karşı nispeten kapalı toplumların yaşadığı alanları kapsayan kırsalın göz ardı edilmeksizin burada daha
bütüncül ve geniş bir bakış açısıyla politikaların üretilmesi önem arz etmektedir (Tarım ve Orman Bak., 2021: 3). Bu
bağlamda ulusal kalkınma hedefleri kapsamında çiftlik turizmi aracılığıyla, kırsaldaki insanların çiftliklerden başlayan
etkileşimi ve turistik potansiyelin yaratacağı çevresel ve sosyo-ekonomik sinerji ile birlikte değerlendirilmesiyle; kırsal
açısından son derece önemli olabileceği ve efektif çıktılara imkân sağlayabilme potansiyeli taşıdığı ortaya çıkacaktır.
Türkiye’de planlı kalkınma dönemine geçişle ilk olarak 1960’lı yıllarda hazırlanmaya başlanan 5 yıllık ulusal kalkınma
planlarından günümüze en yakın dönem olarak, 2019 yılında hazırlanan “On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023)
temel hedef ve politikalar başlığı altında “yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre” kapsamında kırsal kalkınmanın
temel amacında yer verilen “705. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin
üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin
artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır” ifadesi ile çiftlik turizminin amacının kırsal kalkınmaya
doğrudan ve aynı yönde etkili olduğu anlaşılabilmektedir. Ayrıca aynı planda kırsal kalkınma, köy kalkınması ve
çiftliklerin geliştirilmesine ilişkin olarak: “412.2. Yerel ırk hayvan ve tohum varlığının yeterli niceliğe ulaşmasını
teminen akredite doğa çiftliklerinin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 412.3. Doğa çiftliklerinde, başta
kışlık sebze olmak üzere meyve, tahıl, tıbbi ve aromatik bitkilerin yerel tohumları ve yerel hayvan ırkları çoğaltılacak
ve sürdürülebilir katma değerli ürünlere dönüştürülmesi sağlanacaktır. 707.2. IPARD ve KKYDP Programları
kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el
sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik destekler sürdürülecektir” ifadeleri, çiftlik turizminin yeri ve
öneminin ulusal planlamalarda da yer almasıyla Türkiye açısından da önemine işaret ettiği belirtilebilir (T.C. Strateji
ve Bütçe Başkanlığı, 2019: 95, 181).
Kırsal kalkınma bileşenlerinden kırsal turizm dahilindeki çiftlik turizminde esasen, kırsalda yer alan çiftliklerde günlük
işlerin devam ederken, aynı doğrultuda turistik faaliyetlere de imkân tanımasıyla; hem çiftlik çalışanlarının işlerini
devam ettirebilmesine hem de doğayla iç içe turizm talep eden turistlerin konaklayarak-çiftlik işlerine yakından dahil
olmaları beklenmektedir. Bu iki grubun kırsalda yer alan çiftliklerde bir araya getirilmesi, yereldeki potansiyeli
hareketlendirerek, kırda geniş çaplı yaygın bir etki alanı oluşturması kapsamında ulusal kırsal kalkınma planları
yolunda önemli bir rol üstlendiği ifade edilebilmektedir.
Türkiye’nin çiftlik turizmi açısından birçok ülkeye göre çeşitli avantajlara sahip olduğu belirtilebilmektir. Nitekim,
•
Hemen her çeşit iklimin yaşanabilir olduğu kırsal alanların varlığı nedeniyle yerli-yabancılar açısından çiftlik
turizminde geniş bir iklimsel çeşitlilik sunabilmesi,
•
Coğrafya bakımından farklı bölgesel özellikler barındırması ve doğal ortamda oluşmuş çeşitli karakteristik
zenginlikler taşıması,
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•
Tarihin birçok döneminde yaşam merkezi olması nedeniyle, dini-kültürel çeşitli tarihi doku-atmosferin var
olması,
•
Şehirlerden uzak bölgelerde kırdaki doğal, kültürel, ekonomik, sosyal vb açılardan korunmuş kültürel
değerlerle yaşam biçimlerine ulaşma-tanıma imkânları
sunma gibi bazı özellikleri barındırması, Türkiye’nin çiftlik turizmi uygulamalarında avantajlı bir zemin hazırlayan
etkenler olarak belirtilebilmektedir. Türkiye kırsallarında bulunan çiftliklerde turistik hizmet verilmesinin çiftlik ve
kırsal alanlar açısından pozitif etkileri olarak;
•

Çiftliklerde turizm hizmeti sunumuyla “ek gelir” yaratıcı olması,

•
Kırsal halk ile gelişmiş kentlerde yaşayanların bir arada olmasıyla toplumsal kaynaşma-bütünleşmenin
desteklenmesi sonucu kırsalda sosyo-ekonomik gelişime hız kazandırma,
•
Çevre ve doğanın korunmasına yönelik yerel halkın bilinçlenme düzeyinin artması ve yerel değerlerin kırsalda
yaşayanlarca sahiplenilerek korunmasının sağlanması,
•

Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve kaynak kullanımında etkinlik artışı,

•
Eğitim faaliyetlerine (dil becerisi, iletişim, kişisel gelişim vb kırsal halkın gelişimi)katkı sağlaması olarak ifade
edilebilir.
Çiftlik turizminin Türkiye’de kırsallarında uygulanabilme avantajları ve kırsal açısından pozitif katkılarıyla birlikte
öte yandan da, uygulamaların etkinliğini engelleyici dezavantajlar ve kırsal açısından negatif etkileri olabilecek bazı
unsurların varlığından da bahsedilmesi mümkündür. Bu anlamda;
•
Çiftlik turizminde yerli turistler için ön plana çıkarılmasa da yabancı turistler için çiftlikler ve kırsal açısından
toplumsal yapının kentlerden uzak kalarak geleneksel değerlere bağlılığı nispeten fazla olan muhafazakar kırsal
toplum ve yabancılarla iletişim konularında son derece yetersiz kalmaları dolayısıyla etkin bir süreç yönetiminin
hakim olamaması,
•
Bilinç geliştirilmeden çiftlik turizmi hizmetleri sunumuyla, kırsal hayatta ek gelir elde edilmesi uğruna, kırsal
doku ve çiftlik düzeninin tahrip edilerek, bilinçsizce tahrip edilmesi-bozulması
gibi etkenler sıralanabilmektedir. Türkiye’de doğrudan çiftlik turizmine ilişkin yapılan çalışmalar kısıtlı olmakla
birlikte, genellikle kırsal turizm çalışmaları içerisinde yer verilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftlik
turizmine katılım, gelen turistlerce farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Örneğin çiftliklere konaklamalı olarak gelen
çiftlik turistleri, çiftlikte günlük işlerin yapılmasına sadece izleyici olarak katılabilecekleri gibi, isterlerse çiftlik
işlerinin yapılmasına doğrudan katkı sağlayarak çiftlik işlerine yardımcı olarak katılabilirler, ya da sadece çiftlik
evlerinde konaklama ve doğal ürünlere birincil olarak erişim sağlama imkanı da sunabilmektedir. Bu açıdan çiftlik
turizmine ilişkin uygulama türleriyle ilgili resmi veri kayıtlarına ulaşılamamakla birlikte; TC Kültür ve Turizm
Bakanlığı Çiftlik/Köy evi istatistiklerinden yararlanılarak, güncel veriler yardımıyla, Türkiye’deki çiftlik turizminin
gelişimi ve mevcut durumu incelenebilmektedir (Ancak burada belirtilmesi gereken bir husus da, ülke çapında resmi
kayıtlarda yer almamakla birlikte, teknoloji ve iletişimin sunduğu olanaklar aracılığıyla faaliyette olup aktif olarak
çiftlik turizmi hizmeti sunabilen tesislerin de var olabileceğinin dikkate alınması, çalışmanın sonuçları açısından göz
önünde bulundurulması gereken önemli hususlardandır. Bu hususun ortadan kaldırılmasında ise doğrudan birincil veri
temini yapacak ulusal çaplı çiftlik turizmi araştırmalarına ihtiyaç olduğu belirtilebilmektedir).
Çalışmanın esas amacı odağında; ilk olarak çiftlik/köy evi resmi kayıtlarından yola çıkılarak Türkiye’de çiftlik
turizminin güncel durumuna ilişkin bazı bulgular, Grafik 2 ve Grafik 3’te yer verilmiştir. Burada 2020 yılına ait
Çiftlik/Köy evi verileri “tesis, oda ve yatak kapasitelerine” göre detaylandırılmakla birlikte, “turizm işletme belgeli”
ve “turizm yatırım belgeli” konaklama tesisleri şeklinde veriler 2’ye ayrılmıştır. “Turizm işletme belgeli” ibaresi, TC
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kayıtlı olarak faaliyete geçmiş tesisleri ifade ederken, “Turizm yatırım belgeli” ibaresi
ise faaliyete geçmek için ilgili bakanlığa başvurmuş ancak henüz faaliyet izni alamamış tesislerdir.
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Grafik 2: Türkiye'de Çiftlik Evi / Köy
Evi (2020 yılı, adet)

Grafik 3: Türkiye'de Çiftlik Evi / Köy
Evi (2020 yılı, adet)
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Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, Tesis İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR201131/tesis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 18.10.2021.
Grafik 2 ve 3 verilerinden yola çıkılarak, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgesine sahip çiftlik/köy
evi sayısı 2020 yılında 12 adet olup toplam 225 kişilik yatak kapasitesiyle faal olarak çiftlik turistlerine hizmet
vermekte iken; yine aynı yıl içerisinde çiftlik turizmine yönelik yatırım belgeli 1 adet tesis ve 82 yataklık kapasite
başvurusu bulunmaktadır. Bu açıdan hizmette olan aktif çiftlik/köy evi verilerinin yer aldığı Grafik 2’ye göre,
Türkiye’de resmi olarak kayıtlı ve hizmette olan 12 adet Çiftlik/Köy evi bulunduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Aynı yıl
içerisinde bu evlerde ağırlanmış olan çiftlik turistleri ve konaklamalarına ilişkin veriler Grafik 4’te yer almaktadır.
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Grafik 4: Türkiye'de Çiftlik/Köy Evi Turizm İşletme Belgeli Tesis
Konaklama Verileri (2020 yılı)
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Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, Konaklama İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR201131/tesis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 18.10.2021.
2020 yılı çiftlik/köy evi konaklama verilerine göre (Grafik 4) tesise geliş ve geceleme sayıları ile bu tesislerde ortalama
kalış ve doluluk oranları, gelen turistlerin yerli-yabancılık bilgisine göre verilmiştir. Bu verilerden hareketle ilk olarak
turizm işletme belgeli konaklama tesislerine geceleme yapmak amacıyla yapılan giriş sayısını gösteren “tesise geliş
sayıları”na bakıldığında; yaklaşık 3500 kişilik çiftlik/köy evi turistleri içerisinde yabancı turist sayısının son derece
düşük (14 kişi) olduğu görülmektedir. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde geçirilen gecelerin sayısını
gösteren “geceleme” verisine göre, tesislere gelen 14 yabancının toplamda 52 gece, 3459 yerlinin ise 6.667 geceyi bu
tesislerde geçirdikleri anlaşılmaktadır. Yani Türkiye’de çiftlik/köy evinde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden her
bir yabancı, geldiği tesiste ortalama olarak 3,71 gece konaklarken; yerli turistler ise ortalama olarak 1,93 gece
konaklamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki; Çiftlik/köy evi tesislerinde “ortalama kalış” süreleri açısından; tesise
geliş ve geceleme sayılarında yabancılara göre, yerli turistlerin daha kısa ortalama kalış süresine sahip oldukları ortaya
çıkmaktadır. Doluluk açısından ise çiftlik/köy evlerinin tam kapasite çalışmaktan oldukça uzak oldukları ifade
edilebilir.
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Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, Konaklama İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR201131/tesis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 18.10.2021.
Çalışmada, uluslararası ve ulusal literatür araştırmalarına dayanılarak Türkiye’de çiftlik turizminin yaklaşık 10-15
yıldan beridir oldukça yeni bir süreçte uygulama alanı bulduğunun söylenmesi mümkündür. Bu doğrultuda çiftlik/köy
evi verileriyle Grafik 5 ve 6’da yıllara göre Türkiye’deki çiftlik turizminin seyri incelenmektedir. Buradan ulaşılabilen
ilk işletme belgeli çiftlik köy evi verisi 2007 yılında karşımıza çıkmaktadır. Ancak ilk uygulamanın 2007 yıllında
olduğunun belirtilmesi doğru olmayacağı ifade edilebilir. Nitekim daha önceki yıllarda resmi olarak çiftlik/köy evi
verileri kaydı kullanılmadığı için, ilk uygulamanın hangi yıl başlatıldığı verisine ulaşılamamıştır. Yine aynı verileriyle
Türkiye’de yıllara göre çiftlik/köy evi değişim trendi incelendiğinde; 2007-2010 yılları arasında 1 adet olan çiftlik/köy
evi sayısı 2011-2012 de 2 adet, 2013’te 4, 2014-2015’te 7, 2016-2017’de 8, 2018’de 9 ve en güncel veri olarak 20192020 yıllarında ise 12 adet çiftlik/köy evi bulunmakta olduğu görülmektedir. Bu güncel verilere göre 12 adet faal olan
tesis, toplam 225 kişilik yatak kapasitesine sahiptir. Tesis başvuru sayısına bakıldığındaysa genel olarak 2007-2020
yılları arasındaki 14 yıllık dönem içerisinde yılda ortalama 4,6 adet başvuru olduğu dikkate alınırsa; bakanlığa yapılan
çiftlik/köy evi başvurusunda, 8 adet başvurunun yapıldığı 2017 yılı en fazla başvurunun olduğu yıl olduğu
belirtilebilecektir.
Grafik 7: Türkiye'de 08.11.2021 Tarihi İtibariyle Bakanlık Belgeli
Konaklama Tesis İstatistikleri (82 İl Verileri Toplamı)
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Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, Konaklama İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR201131/tesis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 18.10.2021
Grafik 7, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan turizm sektöründe 2021 yılına ilişkin toplam konaklama
tesis istatistikleri ile oluşturulmuştur. Bu noktada, gelirler açısından milli hasılada önemli bir rol alan Türkiye’nin
turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren ilgili bakanlığa kayıtlı konaklama tesis verilerine göre; 2021 yılında 4323
adet konaklama tesisine sahip olan Türkiye’de, çiftlik/köy evi konaklama tesislerinin sayısı ise 12 adettir. Buradan
anlaşılabileceği üzere ülkedeki toplam konaklama tesisleri içerisinde çiftlik/köy evi konaklama tesisi oldukça düşük
olduğu tespit edilebilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünyada sanayileşme dönemiyle bölgelerarası farklar ve yerel-kırsal gelişmişlik farklarının hızla artmaya başlamasıyla
birlikte, Türkiye’de bu farkların çözümüne yönelik dengeli kalkınmayı destekleyici tedbirler ve tavsiyelere hemen her
kalkınma planında yer verilmesine karşın, kırsaldaki kaynakların yine bu alanlardaki aktörlerle hareketlendirilmesi
çalışmalarının tam anlamıyla başarıya ulaştığı söylenememektedir. Dolayısıyla dünyada büyük savaşlar sonrasında
kırsala yönelik gelişim sürecinde çiftlik turizminin de dahil edildiği başarılı uygulama örnekleriyle yirminci yüzyılın
başlarından itibaren karşılaşılabilmesine karşın, Türkiye akademik yazınında çiftlik turizmi araştırmalarına oldukça yeni
bir süreçte yer verilmekte olduğu da görülmektedir.
Kırsal turizm çeşitlerinden çiftlik turizminde, dünya literatürü ve uygulama örneklerine göre oldukça yakın bir
geçmişten itibaren uygulanagelen Türkiye çiftlik turizmi uygulamalarında, özellikle tarihin birçok döneminde yaşam
merkezi olmuş, her mevsimin yaşanabildiği iklim çeşitliliği, turistik sporlara imkan tanıyan coğrafi karakteristikler gibi
doğal ortamda oluşmuş çeşitli zenginliklere de sahip olan ülkeler kırsalının, yüksek bir turistik potansiyeli barındırmakta
olduğu ifade edilebilecektir. Ancak bu potansiyele karşın; kırdaki doğal, kültürel, ekonomik, sosyal vb dokunun
korunarak geliştirilmesi, kırsalda faaliyet gösteren çiftlikler ve pozitif dışsallık yoluyla kırsal alanların gelişimi ve
kalkındırılmasında büyük önem arz eden çiftlik turizminin Türkiye’de geliştirilmesi ve teşvik edilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu anlamda çiftlik turizmi, kırsal hayata dokunabilme potansiyeliyle burada yaşayan halkın ekonomik
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ve sosyo-kültürel yapısında gelişimlerine olanak tanıma açısından önemli bir araç olarak kullanılabilecektir. Kırsal
kalkınmanın sadece ekonomik değil insan refahını iyileştirici sosyo-kültürel gelişimi de kapsadığı göz önüne
alındığında; kırsalın kalkındırılmasında bölgelerarası gelişmişlik farklarını giderici bu tarz uygulamalara destekleyici
bir araç olarak görülebilecektir. Bu açıdan çiftlik turizmi faaliyetleri, özellikle kırsalda yaşayanların bilinçlendirilerek
daha etkin bir kırsal birimlerin oluşumu bakımından kritik bir nokta olarak görülebilmektedir. Nitekim bu odakta
araştırmada incelenen TC Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi verilerinden “konaklama ve tesis istatistikleri” kapsamında,
çiftlik/köy evi istatistiki verilerinden hareketle yabancı para girişleri ve ulusal gelir açısından önemli bir ekonomik payı
olan turizm sektöründe, kırsal turizm alternatiflerinden olan çiftlik turizmi uygulamalarının son derece düşük düzeylerde
kaldığı ve kırsal turizm uygulamalarından çiftlik turizmi açısından, yeterince cezbedici hale gelememiş olduğu ileri
sürülebilecektir. Ayrıca kırsalda kültürel mirasın ve doğal kaynakların korunarak, turistik faaliyetlere çekilebilmesi
halinde, kırsal alanlarda turistik temelli katkının sürdürülebilirlik anlamında da kırsalı ve kırsalda kalkınmayı
desteklemesi muhtemeldir.
Ulusal literatür araştırmalarına dayanılarak Türkiye’de çiftlik turizminin yaklaşık 10-15 yıldır adından söz edilmekle
birlikte, resmi veri kayıtlarında ise Türkiye’nin ilk işletme belgeli “çiftlik/köy evi” verisi TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
veri tabanına göre 2007 yılında kaydedilmiştir. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus olarak çiftlik
turizmi uygulamasının ilk olarak 2007 yıllında başlatıldığı söylenememektedir. Nitekim resmi olarak kırsal turizm
kapsamında kaydı tutulan “çiftlik/köy evi” verilerinin, “çiftlik köy evi veya çiftlik turizmi” adıyla daha önceki yıllarda
ayrı bir kaydı tutulmadığı için, ilk uygulamanın hangi yıl başlatıldığı bilgisine ulaşılamamaktadır.
Çalışma bulguları Türkiye’de yıllara göre çiftlik/köy evi değişim trendi incelendiğinde 2007-2010 yılları arasında 1 adet
olan çiftlik/köy evi sayısı 2011-2012’de 2 adet, 2013’te 4, 2014-2015’te 7, 2016-2017’de 8, 2018’de 9 ve 2019-2020
yıllarında ise 12 adet çiftlik turizmine yönelik hizmet sunan çiftlik/köy evinin varlığı tespit edilmektedir. 2020 yılına
dayanan güncel verilere göre 12 adet faal olan tesis, toplam 225 kişilik yatak kapasitesine sahip olup, tesis başvuru
sayısına bakıldığında genel olarak 2007-2020 yılları arasındaki 14 yıllık dönem içerisinde yılda ortalama 4,6 adet
çiftlik/köy evi başvurusuyla bakanlığa yapılan çiftlik turizmine yönelik en fazla başvurunun 2017 yılında olduğunu
ortaya çıkarmaktadır. Bu veriden hareketle Türkiye kırsallarında kırsal turizm ve çiftlik turizmine yönelik talebin genel
olarak her geçen yılda arttığı belirtilebilmektedir. Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olan turizm
sektörüne yönelik 2021 yılında, toplamda 4323 adet konaklama tesisi bulunmakta iken; bu rakam içerisinde çiftlik/köy
evi konaklama tesislerinin sayısınınsa 2020 yılı itibariyle yalnızca 12 adet olduğu tespit edilebilmiştir. Gelişmiş sosyokültürel değerleriyle birlikte, zengin doğal güzelliklere de haiz olan Türkiye kırsallarında kırsal turizm ve çiftlik
turizminin yeri ve önemini anlamak bakımından, potansiyelin yüksek olmasına karşın, hem kırsalda yaşayanların hem
de bu alanların turizm kapasitesinin hareketlendirilmesinde yetersizliklerin olduğundan ve atıl bırakılan sosyo-kültürel
değerlerin varlığını da vurgulamak mümkündür.
Sonuç olarak; “Kırsal Alanlar ve Çiftlik Turizmi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmada, literatür
araştırmaları ve resmi veri kayıtlarından yola çıkılarak Türkiye kırsallarında turistik faaliyet türlerinden çiftlik
turizminin gelişim süreci ve mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye’nin dünyada kırsal bölgelerde görülen
gelişmeler açısından uygulama imkanlarına elverişli ortamlar (doğal kaynak, iklim, coğrafya, tarihi-kültürel doku vb)
halihazırda doğal olarak var olmakla birlikte; Dünya kırsalıyla karşılaştırıldığında potansiyelin kullanımı konusunda
henüz yeterli düzeylere gelindiğinden bahsedilememektedir. Türkiye kırsallarında, çiftlik turizmi uygulamalarının
henüz yaygınlaştırılamamış olmakla birlikte; gelişme-kalkınmada önemli bir faktör olan bölgelerarası farkların
azaltılmasında aktif bir rol üstlendiğinin söylenmesi de mümkün değildir. Ayrıca bu konunun kalkınma planlamalarında
ve yerel uygulamalarda dikkate alınarak, kırsalda çiftlik turizminin gelişimine yönelik başta bu bölgelerde yaşayan
halkın eğitimiyle çiftlik turizmine aktif-pasif katılımının arttırılacağı, çeşitli teşvikler ile efektif bir sürece
taşınabileceğinin önemle vurgulanması gereği de ortaya çıkmaktadır.
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ÖZ
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, tanımak gibi çeşitli nedenlerden dolayı ikamet
edilen yerden başka bir yere seyahat süreciyle başlayan aktivitelerin
bütünüdür. Seyahat nedenive yapılan aktivitelerin çeşitliliğine göre inanç
turizmi, sağlık turizmi, deniz turizmi, spor turizmi gibi çeşitli türlere
ayrılmaktadır. Turizm faaliyetleri ülke ekonomilerine döviz kazancı elde
etmesi, ödemeler bilançosu açıklarını iyileştirmesi, ekonomik büyümeye
katkı sağlaması, işgücü talebini artırması gibi olumlu katkılar
sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra turizm faaliyetleri ekonomilerin
finansal gelişmişlik düzeyine olumlu katkılar sunmaktadır. Finansal
gelişmenin özellikle yatırımların harekete geçirilmesinde, diğer ekonomik
sektörlerin desteklenmesinde, sermaye hareketlerinin oluşmasında ve turizm
sektörü için gereken yatırımların finansmanının sağlanmasında önemli rolü
bulunmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için turizmin finansal gelişmeye etkisi
araştırılmaktadır. 1990 ile 2020 dönemine ait Dünya Bankası ve
Uluslararası Para Fonu’ndan elde edilen veriler kullanılarak Türkiye’de
turizmin finansal gelişmeye etkisi Johansen eşbütünleşme analizi ile test
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre turizmde meydana gelen artışlar
finansal gelişmeyi pozitif etkilemektedir.
ABSTRACT
Tourism is the whole of the activities that start with the process of traveling
from the place of residence to another place for various reasons such as
resting, having fun, getting to know each other. It is divided into various
types such as faith tourism, health tourism, sea tourism, sports
tourism, according to the reason for travel and the variety of activities.
Tourism activities provide positive contributions to the country's economies
such as earning foreign exchange, improving the balance of payments
deficits, contributing to economic growth, and increasing the demand for
labor. In addition to all these, tourism activities provide positive
contributions to the financial development level of economies. Financial
development has an important role in mobilizing investments supporting
other economic sectors, creating capital movements and financing the
investments required for the tourism sector.
In this study, the effect of tourism on financial development for the Turkish
economy is investigated. Using the data obtained from the World Bank and
the International Monetary Fund for the period 1990 to 2020, the effect of
tourism on financial development in Turkey was tested with the Johansen
cointegration analysis. According to the findings, increases in tourism
positively affect financial development
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1. GİRİŞ
Turizm yaşanılan yerden başka bir yere seyahat ederek geçici süre konaklamak amacıyla yapılan aktivitelerin bütünü
olarak ifade edilmektedir. Yapılan seyahatler dinlenme, öğrenme, eğlenme, kültür, eğitim sağlık spor gibi çeşitli
nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bir ülke ya da bölge turist çekmek için yapılan ekonomik, kültürel ve
teknik tedbirlerde turizm faaliyetleri kapsamında ele alınır.
Turizm iç turizm ve dış turizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Seyahat edilen yer ülke sınırları içerisindeyse buna iç
turizm farklı bir ülkeye yapılan seyahat söz konusu olduğunda ise dış turizm olarak adlandırılır. Turizm faaliyetleri,
gelir elde edilmesine, ödemeler bilançosu açıklarının azalmasına, ekonomik büyümeye, istihdamı artırmaya kısaca
ekonomilerde makroekonomik göstergelerin iyileşmesine önemli katkılar sağlamaktadır (Çoban & Özcan, 2011: 244).
Bu nedenle turizm sektörü dünya genelinde hızlı bir gelişme göstermekte ve ülkeler turizmden daha fazla gelir elde
etmek için birbirleriyle rekabet etmektedir (Feritas, 2003: 45).
Uluslararası ticarette öne çıkan konulardan bir tanesi de turizmdir (Seyidoğlu, 2001: 740). Uluslararası turizm
faaliyetlerinden elde edilen gelirler dış ödemeler bilançosunda uluslararası hizmetler kalemi içerisinde yer almakta ve
ödemeler dengesinde oluşan açıkların giderilmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Önder, 2020: 211). Bu gelirler ihracat
etkisi yaparak ülkelerin döviz gelirlerini artırmakta, özelliklede döviz sıkıntısı çeken ve ödemeler dengesi açık veren
ülkeler için ülkeye döviz girdisi sağlanmasında önemli bir kaynak oluşturmaktadır (Bahar ve Baldemir, 2008: 98). Bu
özelliği ile turizm sektörünün, uluslararası ticaretin önemli bir unsuru olduğu ileri sürülmektedir (Tsai ve Wang, 1998:
640).
Turizm sektöründe emek faktörünün yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı istihdamın artmasına dolayısıyla
işsizliğin azalmasına olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra turizm faaliyetlerinin artmasıyla sektörde meydana
gelen büyüme yeni yatırımları uyarmasıyla yeni turistik tesislerin inşa edilmesini artıracaktır. Buna bağlı olarak artan
yatırım harcamaları ekonomide bir harcama akımı oluşturacaktır (Ağır ve Özbek, 2021: 97). Yanı sıra turizm faaliyetleri
farklı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere olan talebi de artırarak diğer sektörlere de gelir sağlamaktadır (Kar vd.,
2004: 89-90).
Ülkelerin doğal kaynaklarını ve kültürel özelliklerini ön plana çıkaran turizm sektörü siyasal, sosyal ve ekonomik
faktörlere oldukça duyarlıdır (Çeken, 2014:.27-29, Ağır ve Özbek, 2021: 106). Ampirik literatürde turizm faaliyetleriyle
birçok ekonomik gösterge arasında karşılıklı ilişki olduğu görülmektedir. Yani turizm faaliyetleri ekonomideki birçok
unsuru etkileme gücüne sahipken aynı zamanda bu etmenlerin çoğundan da etkilenmektedir. Turizm sektörünün
gelişmesi finansal gelişmeyi de olumlu etkilemektedir (Değer, 2006: 71; Kara, Çömlekçi ve Kaya, 2012: 79; Chou,
2013: 227; Hrubcovaa, Loster ve Obergrubera, 2016: 446; Chulaphan ve Barahona, 2017: 1; Page vd., 2017: 469; Özcan
ve Ilgaz, 2018: 55-56; Ayaydın vd., 2019:. 73;).
Finansal piyasalarda kullanılan araçların, kurumların ve hizmetlerin çeşitliliğinin artması ve bunların daha yoğun
kullanılması finansal gelişmişlik olarak ifade edilir (Önder ve Karabulut, 2017: 238). Dahası finansal gelişme düzeyi
yüksek bir ekonomi, finansal sistem sayesinde oluşturulan fonları, reel kesime daha kolay, daha hızlı, daha az maliyetle
ve artan oranlarla aktarabilme kapasitesine sahiptir. Iheanacho (2016), finansal gelişmenin özellikle kaynakların verimli
bir şekilde tahsis edilmesinde, yatırımların harekete geçirilmesinde, diğer sektörleri desteklemede ve ekonomik
büyümeyi sağlamada büyük rol oynadığını ifade etmektedir (Türkmen ve Ağır: 2020: 579). Bu çalışmanın temel amacı
turizm sektörünün gelişmesinin finansal gelişmeyi nasıl etkilediğini ortaya koymak olduğundan literatür özetinde ilgili
çalışmalara yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür incelendiğinde çalışmaların daha çok turizm ile ekonomik büyüme arasında yoğunlaştığı görülse de turizm ile
finansal gelişme arasındaki ilişkinin incelenmesinin son dönemde popüler hale geldiği görülmektedir.
Ronald Kumar (2014) turizmin gelişme gösterdiği bir ülke olarak nitelediği Vietnam için 1980-2010 dönemine ait
verilerle turizm, finansal gelişme ve bilgi-iletişim teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre
turizmin her iki değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkileri olduğunu belirtmektedir.
Başarır ve Çakır (2015) 1995-2000 yıllarına ait verileri kullanarak Türkiye, İtalya İspanya, Fransa ve Yunanistan için
enerji tüketimi, turizm ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda turizmden finansal
gelişmeye tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ileri sürmektedir.
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Shahbaz ve diğerleri, (2015) turizm ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi 1975-2013 dönemine ait verilerle ARDL
yöntemini kullanarak test etmiştir. Ulaştığı sonuçlara göre turizm ile finansal gelişmenin eşbütünleşik olduğunu ayrıca
turizm ile finansal gelişme arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Ohlan (2017), Hindistan için turizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi finansal gelişmeyi göz önünde
bulundurarak ampirik olarak inceleyerek., uzun dönemde turizm ve finansal gelişme arasında eşbütünleşme ilişkisi
olduğunu ortaya koymuştur.
Özcan ve Ilgaz (2018), 1995-2014 yıllarına ait yıllık verilerle Akdeniz ülkelerinde turizm ve finansal gelişme ilişkisini
analiz ederek, çalışmada iki olgu arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu belirlemişlerdir.
Katırcıoğlu vd. 2018 yılında turizmle finansal gelişme arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi için incelediği çalışmada
1960-2015 yıllarına ait verilerle ampirik olarak incelemiştir. Türkiye'de turizm hacmindeki değişikliklerin finansal
hacimdeki değişikliklerden önce geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de turizm gelişimi ile finansal gelişmenin uzun
vadeli ve pekiştirici bir etkileşime sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Tsaurai (2018) Güney Afrika ülkelerinde finansal gelişme, turizm ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyerek, finansal
gelişme ve turizm arasında tamamlayıcılık ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yanı sıra finansal gelişme ve turizmin
gelişmesi ekonomik büyümeyi pozitif etkilemektedir.
Karhan ve Yenişehiroğlu (2019) Türkiye ekonomisi için 1995-2016 yıllık verileriyle finansal gelişme ve turizm gelirleri
arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle incelemiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre turizm ve finansal
gelişmenin eşbütünleşik olduğu, ayrıca finansal gelişmeden turizme doğru nedensellik ilişkisi olduğuna rastlanmıştır.
Ayaydın vd. (2019), Türkiye ekonomisinin1963-2015 yıllarına ait verileriyle turizm, finansal gelişme ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak incelemiştir. Sonuçlar arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu turizm
gelirleri ve finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini tespit etmiştir.
Altınöz ve Altuntaş G-20 ülke grubu için 2020 yılında yaptığı analizde 1995-2017 yılına ait verileri kullanarak
karbondioksit salınımı, enerji tüketimi, finansal gelişme, turizm ve yenilenebilir enerji arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme
testiyle incelemiştir. Elde edilen sonuçlar uzun dönemde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu
göstermektedir.
Pata (2020) Türkiye ekonomisi için 1965-2017 yıllarına ait yıllık verilerle Türkiye’de turizme dayalı büyüme hipotezini
incelemiştir. Çalışmada ülkeye gelen turist sayısı, finansal gelişme, ticari açıklık ve sermaye stokunun ekonomik
büyümeye etkileri ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre turizmin sermaye stokunu,
finansallaşmayı ve dış ticareti olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

3. AMPİRİK ANALİZ
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için turizmin finansal gelişme üzerindeki etkisi test edilmektedir. Ampirik analiz
yöntemleri olarak, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök analizi, Johansen ve Juselius (1988, 1990) eşbütünleşme
analizi ile Hansen ve Phillips (1990) tam değiştirilmiş en küçük kareler yöntemi (fully modified ordering least squaresFMOLS), Park (1992) kanonik koentegrasyon regresyonu (canonical cointegratin gregression-CCR) Stock ve Watson
(1993) dinamik en küçük kareler yöntemi (dynamic ordering least squares -DOLS) eşbütünleşme tahmincileri
yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

3.1. Veri Seti ve Yöntem
Türkiye’ye yıllık olarak gelen yabancı turist sayısı turizmi temsil ederken finansal gelişmeyi ise Uluslararası Para Fonu
(IMF) tarafından hazırlanan finansal gelişme endeksi temsil etmektedir. Analizde kullanılan veriler kaynaklarıyla
birlikte Tablo 1’de görülmektedir. Analizde Türkiye’ye 1990-2020 yılları arasında gelen yabancı turist sayısı ve finansal
gelişme endeksinin logaritmik formları kullanılmıştır.
Tablo 1. Değişkenlerin Tanımlanması
Değişkenler

Açıklama

Kaynak

Dönemi

lnfdı

Finansal Gelişme Endeksi

IMF

1990-2020 Yıllık

lnturizm

Gelen Yabancı Turist Sayısı

Dünya Bankası

1990-2020 Yıllık

Çalışmada kullanılacak olan değişkenlerin görselleri erilerin trend içerdiğini göstermektedir. Bu nedenle ampirik
analize trend değişkenin de eklenmesi gerekmektedir.
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Şekil 1. Değişkenlerin Grafikleri
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3.2.Birim Kök Testi
Zaman serileri analizinde kullanılan değişik birim kök analizleri mevcuttur. Bu yöntemler içerisinde öteden beri en çok
kullanılan birim kök analizinin ADF testi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada da durağanlık analizi ADF birim kök testi
yardımıyla yapılmaktadır.
Tablo 2. ADF Birim Kök Test Sonuçları
Düzey
C

C/T

lnfdı

-2.020 (0.2765)

-3.453* (0.0632)

lnturizm

-1.746 (0.3986)

1.924 (0.1524)
Birinci Fark

C

C/T

dlnfdı

-3.583** (0.0126)

-4.936*** (0.0036)

dlnturizm

-3.247** (0.0272)

-3.426**(0.0473)

%1, ** %5,* %10 düzeyinde anlamlılığı; C:abitli, C/T sabit ve trendli modeli göstermektedir. () içerisindeki değerler
olasılık (Prob.) istatistikleridir.
***

Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışmada kullanılan değişkenler, düzeyde %5 anlamlılık seviyesinde birim kök
içermektedir. Öte yandan değişkenlerin birinci farklarına uygulanan test, %5 istatistiksel anlamlılık seviyesinde birim
kök olmadığını ortaya koymaktadır. Teknik olarak belirtilmesi gerekirse seriler I(1)’dir ve birinci farklarında durağan
olma şartı arayan ekonometrik yöntemler kullanılabilmektedir.

3.3.Johansen Eşbütünleşme Testi
Zaman serileri ekonometrisinde, uzun dönem için uygulanan yöntemler içerisinde Johansen Eşbütünleşme (1988, 1990)
analizi genellikle tercih edilmektedir. Bu testin uygulanabilmesi için, gerekli şart, zaman serilerinin birinci farklarında
durağan olmasıdır.
Analize, VAR tahminlerinden elde edilen uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesiyle başlanılmakta ve bu uygun
gecikme seviyesinde, doğrusal regresyon modelinin otokorelasyon ve değişen varyans varsayımları ihlal edilmemelidir.
Tablo 3. VAR Modelinin Gecikme Sayısının Tespiti
Gecikme
Sayısı
0

TEMAPOR

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

7.552063

NA

0.002272

-0.411264

-0.315276

-0.38272
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1

34.95892

48.72330*

0.000402

-2.145105

-1.857141*

-2.05947

2

40.58603

9.170115

0.000359*

-2.265632*

-1.785693

-2.122921

VAR analizinin sonuçları uygun gecikme uzunluğu olarak 2 (iki) gecikmeye işaret etmektedir. 2 gecikme sayısının
kullanıldığı VAR analizinde, değişen varyans ve otokorelasyon sorununun olmadığı görülmektedir.
Tablo 4. Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testi Sonuçları
Lagrange Çarpanı (LM) Otokorelasyon Testi
LM-Test İstatistiği

Gecikme Uzunluğu

Olasılık Değeri

1.209353

2

0.3211

White Değişen Varyans Testi
Ki-Kare

Serbestlik Derecesi

Olasılık Değeri

42.71115

24

0.1107

Karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çember içerisinde olduğu ise modelin istikrarlılığını göstermektedir.
Başka bir ifadeyle, model durağandır.
Şekil 2. AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5
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0.5
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-1.0

-0.5
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1.5

Johansen Eşbütünleşme testi sonuçları hem iz istatistiğinde hem de max. öz değer istatistiğinde, iki değişken arasında
bir tane uzun dönem ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla değişkenler eşbütünleşiktir denilebilir.
Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Testi

H0

H1

Öz

İz

değer

İst

%5
Kritik
Değer

Olasılık
Değeri

H1

Max. Öz
D
eğ
er
İst
at
ist
iğ
i

%5
Kritik
D
eğ
er

Olasılık
D
eğ
er
i

r=0

r≥1

0.6058

31.3507

20.2618

0.0010

0.6059

27.0069

15.8921

0.0006

r≤ 1

r≥2

0.1391

4.34357

9.16454

0.3634

0.1391

4.3435

9.16454

0.3634

Not: “r” koentegre vektör sayısını ifade etmektedir.

3.4.Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri
TEMAPOR

2( 1 )

S a y f a | 33

Önder, F. (2022). 2(1), 29-35.

Eşbütünleşme ilişkisinin kabulünden sonra, eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Bunun için
Hansen ve Phillips (1990) ’in FMOLS, Park (1992)’ın CCR ve Stock ve Watson (1993)’ın DOLS yöntemleri
kullanılmaktadır.
Tablo 6. Eşbütünleşme Tahmincilerine Göre Katsayılar
FMOLS
Değişkenl
er

Katsayı

lnTurizm

0.326494***

C

-6.306525

Not:

***

DOLS
Olasılık
Değe
ri

CCR

Katsayı

t istatistiği

Katsayı

t istatistiği

0.0000

0.295606***

0.0000

0.327807***

0.0000

0.0000

-5.783522

0.0000

-6.328565

0.0000

ifadesi değişkenlerin %1 düzeyinde anlamlılığını temsil etmektedir.

Tablo 6’da sunulan bulgular, turizm değişkeninde meydana gelen %1’lik artışın FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerine
göre sırasıyla; finansal gelişmeyi %0,32; %0,29 ve %0,32 seviyesinde pozitif olarak etkilediğini göstermektedir. Bu
etkilerin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Uluslararası turizm faaliyetleri ülkelerin döviz kazancı elde etmesine olanak sağlamasından ötürü ülkeler için önemli
bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen gelirler ödemeler bilançosu açıklarının azalmasına, ekonomik
büyümeye, istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Turizmdeki gelişmenin pozitif olarak etkilediği unsurlardan bir
tanesi de finansal gelişmedir. Dolayısıyla turizm sektörü birçok ekonomi için önde gelen sektörler arasında yer almakta
ve uluslararası alanda hızlı bir gelişme göstermektedir. Ülkeye gelen turist sayısı arttıkça ülkenin birçok makroekonomik
göstergelerinde iyileşmeler ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de turizmin gelişmesinin finansal gelişmeye etkisi Johansen Eşbütünleşme yöntemiyle
ekonometrik olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak
finansal gelişmişlik düzeyide artış göstermektedir. Türkiye dünyada gelen turist sayısı bakımından öne çıkan ülkeler
arasında yer almaktadır. Fakat turizmden elde edilen gelirler istenilen düzeyde değildir. Bu sebeple turizm sektörünün
geliştirilmesine yönelik faaliyetler teşvik edilmeli, turistlere yönelik imkanlar çeşitlendirilmeli, ulaşım ve konaklama
hizmetlerinde mevcut kalitenin daha da artırılması adına girişimlerde bulundurularak geliri artırıcı turizm faaliyetleri
öne çıkarılmalıdır.
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