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E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik bir 
dergidir. Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile işletme, ekonomi 

alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almış olsa da, 2015 yılı 
içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem değerlendirme 
sürecini başarı ile tamamlamış olan çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. Derginin amacı akademik 

olarak bilimsel açıdan üst düzeyde. nitelikli ve alanında özgün çalışmaları yayınlamak, üretilen bilgilerin daha çok 
kişiye ulaşmasını sağlamak, yapılan çalışmaların uluslararası literatürde yer almasını sağlamaktır.   

 

E-Journal of Yasar University dergisinin kırkbeşinci sayısında ekonomi, finans, lojistik, turizm ve işletme alanlarında 

dört Türkçe, iki İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli otel zincirlerinin mobil uygulama 

kullanım durumlarını saptamak ve kullanılan mobil uygulamaların içerik ve özelliklerini belirlemek için nitel araştırma 

yöntemini kullanan Burçin Kırlar Can, Hülya Yeşilyurt, Ceyda Lale Sancaktar ve Nilüfer Koçak, Mobil Çağda Mobil 

Uygulamalar: Türkiye’deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti başlıklı çalışmalarında Türkiye'deki yerli 

otel zincirlerinin mobil uygulama kullanım oranının yıllara göre artış gösterse de oldukça düşük olduğu sonucuna 

varmıştır. Özge Korkmaz’a ait Kültür Turizminde Müzelerin Yeri: Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisi başlıklı 

çalışma Bayburt ilinde bulunan Baksı müzesinin il ekonomisine katkısı ve ilin tanınırlığına etkisi incelenmiştir. 2014 yılı 

Avrupa Müze ödülüne layık görülen Bayburt ilinde yapılan ampirik çalışmada sıklık, yüzdelik, ortalama testleri ve logit 

model kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Baksı Müzesi’ni ziyaret etmeye gelen bireylerin ilin ekonomisine katkı 

sağladığı, müze hakkında bilgi sahibi olan bireylerin il hakkında da bilgi sahibi olma olasılıklarının arttığı belirlenmiştir. 
İbrahim Çetintürk’ün Turizm İşlemelerinde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kaynağı Olarak Stratejik İnsan 

Kaynakları Yönetimi başlıklı çalışması üstün veya farklı yeteneklere sahip olan işletmelerin rakip işletmeler karşısında 

üstünlük sağladığını, nadir ve taklit edilemez insan kaynakları yeteneklerine sahip olan bir turizm işletmesinin 

organizasyon kültürü ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve üstün bir performans elde ettiği anlaşılmaktadır. Türkay 

Türkoğlu, Semra Tetik, Ayşen Açıkgöz’e ait Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-demografik Özellikleri ile 

Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması başlıklı çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine girişimci kişilik ölçeği (başarma ihtiyacı duyma, kendine güven, yenilikçi 

olma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı) uygulanmıştır.  Ampirik analiz bölümünde ortalama, frekans analizi 

ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya göre, öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini orta düzeyde 

taşıdıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinden cinsiyet, akademik program 

ve bazı ailevi faktörler ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hisse Senedi Piyasalarında 

Oynaklık Yayılma Etkisi: Mısır Devrimi Öncesi ve Sonrasına Dair Bulguları inceleyen Berna Kırkulak ve Hassan 

Ezzat’a göre Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail hisse senedi piyasalarında hisse senedi getirilerinde şoklara karşı 

oynaklık bulunmaktadır. Bu yayılmaları test etmek için BEKK-GARCH modeli kullanılmıştır. Örneklem devrim öncesi 

dönem (2007-2010) ve devrim sonrası dönem (2011-2013) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

devrim öncesi dönemde Mısır’dan Türkiye’ye, Suudi Arabistan’a ve İsrail’e kuvvetli bir şok geçişi olduğunu, ancak, 

devrim sonrası dönemde ise Mısır’dan Türkiye’ye ve İsrail’e zayıf bir şok geçişi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gerçek 

yaşam boyutlarındaki İleri Planlama ve Çizelgeleme problemlerinin çözümünü inceleyen Mahmut Ali Gökçe, Berkay 

Beygo, Turgut Ekmekçi’nin İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) Uygulamaları için Kapasiteli Çok Seviyeli Dinamik Lot 

Belirleme Problemine Hiper-Sezgisel Yaklaşım adlı çalışması Genetik Algoritmalara (GA) dayalı bir hiper-sezgisel yöntem 

önerilmektedir. Çalışmada önerilen model, doğrudan olmayan bir temsil kullanarak GA'nın düzük seviyeli sezgiseller 

uzayında gezinerek çözüm aramasına dayanır. Esas çözümün, farklı düşük seviyeli sezgisellerin makinalarda, periyotlar 

boyunca kombinasyonu ile oluşturulduğunu belirtir.  
 
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2017 yılının Nisan ayında çıkacak olup yeni sayıda yine kendi 
alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder, çalışmalarınızda 
kolaylıklar dileriz. 
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Öz: Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde yeni iş alanlarının açılması ve yeni iş yapma modellerinin 

oluşturulması için potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimini etkileyen girişimci kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını ortaya koymak ve öğrencilerin  sosyo-demografik 

özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu kapsamda,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerine girişimci kişilik ölçeğini barındıran anket çalışması  (başarma ihtiyacı duyma, kendine güven, yenilikçi olma, 

kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, ortalama, frekans analizi ve korelasyon analizi 

yardımıyla yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini orta düzeyde (x=3.17) taşıdıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinden cinsiyet, yaş, akademik program, sınıf, öğrenim türü, kişilik özelliği, 

yaşadığı yer, yaşadığı bölge ve bazı ailevi faktörler ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Sosyo-Demografik Özellikler, Girişimci Kişilik Özellikleri, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 

Abstract: The economic development of countries like Turkey which has a young population, the growth of potential entrepreneurs is 

essential to establish new business opportunity and create new business models. The aim of this study is to investigate the relationship 

between the socio-demographic profile and entrepreneurial personality features, and reveal if vocational school students in university have 

entrepreneurial personality features that affect the entrepreneurial tendency. In this context, entrepreneurial personality features scale (need 

of being successful, self-confidence, being innovator, center of control, taking risk, tolerance of uncertainty) was conducted 

KöyceğizVocational School Students in MuğlaSıtkıKoçmanUniversity. The data was analyzed by means of frequency analysis, mean and 

Correlation Analysis. As a result, entrepreneurial personality characteristics of the students in the survey was found moderate (x = 3.17). A 

significant association between socio-demographic profile (gender, age, academic program, class, type of education, personality trait, place 

of inhabited, lived zone and some family factors) and entrepreneurial personality features of the students was also found. 

Keywords:Entrepreneur, Entrepreneurship, Socio-Demographic Profile, Entrepreneurial Personality Features, Associate Degree Students 

1. Giriş 

Girişimcilik geçmişten günümüze, dünyada ve ülkemizde önemimini koruyan ve artıran bir kavramdır. 

Girişimciliğin önemi, girişimcilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, sonucunda da toplumsal 

refaha dönüştürmelerinde yatmaktadır. Çünkü yatırım sonucunda istihdam ve gelir düzeyi yükselmekte, 

bireylerin ve genel olarak toplumun refah düzeyi artmaktadır (Dilsiz ve Kölük. 2005:5). Girişimcilerin artması 

yatırımı, istihdamı, ekonomik büyümeyi ve genişlemeyi beraberinde getirmektedir. 

Yenilik oluşumunu hızlandırması girişimciliğin ekonomiye kazandırdığı somut katkılardan biridir. Sürekli 

olarak yeni fırsatları takip eden ve yeni fikir, ürün ve hizmetler oluşturmaya gayret eden girişimciler, bir ülkenin 

ekonomik yapısının dinamik bir yapı halini almasında çok önemli rol oynar. Girişimcilik ve girişimciliğin bu 

yenilikçi yönü ile büyüme hızlanmakta, verimlilik ve yeni iş imkânı sayısı artmaktadır  (Önce vd., 2014:9). Önce 

ve diğerlerine (2014:8)  göre, “risk üstlenme ve yenilikçi olma niteliği nedeniyle girişimciler, toplumların 

değişim ve gelişme süreçlerinde öncülük ederler”. 

                                                            
1Bu makale, II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu’nda (9-11 Ekim 2015, Muğla)  sunulan sözlü bildirinin geliştirilmiş şeklidir. 
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Girişimcilik ve girişimciliğin desteklenmesi gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin temel politikası 

haline gelmiştir. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olması ve sabit ücretle çalışma şartlarının zor olması 

nedeniyle kendi işini kurmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır (Cansız, 2007:59). Bu bağlamda, 

ülkemizde girişimcilere maddi, manevi kurumsal bir takım destek mekanizmaları her düzeyde işletilmesi 

yaygınlaşmıştır. Erken yaşlarda bireyleri girişimci olmaya yönlendirmek ve toplum kültürünün bir parçası haline 

dönüştürmek amacıyla üniversite düzeyinde girişimcilik dersleri yaygınlaştırılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde 

son dönemlerde ciddi atılımlar gerçekleştirilmiş ve girişimcilik dersleri eğitim programlarına dahil edilmiştir 

(Döm, 2014:33). Girişimcilik eğitiminde amaç bir kişide girişimcililk potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış 

bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve kişinin farkında olmasını sağlamaktır (Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 

2015:12; Bozkurt ve Alparslan, 2013:12; Heinonen, 2006:25-26). 

Bir toplumda girişimci sayısının artması, girişimcilik eğitimi alan ve girişimci olma isteği taşıyan potansiyel 

girişimcilere bağlıdır.  Dolayısıyla girişimci kişilik özelliklerini taşıyan öğrencileri girişimciliğe teşvik etmek 

gerekmektedir. Girişimcilik, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, kişilik özellikleri ve demografik unsurların, 

bireylerin girişimci kişilik özelliklerinin (risk alma, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı, belirsizliğe 

tolerans, kontrol odağı) birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır (İşcan ve Kaygın, 2011:445). Bu noktadan hareketle 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bu araştırma yapılarak 

girişimci kişilik özelliklerini taşıyıp taşımadıkları belirlenerek, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile 

girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

2. Girişimci ve Girişimcilik Kavramı 

Girişimci ve girişimcilik konusunda birçok farklı tanımlar yapılmıştır. Genel bir tanımlamayla girişimci, 

çevresine bakmasını ve ihtiyaçları görmesini bilen, bu ihtiyaçları bir iş fikrine çevirebilen, iş yapabilmek için 

gerekli kaynakları bir araya getirmesini becerebilen, risk alabilen, yaratıcı düşünebilen, yeniliklere açık kişi 

olarak tanımlanmaktadır (Titiz, 1994; Güney ve Nurmakhamatuly, 2007: 63). 

Girişimciliğin günümüzdeki yaygın olarak kullanılan tanımı ilk kez 18. yüzyıl başlarında ekonomist 

Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Cantillon’a göre  girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve 

işin riskini üstlenen kişidir (Moreland, 2004:3; Uluköy vd.,  2016:123). Top’a (2006:7; Onay ve Çavuşoğlu, 

2010:48) göre de girişimcilik, “girişimcinin ortaya koyduğu eylemin, hareketin, organizasyonun ve yarattığı yeni 

sonuçların genel adıdır”. Girişimci, mal veya hizmet üretmek/pazarlamak üzere kar/zarar riskini göze alarak, 

sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir (Tutar ve Küçük, 2003:23). Girişimcilik ise girişimcinin riski 

üstlenip kar amacıyla mal ya da hizmet meydana getirme faaliyetidir. 

Girişimci, “her zaman bilinmeyenle ilgilenen geleceği kurcalayan, olasılıklardan olanaklar yaratan, kaosları 

uyuma çeviren kişidir” (Gerber, 1995:24; Döm, 2014:6). Girişimcilik, pazardaki fırsatların iş fikrine 

dönüştürülerek yeni iş ve işletmelerin oluşturulduğu dinamik bir süreçtir (Tutar ve Altınkaynak, 2014:49). 

“Girişimci, değişime karşı olumlu, esnek ve uyum sağlayabilen bir özelliğe sahip ve değişimi bir fırsat olarak 

kabul eden kişi olarak görülmektedir. Girişimci bireyin değişime bu şekilde bakması, güvensizlik, risk ve 

belirsizlikle karşılaştığında  kendine güvenen bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır” (Cansız, 

2007:18).    

“Modern girişimcilik düşüncesinin kurucusu olarak nitelendirilen Schumpeter, girişimciliği yeni bileşimlerin 

meydana getirilmesi olarak tanımlamış ve bunun da ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu belirtmiştir” 

(Cansız, 2007:6).  Girişimci, mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini (doğal 

kaynaklar, teknoloji, işgücü, sermaye) bir araya getiren, kar amacı güden ve zarar riskini göze alan kişi olarak 

tanımlanabilir (Sabuncuoğlu ve Tokol, 1997:3). 

Girişimci öz bir ifadeyle işletmeyi kuran, yönlendiren, geleceğe ilişkin planları yapan ve yürüten kişi olarak 

tanımlanabilir. Belirli işletmecilik faaliyetlerini realize etmek amacıyla sahip olduğu finansal kaynakları riske 

eden ve kar amacı güden kişilere girişimci denir (Akdemir, 2012:29).  

Girişimciliğin çağdaş toplumdaki önemi, ardı arkası kesilmeyen yenilikleri gerçekleştirmek şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu açıdan modern girişimin gücü; yenilik yapma ve yaptığı yenilikleri iş dünyasında somut ticari 

ürünlere dönüştürebilme kapasitesine dayanır. Bu bakımdan girişimci sürekli yenilik yapan kişi anlamında 

kullanılmaktadır (Tutar ve Küçük, 2003:161).  Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk üstlenebilme, yeniliklere 

açık olma, kendine güven, iç kontrol odağına sahip olma, başarıya inanma, belirsizliğe karşı tolerans gösterme 

gibi belirli kişilik özelliklerine sahip olması gerekir. 
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3. Girişimci Kişilik Özellikleri 

Girişimci kişilerin, kişilik oluşumlarında, doğuştan getirdikleri ve onları girişimci olmaya iten pek çok etken 

olduğu gibi, aynı zamanda dış faktörlerin de girişimci kişiliğin oluşmasında etkili olduğu, araştırmalar sonucunda 

ortaya konulmuştur. Aile, toplum, yaş, cinsiyet, eğitim ve ekonomik çevre girişimcilik eğiliminin oluşmasında 

önemli faktörler olarak görülmektedir (İrmiş ve Barutçu, 2012:3; Akpınar ve Küçükgöksel, 2015:14). 

Literatürde yaygın olarak ifade edilen girişimci kişilik özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür 

(Koh, 1996:14; Bozkurt ve Erdurur, 2013:59): 

 Risk alma 

 Belirsizliğe tolerans 

 Kendine güven 

 Yenilikçilik 

 Başarı ihtiyacı 

 Kontrol odağı 

Risk alma eğilimi: Risk alma eğilimi, bir kişinin belirsiz karar ortamında risk almaya yönelik tutumu olarak 

tanımlanabilir (Koh, 1996:15). Risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar doğurması olasılığıdır 

(Akçakanat vd., 2014:138). Bu nedenle girişimcinin faaliyet gösterdiği alanda karşılaşabileceği bazı riskleri göz 

önünde bulundurması ve bu risklere katlanması gerekmektedir (Pişkinsüt, 2011: 98). Girişimci, karlı gördüğü bir 

iş için sermayesini ve emeğini riske ederek pazara girme cesaretini gösteren kişidir. Risk alma eğilimi yüksek 

bireylerin belirli bir ücret karşılığı çalışmaktansa girişimcilik yaparak daha başarılı olacakları kabul edilmektedir 

(Cansız, 2007:23).   

Belirsizliğe karşı tolerans: Belirsizlik, “belirli bir hareketin birden fazla sonucunun bulunması, bu farklı 

sonuçların ortaya çıkma olasılıklarının belli olmaması durumudur” (Döm, 2014:2). Belirsizliğe tolerans, 

toplumun risk ve belirsizlikten kaçınma konusundaki tolerans düzeyini ifade etmektedir. Bireylerin belirsizlikten 

kaçınma derecesi de iş yapma eğilimlerini etkilemektedir. Belirsizlikten kaçınma düzeyinin düşük olduğu 

bireylerde büyük belirsizlikleri tolere etme derecesi yüksek olmaktadır. Belirsizlikten kaçınma derecesi yüksek 

olan bireyler ise kurallar ve prosedürleri tercih etmektedir (Döm, 2014:42).   

Kendine güven: Girişimci olmak her şeyden önce kendine güvenmek anlamına gelir. Girişimcilikte kişi 

kendi yeteneklerine, çaba ve becerisine güvenerek faaliyette bulunur. Başarılı olması durumunda da kişinin 

kendine olan güveni artar (Tutar ve Altınkaynak, 2014:50). Dolayısıyla ne istediğini bilen, hedefe yönelik 

harekete geçmekten sakınmayan ve hata yapma korkusu taşımayan girişimcilerin başarı olasılığı artmaktadır 

(Pişkinsüt, 2011: 99). 

Yenilikçilik: Yenilik, yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Girişimci her alandaki 

yeniliği başlatan kişi olduğu gibi, yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun karar ve uygulamaları ile 

gerçekleşebilir. Bu karar ve uygulamaları yönlendiren girişimci kültür ve zihniyetinin oluşumunda başarılı ve 

yenilikçi girişimin önemi büyüktür (Tutar ve Altınkaynak, 2014:30). Yenilikçilik, sorunlara ve ihtiyaçlara 

yaratıcı, alışılmamış ve farklı çözümler aranmasını ifade eder. Bu çözümler yeni ürün ve hizmetlerde olduğu gibi, 

yeni teknoloji ve süreçlerin izlerini taşımaktadır (Akçakanat vd., 2014:139). Bu nedenle girişimci yeniliklere 

açık, çevresel değişim faktörlerini dikkate alabilen ve kendini sürekli geliştiren bir kişi olmalıdır (Tutar ve 

Altınkaynak, 2014:16). 

Başarı ihtiyacı: Başarı motivasyonu ile hareket eden bireyler, iyimser, sorumluluk gerektiren işlerle 

uğraşmayı seven ve yenilikçi bir anlayışa sahiptirler. Böyle bireylerin en önemli özelliği risk yüklenmeye istekli 

olmalarıdır (Cansız, 2007:19).  McClelland (1961) teorisinde, başarma ihtiyacını insan davranışının arkasındaki 

itici güç ve girişimci davranışı etkileyen güçlü bir psikolojik faktör olarak ileri sürülmüştür (Koh, 1996:14).  

Başarma ihtiyacı, insanları girişimciliğe sevk etmek, ölçülebilir riskleri almaya yöneltmek, problem çözme 

becerisini geliştirmek ve amaçların belirlenmesine yardımcı olmak bakımından girişimciliğe katkıda 

bulunmaktadır (Korkmaz, 2012:212; Talih Akaya vd., 2014:112). 

Kontrol odağı: Kontrol odağı, “bireyin, yaşadığı olayları nelerin kontrol ettiğine dair inancıdır” (Strauser vd., 

2002; Basım ve Şeşen, 2008:51). Diğer bir ifadeyle kontrol odağı, şans ya da çevresel faktörler ile kişisel 

inisiyatif alarak, bireylerin başarı ve başarısızlıklarını algılama derecesini ifade eder (Lau ve Shaffer,1999;  

Bozkurt ve Erdurur, 2013:60). Kontrol odaklılığın iç ve dış kontrol odağı olmak üzere iki uçlu bir yapıya sahip 

olduğu bilinmektedir (Cansız, 2007:31).  İç kontrol odağına sahip bireyler hayatındaki olayları kontrol etmenin 

mümkün olduğuna inanırken, dış kontrol odağına sahip bireyler hayatındaki olayların şans, talih ya da kader gibi 
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dış faktörlerin sonucu olduğuna inanırlar (Koh, 1996:14). Rotter’e (1966:2) göre içsel kontrol, karakteristik bir 

girişimcilik özelliğidir. 

Pek çok insanda var olan girişimcilik özellikleri zaman zaman yeteneklerin farklı yönlere çevrilmesi 

nedeniyle atıl kalmaktadır. Her ne kadar girişimcilik kişiye özgü doğuştan niteliklere bağlı olarak açıklansa da, 

girişimcilik konusunda alınacak eğitimle başarılı olunabileceği ifade edilmektedir. Girişimcilik eğitimindeki 

amaç, kişide var olan ama gizli kalmış girişimci niteliklerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda girişimcilerin 

yanlış işler yapmalarını önleyerek, üretim kaynaklarının (sermaye, emek, teknoloji, doğal kaynaklar) verimli 

kullanılmasını sağlamaktır. Bu sebeple, üniversitelerde verilen girişimcilik eğitimi ile gençlerin içinde girişimci 

ruhunun olup olmadığı tespit edilerek, girişimciliğe yönlendirilebilirler. Bu özelliğinin farkına varan herkes kendi 

işini kurmak isteyebilir  (Cansız, 2007:42). Özellikle meslek yüksekokullarında mesleki eğitim alarak belli 

becerilerle donatılmış öğrencilerin, istihdama odaklı olarak yetiştirilmesinin yanında girişimci olmaları yönünde 

cesaretlendirilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır (Türkoğlu ve Coşkun, 2013:154). 

GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Girişimcilikle ilgili literatür tarandığında, bireylerin girişimci kişilik özelliklerini inceleyen çok sayıda çalışma 

olduğu görülmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

Bozkurt ve Erdurur’un (2013) girişimci kişilik özelliklerinin (başarma ihtiyacı duyma, kendine güven, 

yenilikçi olma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı) girişimcilik eğilimine etki edip etmediğini 

belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada, girişimci kişilik özelliklerinden kendine güven faktörü hariç diğer 

girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Cansız’ın (2007) üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik yaptığı 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin potansiyel birer girişimci olabilecekleri 

ancak yönlendirme eksikliği nedeniyle bu potansiyellerini dışa vuramadıkları ortaya çıkmıştır. 

Çolakoğlu ve Çolakoğlu’nun (2015) üniversitelerdeki girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik algısı ve 

girişimcilik potansiyeli ilişkisi üzerine yaptığı çalışmada girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik algısı ve girişimcilik 

potansiyeli arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

Faiz’in (2013) meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik yaptığı 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin %35’lik kısmı mezuniyet sonrası kendi işlerini yapmak 

istemektedirler. Cinsiyet ile girişimcilik eğilimleri arasında bir farklılık bulunmamıştır. Kız öğrencilerin daha dışa 

dönük oldukları tespit edilmiştir. Girişimcilik dersi alanlar ile almayanlar arasında girişimcilik eğilimi açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca araştırmacı, pazarlama program öğrencilerinin dışa dönüklük 

açısından halkla ilişkiler program öğrencilerinden daha öncü olduklarını tespit etmiştir (Pazarcık, 2015:102). 

Yıldız ve Kapu’nun (2012) üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki 

ilişkiyi incelemeye yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yüksek 

düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiği, öğrenciler arasında paylaşılan değerlerden güç ve başarı ile girişimcilik 

eğilimi arasında pozitif yönde ilişki olduğu, demografik özellikler açısından ise çalışanların çalışmayanlara göre 

daha fazla girişimcilik eğilimi gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Akan ve diğerlerinin (2013) meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarına ilişkin yaptığı 

araştırma sonuçlarına göre; yaş, cinsiyet, sınıf, öğrenim görülen bölüm ve meslek yüksekokulu değişkenleri ile 

girişimcilik düzeyi arasında ilişki bulunmazken, öğrencilerin aldıkları girişimcilik dersleri değişkeni ile 

girişimcilik düzeyi arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Çatır ve diğerlerinin (2015) meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine 

yönelik yaptığı araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim türleri ile girişimcilik eğilimleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, öğrencilerin yaşları, bölümleri ve girişimcilik dersi alanlar-almayanlar 

ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Korkmaz’ın (2012) üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik Bülent Ecevit 

Üniversitesi işletme bölümü öğrencilerine uyguladığı anket sonuçlarına göre; öğrencilerin kendilerini girişimci 

bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan psikolojik, demografik ve aile 

özellikleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Akkaya ve diğerlerinin (2014) Yalova Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı 

çalışmada, öğrencilerin girişimcilik eğilimini belirleyen psikolojik, demografik ve aile faktörleri araştırılmıştır. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre; cinsiyet ile başarma ihtiyacı boyutu arasında anlamlı ilişki bulunurken, kontrol 

odağı, risk alma eğilimi, belirsizlik toleransı, kendine güven ve yenilikçilik boyutları arsında anlamlı ilişki 

bulunmamıştır. Yaş ile kontrol odağı boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, başarma ihtiyacı, risk alma 
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eğilimi, belirsizlik toleransı, kendine güven ve yenilikçilik boyutları arasında anlamlı bir ilişki bir ilişki 

bulunmamıştır. 

4. Materyal Yöntem 

4.1. Araştırmanın Yöntemi ve Amacı 

Araştırma verileri anket tekniği vasıtasıyla elde edilmiştir. Anketler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz 

Meslek Yüksekokulu’nda 2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilere toplam 300 anket formu dağıtılmış ve ulaşılamayan, geri dönmeyen ile hatalı 

işaretlenenlerin çıkarılması sonucu 240 adet form değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, potansiyel girişimci olan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerini 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimini etkileyen 

girişimci kişilik özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını ya da hangi düzeyde taşıdıklarını belirlemek ve sosyo-

demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için bu araştırma yapılmıştır. 

4.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Eğitim ve kültür, aile yapısı ve sosyal çevre, psikolojik faktörler ve ekonomik çevre girişimciliği etkileyen 

faktörlerdir (Marangoz, 2012). Bu faktörlerin yanı sıra, girişimciliği etkileyen üç önemli faktör daha olduğu 

söylenebilir. Bunlardan ilki; bireylerin cinsiyeti, eğitimi, yaşı, iş tecrübesi, medeni durumu, sosyoekonomik 

statüsü, ailenin eğitim/gelir durumu, kardeş sayısı ve rol model gibi demografik faktörlerdir (Kayış, 2010:23). 

İkincisi; çocukluk, aile ortamının ve moral destek ağlarının varlığının (akrabalar, arkadaşlar) önemine dikkat 

çeken sosyal ortamın etkilerini inceleyen çalışmaların yer aldığı sosyal faktörlerdir (Aytaç, 2011:142). Üçüncüsü 

de; kişisel niteliklerimiz bizim kim olduğumuzu, hangi psikolojik ve sosyal pozisyonda bulunduğumuzu 

açıklamaya çalışan psikolojik faktörlerdir (Cin ve Günay, 2013; Hız ve Karaosmanoğlu, 2015:386). 

Bu bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini taşıyıp 

taşımadıklarını belirlemek ve öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Araştırmaya katılan öğrenciler girişimci kişilik özelliklerini taşımaktadır. 

H2: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H3: Araştırmaya katılan öğrencilerin aile özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H4: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yer ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H5: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları bölge ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

4.3. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtları 

Araştırmanın evrenini, Muğla Sıtkı Koçman Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Ormancılık, Tıbbi Aromatik Bitkiler 

ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı’nda okuyan 420 öğrenci, örneklemini ise tüm program ve sınıflardan 

tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 240 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırma, 2014-2015 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu’nda 

okuyan öğrencilerle sınırlıdır. Verilerin sadece bir üniversitenin bir meslek yüksekokulundan toplanmış olması 

araştırmanın en önemli kısıtlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma betimsel bir nitelik taşıdığından dolayı 

sonuçlar genellenemez. 

4.4. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada verilerin toplanması için anket soru formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde demografik ve aile özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır.  

İkinci bölümde ise araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini (risk alma eğilimi, 

yenilikçilik, kendine güven, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve başarma ihtiyacı) ölçmeye yönelik sorular yer 

almaktadır. Bu kapsamda Koh (1996)’un Hong Kong’da tezsiz yüksek lisans öğrencilerine uygulamış olduğu ve 
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Bozkurt (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Sorulara ilişkin seçenekler, “Hiçbir Zaman, 

Nadiren, Bazen, Sık Sık, Çok Sık” şeklinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere, SPSS paket 

programı vasıtasıyla ortalama, frekans analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. 

5. Bulgular 

5.1. Demografik Özellikler 

Bu kısımda, demografik özellikler; kişisel ve çevresel özellikler ile aile özellikleri olmak üzere iki boyutta 

değerlendirilmiş ve bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Kişisel ve Çevresel Özelikler 

KİŞİSEL ve ÇEVRESEL ÖZELİKLER N FREKANS % 

CİNSİYET 
Bayan 240 66 27,5 

Bay 240 174 72,5 

YAŞ 
20 Yaş ve altı 240 50 20,8 

20 yaş üstü 240 190 79,2 

PROGRAM TÜRÜ 

 

Tıbbi Aromatik Bitkiler 240 49 20,4 

Özel Güvenlik ve Koruma 240 64 26,7 

Ormancılık 240 127 52,9 

SINIFI 
1. Sınıf 240 119 49,6 

2. Sınıf 240 121 50,4 

ÖĞRETİM TÜRÜ 
Normal 240 138 57,5 

İkinci 240 102 42,5 

NOT ORTALAMASI 

1,00-1,50 240 21 8,8 

1,5-2 240 45 18,8 

2-2,5 240 65 27,1 

2,5-3 240 53 22,1 

3 ve üzeri 240 56 23,3 

KİŞİLİK ÖZELLİĞİ 

Konuşkan-Girişken 240 129 53,8 

Sessiz-Sakin 240 74 30,8 

Duygusal-Alıngan 240 25 10,4 

İçe Dönük 240 12 5,0 

YAŞADIĞI YER 

Köy 240 55 22,9 

Belde-Kasaba 240 29 12,1 

İlçe 240 103 42,9 

İl 240 53 22,1 

YAŞADIĞI BÖLGE 

Ege 240 107 44,6 

Marmara 240 39 16,3 

İç Anadolu 240 22 9,2 

Akdeniz 240 49 20,4 

Karadeniz 240 12 5,0 

Doğu Anadolu 240 2 0,8 

Güneydoğu 240 9 3,8 

 
Araştırma kapsamındaki öğrencilerin kişisel özellikleri ve yaşadıkları çevreye ait bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 66’sı kız (%27,5), 174'ü (%72,5) ise erkektir.  Yaş grupları 

incelendiğinde 20 yaş ve altı 50 (%20,8), 20 yaşından büyük 190 (%79,2) öğrenci bulunduğu görülmüştür.  

Öğrencilerin devam ettiği program türüne göre dağılımı ise şöyledir; Tıbbi Aromatik Bitkiler 49 (%20,4), 

Özel Güvenlik ve Koruma 64 (%26,7) ve Ormancılık 127  (%52,9)’dir.  Araştırma kapsamındaki 240 öğrencinin 

138'i (%57,5) normal öğretim, 102'si (%42,5) ikinci öğretim öğrencisidir. Öğrencilerden 119'u (%49,6) 1.sınıfa, 

121'i, (%50,4) 2. sınıfa devam etmektedir.  
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Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 21'i (%8,8) not ortalamalarının 1-1,5 arasında olduğunu, 45'i (%18,8) 

not ortalamalarının 1,5-2,0 arasında olduğunu, 65'i (%27,1) not ortalamalarının 2-2,5 arasında olduğunu, 53'ü 

(%22,1) not ortalamalarının 2,5-3 arasında olduğunu ve 56'sı (%23,3) 3 ve üzerinde olduğunu belirtmiştir. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerden 129'u (%53,8) kişiliğini konuşkan-girişken, 74'ü (%30,8) sessiz-

sakin, 25'i (%10,4) duygusal-alıngan, 12'si ise (%5,0) içe dönük olarak adlandırmıştır. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşadıkları çevreye ait bilgiler sorulduğunda 55'i (%22,9) köyde, 29'u 

(%12,1) belde-kasabada, 103'ü (%42,9) ilçede, 53'ü (%22,1) ilde yaşadığını belirtmiştir. Bölgesel olarak ele 

alındığında, Ege Bölgesi’nde yaşayan 107 (%44,6) öğrenci, Marmara Bölgesi’nde yaşayan 39 (%16,3) öğrenci, İç 

Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 22 (%9,2) ) öğrenci, Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan 49 (%20,4) öğrenci, Karadeniz 

Bölgesi’nde yaşayan 12 (%5,0) öğrenci, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 2 (%0,8) ) öğrenci ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 9 (%3,8) öğrenci olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin aile özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere 

uygulamaya katılan öğrencilere ailedeki çocuk sayısı ve yaş sırası sorulmuş ve 22'si (%9,2) ailedeki çocuk 

sayısını bir, 112'si (%46,7) ailedeki çocuk sayısını iki, 56'si (%23,3) ailedeki çocuk sayısını üç, 30'u (%12,5) 

ailedeki çocuk sayısını dört, 20'si (%8,3) ailedeki çocuk sayısını beş olarak belirtmiştir. Ailedeki yaş sırasını 98'i 

(%40,8)  1. çocuk, 91'i (%37,9) 2.çocuk, 25'i (%10,4) 3. çocuk, 19'u (%7,9) 4.çocuk, 7'si (%2,9) 5.çocuk olarak 

tanımlamıştır. 

Araştırma kapsamındaki öğrencilere anne ve babasının eğitim düzeyi sorulmuştur. Babasının eğitimi 

sorulduğunda 10'u (%4,2) babasının eğitim düzeyini okuryazar, 119'u (%49,6) ilkokul, 52'si (%21,7) ortaokul, 

46'sı (%19,2) lise, 13'ü (%5,4) üniversite olarak belirtmiştir. Annesinin eğitim düzeyini ise 23'ü (%9,6) 

okuryazar, 146'sı (%60,8) ilkokul, 33'ü (%13,8) ortaokul, 33'ü (%13,8) lise, 5'i (%2,1) üniversite olarak 

belirtmiştir. 

Tablo 2. Aile Özellikleri 

AİLE ÖZELLİKLERİ N FREKANS % 

AİLEDEKİ ÇOÇUK SAYISI 

1 240 22 9,2 

2 240 112 46,7 

3 240 56 23,3 

4 240 30 12,5 

5’den çok 240 20 8,3 

AİLENİN KAÇINCI ÇOCUĞU 

Birinci 240 98 40,8 

İkinci 240 91 37,9 

Üçüncü 240 25 10,4 

Dördüncü 240 19 7,9 

Beşinci ve üzeri 240 7 2,9 

BABANIN EĞİTİMİ 

Okuryazar 240 10 4,2 

İlkokul 240 119 49,6 

Ortaokul 240 52 21,7 

Lise 240 46 19,2 

Üniversite 240 13 5,4 

ANNENİN EĞİTİMİ 

Okuryazar 240 23 9,6 

İlkokul 240 146 60,8 

Ortaokul 240 33 13,8 

Lise 240 33 13,8 

Üniversite 240 5 2,1 

BABANIN İŞ DURUMU 

Çalışmıyor 240 33 13,8 

Kendi işyerinde çalışıyor 240 52 21,7 

Kamu sektörü 240 34 14,2 

Özel sektörde 240 52 21,7 

Emekli 240 69 28,8 

ANNENİN İŞ DURUMU 

Çalışmıyor 240 195 81,3 

Kendi işyerinde çalışıyor 240 15 6,3 

Kamu sektörü 240 2 ,8 

Özel sektörde 240 17 7,1 

Emekli 240 11 4,6 

AİLENİN GELİR DURUMU 1000-1500 TL 240 143 59,6 
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1600-2000 TL 240 47 19,6 

2000-2500 TL 240 25 10,4 

2500-3000 TL 240 11 4,6 

3000 TL'den fazla 240 14 5,8 

AİLEDE GİRİŞİMCİ 

BULUNMASI 

Evet 240 93 38,8 

Hayır 240 147 61,3 

Araştırma kapsamındaki öğrencilere anne ve babasının iş durumu sorulmuştur. Babasının iş durumunu 

33'ü (%13,8) çalışmadığını, 52'si (%21,7) kendine ait işyerinde çalıştığını, 34'ü (%14,2) kamu sektöründe 

çalıştığını, 52'si (%21,7) özel sektörde çalıştığını, 69'u (%28,8) emekli olduğunu belirtmiştir. Annesinin iş 

durumunu ise 195'i (%81,3) çalışmıyor, 15'i (%6,3) kendine ait işyerinde çalışıyor, 2'si (%0,8) kamu sektöründe 

çalışıyor, 17'si (%7,1) özel sektörde çalışıyor ve 11'i (%4,6) emekli olarak tanımlamıştır.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin gelir durumu incelendiğinde 143 (%59,6) öğrenci aile gelirinin 1000-

1500TL aralığında olduğunu, 47 (%19,6) öğrenci aile gelirinin 1600-2000TL aralığında olduğunu, 25 (%10,4) 

öğrenci aile gelirinin 2000-2500TL aralığında olduğunu, 11 (%4,6) öğrenci aile gelirinin 2500-3000TL aralığında 

olduğunu, 14 (%5,8) öğrenci aile gelirinin 3000TL'den fazla olduğunu beyan ettiği görülmektedir. Ailede 

girişimci bulunması sorgulandığında araştırma kapsamındaki öğrencilerin 93'ü (%38,8) evet, 147'si  (%61,3) 

hayır olarak yanıt vermiştir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Girişimci Kişilik Özellikleri N Ortalama Std. Sapma 

Risk alma 240 3,31 ,60035 

Yenilikçilik 240 3,34 ,67773 

Kendine güven 240 3,16 ,46970 

Başarı ihtiyacı 240 3,05 ,48038 

Kontrol odağı 240 3,01 ,45021 

Belirsizliğe tolerans 240 3,20 ,57265 

Toplam Girişimci Kişilik Özellikleri 240 3,17 ,32425 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Buna göre risk alma boyut ortalaması 3.31;  yenilikçilik boyut ortalaması 3.34;  kendine güven boyut ortalaması 

3.16; başarı ihtiyacı boyut ortalaması 3.05; kontrol odağı boyut ortalaması 3.01;  ve belirsizliğe tolerans boyut 

ortalaması 3.20’dir. Toplam girişimci kişilik özellikleri ortalaması ise 3.17’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

girişimci kişilik özelliklerini orta düzeyde taşıdıkları tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlara göre; öğrencilerin risk alma eğilimlerinin olduğu (x=3.31), yenilikçi olduğu (x=3.34), 

kendilerine güvenlerinin olduğu (x=3.16), başarıya ihtiyaç duydukları (x=3.05), kontrol odağına sahip oldukları 

(x=3.01), belirsizliğe tolerans gösterdikleri ve toplam olarak girişimci kişilik özelliklerini taşıdıkları (x=3.17) 

söylenebilir. Buna göre H1 hipotezi doğrulanmıştır. 

5.2. Boyutlar ve Demografik Özellikler Arasındaki Korelasyon Analizi 

Boyutlar ve sosyo-demografik özellikler arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Buna 

göre, yaş değişkeni ile risk alma ve yenilikçilik boyutları ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, yaş faktörü girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen  

etkilidir denilebilir.  

Program türü ile risk alma, yenilikçilik, başarı ihtiyacı boyutları ve toplam girişimci kişilik özelliği 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Buna göre, araştırma kapsamındaki 

öğrencilerin girişimcilik eğilimi ile devam ettiği program arasında ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, program 

türü girişimcilik eğilimi üzerinde etkilidir denilebilir.  

Yaşadığı yer (köy, belde-kasaba, ilçe, il) ile yenilikçilik, kendine güven, kontrol odağı boyutları ve toplam 

girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Bu sonuca göre, 

araştırma kapsamındaki öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile yaşadığı yer arasında ilişki vardır. Buna göre 

H4 hipotezi doğrulanmıştır. 
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          Tablo 4. Boyutlar ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki Korelasyon Analizi 

                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              * P<0.05;  ** P<0.01; N=240 

 
 Cinsiyet Yaş 

Program  

Türü 
Sınıfı 

Öğrenim 

Türü 

Aile 

geliri 

Kişilik 

özelliği 
Yerleşim Bölge 

Aile 

girişimci 

Risk alma 

Pearson 

Korelasyon 
-,064 ,182** -,207** ,024 ,005 ,030 -,148* ,087 ,049 -,104 

Anlamlılık ,320 ,005 ,001 ,717 ,933 ,648 ,022 ,180 ,451 ,107 

Yenilikçilik 

Pearson 

Korelasyon 
-,079 ,146* -,160* -,019 -,006 -,037 -,076 ,142* ,010 -,134* 

Anlamlılık ,220 ,024 ,013 ,770 ,927 ,566 ,238 ,028 ,875 ,038 

Kendine güven 

Pearson 

Korelasyon 
,066 ,057 -,109 -,003 -,013 ,140* -,067 ,158* ,001 -,061 

Anlamlılık ,305 ,376 ,091 ,959 ,847 ,030 ,300 ,014 ,992 ,345 

Başarı ihtiyacı 

Pearson 

Korelasyon 
-,139* ,098 -,165* ,120 -,030 ,050 ,057 ,039 -,035 -,085 

Anlamlılık ,032 ,128 ,010 ,063 ,646 ,440 ,377 ,549 ,594 ,190 

Kontrol odağı 

Pearson 

Korelasyon 
-,048 -,014 -,119 -,135* -,100 ,030 ,039 ,163* ,087 -,027 

Anlamlılık ,458 ,834 ,065 ,036 ,123 ,643 ,545 ,012 ,178 ,678 

Belirsizliğe 

tolerans 

Pearson 

Korelasyon 
-,101 ,099 -,121 ,030 -,160* -,001 -,096 ,077 ,171** -,061 

Anlamlılık ,120 ,127 ,061 ,644 ,013 ,983 ,136 ,235 ,008 ,347 

Toplam 

Girişimci Kişilik 

Özelliği 

Pearson 

Korelasyon 
,171** -,250** ,152* ,135* ,184** ,171** -,250** ,152* ,135* ,184** 

Anlamlılık ,008 ,000 ,019 ,036 ,004 ,008 ,000 ,019 ,036 ,004 
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Yaşadığı bölge değişkeni ile belirsizliğe tolerans boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı ve 

kontrol odağı arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, yaşadığı bölge faktörü 

girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. Buna göre H5 hipotezi doğrulanmıştır 

Diğer bir açıdan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, girişimci kişilik özellikleri ve sosyo-

demografik özellikleri arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

1. Risk alma boyutu ile yaş, devam ettiği program ve kişilik özelliği değişkenleri arasında ilişki olduğu, 

2. Yenilikçilik boyutu ile yaş, devam ettiği program, yaşadığı yer (yerleşim), ailede girişimci bulunması 

değişkenleri arasında ilişki olduğu, 

3. Kendine güven boyutu ile yaşadığı yer (yerleşim), ailenin gelir durumu değişkenleri arasında ilişki 

olduğu, 

4. Başarı ihtiyacı boyutu ile cinsiyet, devam ettiği program değişkenleri arasında ilişki olduğu, 

5. Kontrol odağı boyutu ile devam ettiği sınıf, yaşadığı yer (yerleşim) değişkenleri arasında ilişki olduğu, 

6. Belirsizliğe tolerans boyutu ile öğretim türü (örgün/ikinci öğretim), yaşadığı bölge değişkenleri arasında 

ilişki olduğu, 

7. Genel girişimcilik eğilimi ile cinsiyet, yaş, devam ettiği program, sınıfı, öğrenim türü, aile geliri, kişilik 

özelliği, yaşadığı yer (yerleşim), yaşadığı bölge ve ailede girişimci bulunması değişkenleri arasında 

ilişki olduğu görülmüştür. 

Elde edilen sonuçlara göre H2, H3, H4 ve H5 hipotezleri kısmen kabul edilmiştir. 

6. Sonuç 

Girişimcilik, kişinin yetiştiği ekonomik, sosyolojik ve psikolojik şartların kombinasyonundan oluşan ve eğitim ile 

geliştirilebilen bir olgudur. Bireyler sahip oldukları girişimci kişilik özelliklerini eğitimle geliştirerek başarılı 

girişimci olabilirler. Toplumsal refah düzeyinin ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi girişimci sayısının 

artmasına bağlıdır. Potansiyel girişimci olarak düşünülen üniversite öğrencileri, bir toplumda girişimci sayısının 

artması açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışma üniversitede önlisans eğitimi gören gençlerin kişilik özelliklerini, aile yapısını ve girişimcilik 

eğilimini etkileyen girişimci kişilik özelliklerine sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu amaçla meslek 

yüksekokulu öğrencileri araştırma kapsamında inceleme konusu yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilerek 

konu değerlendirilmiştir. 

Analiz sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini (risk alma x=3.31, 

yenilikçilik x=3.34, kendine güven x=3.16, başarı ihtiyacı x=3.05, kontrol odağı x=3.01, belirsizliğe tolerans 

x=3.20)   orta düzeyde taşıdıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin demografik ve aile özellikleri ile girişimci 

kişilik özellikleri arasında kısmen anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Cinsiyet değişkeni ile başarı ihtiyacı boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, kontrol odağı ve belirsizliğe karşı 

tolerans boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu bağlamda cinsiyet girişimcilik eğilimi 

üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

Yaş değişkeni ile risk alma, yenilikçilik boyutları ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, kendine güven, başarı ihtiyacı, kontrol odağı ve belirsizliğe karşı 

tolerans boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, yaş girişimcilik eğilimi 

üzerinde kısmen etkilidir denilebilir.  

Program türü değişkeni ile risk alma, yenilikçilik, başarı ihtiyacı boyutları ve toplam girişimci kişilik özelliği 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, kendine güven, kontrol odağı ve kendine 

güven boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, program türü girişimcilik 

eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

Devam ettiği sınıf ile kontrol odağı boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı ve belirsizliğe karşı 

tolerans boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, öğrencinin devam ettiği 

sınıf girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir.  

Öğrenim türü ile belirsizliğe tolerans boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki  (p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı ve kontrol odağı 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, öğrenim türü girişimcilik eğilimi 

üzerinde kısmen etkilidir denilebilir.  
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Aile geliri ile kendine güven ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

(p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, başarı ihtiyacı, kontrol odağı ve belirsizliğe karşı tolerans boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, aile geliri girişimcilik eğilimi üzerinde 

kısmen etkilidir denilebilir. Bu bağlamda, bireylerin gelir düzeyi arttıkça girişimciliğe yönelik kendine güveni de 

artmaktadır denilebilir. 

Kişilik özelliği değişkeni ile risk alma boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı, kontrol odağı ve belirsizliğe 

karşı tolerans boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, kişilik özelliği 

girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

Yaşadığı yer (yerleşim) değişkeni ile yenilikçilik, kendine güven, kontrol odağı boyutları ve toplam girişimci 

kişilik özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, başarı ihtiyacı ve 

belirsizliğe karşı tolerans boyutları arsında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, kişinin 

yaşadığı yer (yerleşim) girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

Yaşadığı bölge değişkeni ile belirsizliğe tolerans boyutu ve toplam girişimci kişilik özelliği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, yenilikçilik, kendine güven, başarı ihtiyacı ve 

kontrol odağı boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre, kişinin yaşadığı bölge 

girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

 Ailede girişimci bulunması değişkeni ile yenilikçilik boyutu ile toplam girişimci kişilik özelliği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunurken, risk alma, kendine güven, başarı ihtiyacı, kontrol odağı 

ve belirsizliğe karşı tolerans boyutları arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. Bu sonuca göre ailede 

girişimci kişilerin bulunması, kişinin girişimcilik eğilimi üzerinde kısmen etkilidir denilebilir. 

Babanın eğitimi, annenin eğitimi, babanın iş durumu, annenin iş durumu, ailedeki çocuk sayısı, ailenin 

kaçıncı çocuğu olduğu ve not ortalaması değişkenleri ile girişimcilik boyutları ve girişimcilik eğilimi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p>0.05) bulunmamıştır. 

Girişimcilik, işsizliğin önlenmesinde, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında ve toplumsal yapıda 

değişimci ve yenilikçi bir sürecin başlatılmasında temel faktör olarak görülmektedir. Dolayısıyla girişimcilik 

potansiyeline sahip bireylerin iş kurarak ekonomik sisteme katılması büyük önem taşımaktadır. Bu bireylerin 

ortaya çıkarılması ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için; bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve 

kültürel yapı, aile, toplumsal davranış örüntüleri, eğitimin kalitesi, düzeyi, genel ekonomik koşullar ile devletin 

girişimciliğin gelişmesine ilişkin teşvik edici tutum ve uygulamaları gereklidir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde girişimci ruha sahip kişilerin yetişmesi ekonomik gelişme ve büyüme için yaşamsal öneme sahiptir 

(Bozkurt vd., 2012: 230; Yılmaz vd., 2016:139). 

Ülkemizde girişimciliğin gelişip yaygınlaşmasıyla girişimci kişilik özellikleri arasında yakın bir ilişki vardır. 

Girişimcinin motivasyonu, özgüveni, risk üstlenebilme cesareti ve başarı ihtiyacı yüksek olmalıdır. Dolayısıyla 

kendi işini kurmayı düşünen girişimci adayı gençlerin öncelikle girişimcilik yeteneklerine ve girişimcilik 

eğilimine sahip olması gerekir (Tekin, 2014:74). Ayrıca girişimcilik kültürünün artırılmasının teşvik edilmesi, 

yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin artırılması, danışmanlık hizmetlerinin artırılması, girişimcilere 

iletişim kanalları sağlanması, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi uygulamalar ülkemizde gençlerin 

girişimciliğe yönelmesi ve girişimciliğin gelişmesi açısından önemlidir.  
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Abstract: This study is concerned with solving real-life sized APS (Advanced Planning and Scheduling) problems 

practically. Specifically, the problem of Multilevel Capacitated Lot Sizing Problem with linked lot sizes (MLCLSP-L) is 

considered. The problem is a classical, practical and notoriously hard problem. We propose a new modeling technique 

for MLCLSP-L based on a GA-driven hyperheuristic, which enables modeling of some issues previously not modeled. 

Proposed model uses an indirect representation by allowing GA search through a space of low level heuristics’ 

combinations. Each one of the low level heuristics is simple and determines the detailed production plan of a machine 

in a period. The solution is constructed through combination of these low level heuristics. New model is demonstrated 

by solving moderate size test problem along with software developed.”  
 

Keywords: APS implementation, multilevel capacitated lot sizing problem  with linked lot sizes; hyperheuristic; genetic algorithm; production 

planning; constructive heuristics 

 

Öz: Bu makale gerçek yaşam boyutlarındaki İleri Planlama ve Çizelgeleme (İPÇ)problemlerinin çözümü 

üzerinedir.Özellikle, kapasite kısıtı altında çok seviyeli lot boyutlandırma ve çizelgeleme problemi çalışılmıştır. Bu 

problem, pratik değeri yüksek ve akademik olarak da son derece zor bir problemdir. Problemin çözümü için Genetik 

Algoritmalara (GA) dayalı bir hiper-sezgisel yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem daha önce kullanılan 

yöntemlerleeile modellenmemiş bazı durumların modellenmesine de olanak tanır.Önerilen model, doğrudan olmayan 

bir temsil kullanarak, GA’nın düşük seviyeli sezgisellerin kombinasyonlarından oluşan uzayında gezinerek çözüm 

aramasına dayanır. Her düşük seviyeli sezgisel aslında, bir makineye, bir zaman periyodunda yükleme yapan basit 

algoritmadır.Esas çözüm, farklı düşük seviyeli sezgisellerin makinalarda, periyotlar boyunca kombinasyonu ile 

oluşturulur.Bu yeni model gerçek yaşam boyutunda bir problemin çözümünde, geliştirilen yazılım ile beraber 

kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İleri Planlama ve Çizelgeleme (İPÇ=APS) uygulaması, Çok seviyeli lot boyutlama ve çizelgeleme, hiper 

sezgisel, genetic algoritma, üretim planlama, yapısal sezgisel 

 

1. Introduction 
First, we introduce Advanced Planning and Scheduling Systems and their importance. Then, multilevel lot sizing and 

scheduling problem is described in detail and its relationship to APS systems is established.  

1.1. Advanced Planning and Scheduling Systems 
The computerized production planning and control systems were developed gradually over the last thirty years, starting 

with Material Requirements Planning (MRP), and followed by Manufacturing Resources Planning (MRP-II), Enterprise 

Resource Planning (ERP) and finally Advanced Planning and Scheduling (APS) (Steger Jensen et al. 2011). 

Since early 1990s, APS started to appear on the integrated systems’ market. APS is formally defined as 

“Techniques that deal with analysis and planning or logistics and manufacturing during short, intermediate and long-

term time periods. APS system describes any computer program that uses advanced mathematical algorithms and/or 

logic to perform optimization or simulation on finite capacity scheduling, sourcing, capital planning, resource planning, 

forecasting, demand management, and others. These techniques simultaneously consider a range of constraints and 

business rules to provide real-time planning and scheduling, decision support, available-to-promise, and capable-to-

promise capabilities. APS often generates and evaluates multiple scenarios.” (Blackstone and Cocks in APICS 

dictionary, 2005)  
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APS systems are generally used in conjunction with ERP systems, either as add-ons or direct integral components 

of ERP systems, creating the support mechanism for planning and decision-making (Kreipl and Dickersbach, 2008).  

Figure 1 shows the conceptual framework of Advanced Planning and the Supply Chain Planning (SCP)matrix 

(Fleischmann et al. 2008), the multi level lot sizing and scheduling problem discussed in this paper, cover the planning 

tasks of lot-sizing and machine scheduling. Additionally, they are linked to short term sales planning as a capable-to-

promise logic (Kilger and Schneewiss, 2005). 

 
Figure 1. Supply Chain Planning (SCP) Matrix (Fleischmann et al., 2008, p.87) 

 
The great promise APS systems has been that, when implemented correctly, an APS system allows companies, use 

already available capacity much more efficiently, and therefore contributing more to the bottomline. This has led to a 

vast amount of literature on APS development.  

Stadler (2005 ) discusses issues and challenges of today’s APS will in three main categories. The first of those 

categories are module improvement where most importantly Production planning and detailed scheduling of APS is 

discussed. Lot sizing and scheduling is the main technical problem to be solved for this purpose and therefore stands as 

the most important technical barrier to a more successful APS implementation 

The exceeding majority of the publications use MILP (Mixed Integer Linear Programming) for modeling and 

solving these problems. Studies suggest that there are difficulties with implementing and using APS systems (Zoryk-

Schalla et al., 2004, Lin et al., 2007) and many companies report on “failed” implementations and that expected benefits 

have not been achieved (De Kok and Graves, 2003; Günter, 2005) 

One of the main reasons of these failures is the promised benefits of being able to perform dynamic lot sizing and 

machine scheduling together. Unfortunately, the natural limitations of MILP modeling kick in for realistic size 

problems and users are either left with unsolvable problems and/or overly simplified versions of their problems leading 

to frustrations. Therefore there is a great need for models capable to handle real life size APS (lot sizing and scheduling) 

problems practically.  

1.2. The Dynamic Multi-LevelLot Sizing and SchedulingProblem  
In many production environments, machines (or other resources) have to go through some sort of setup before 

production can begin. So ideally, one would try to produce as large batches of any product as possible, once the 

machine is setup. This causes holding cost and the necessity of striking a balance between setup and holding costs, 

giving birth to lot sizing problems (Figure 2).  
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Figure 2. Objective of production planning problem 

 
The (standard) CLSP (Capacitated Lot-Sizing Problem) includes multiple products to be produced given their 

demand over a planning horizon on a single machine. Production uses up machine capacity, and a setup has to be done 

when changing from production of one part to the other.  The problem is to find an optimal production plan to satisfy 

demand (how many of what lot sizes of each product to produce in each period) to minimize total cost (inventory+ setup 

etc.). Since the capacity is limited, it might be necessary to produce some quantity of some items ahead of time and 

keep in inventory to incur the minimum total cost. 

Classically, lot sizing and scheduling problems are categorized either as small bucket or big bucket problems. 

Small and big bucket problems vary based on specifications of production and the length of the planning period.  Small 

time bucket problems allow at most one setup per machine in a period. This implies that at most two different items can 

be scheduled in a small time bucket problem.  Big time bucket problems do not restrict the number of setups on a 

machine in a period. Figure 3 shows a taxonomy of lot sizing and scheduling problems according to time buckets and 

scheduling decisions. 

 
Figure 3. Taxonomy of lot sizing and scheduling problems according to time buckets and scheduling decisions 

 

Small time bucket problems are further categorized into three classes. These are discrete lot sizing and scheduling 

problem (DLSP) (Fleischmann, 1990); continuous setup lot sizing problem (CSLP) (Karmarkar and Scharge, 1985); and 

proportional lot sizing and scheduling problem (PLSP) (Drexl and Haase, 1995).  

There is an important shortcoming of the small time bucket problems. Since at most one setup per period is 

allowed, the number of periods for a realistic problem instance becomes prohibitively large. For this reason, small time 

bucket problems are most appropriate for short term planning. 
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The capacitated lot sizing problem is the basis of big time bucket lot sizing problems. Different from small time 

bucket problems, it is possible to make more than one setup on a machine in a period in big bucket models. This enables 

modeling longer term planning problems. Unfortunately, the problems get also very hard to solve. Multilevel 

capacitated lot sizing is the most realistic but probably hardest of big time bucket problems. In multilevel capacitated lot 

sizing problem (MLCLSP), planning is not only done for a final product, but also for the components and subassemblies 

that make up an end product, given its bill of material (BOM, Figure 4).  Production at one level leads to demand for 

components at lower levels (dependent demand). The end product’s demand is usually supplied by a master production 

schedule (MPS), which in turn is shaped by market demand. For the MLCLSP solution to be converted to a feasible 

production schedule, a minimum planned lead-time of one period must be introduced for each component product. 

 

 
Figure 4. Bill of Material (Gozinto structure) for MLCLSP 

  

An overview of lot sizing and scheduling problems (focusing more on small time buckets) can be found in Drexl 

and Kimms (1997). Meyr (1999) reviews small bucket problems with sequencing decisions. 

Denizel and Süral (2006) provide various MIP formulations.  Karimi et al. (2003) provides a review of capacitated 

lot sizing models. A more recent review by Quadt and Kuhn (2008) provide standard MIP formulations of CLSP and its 

extensions. Specifically, they provide extensions of standard MIP CLSP  models based on  back-orders, setup carry-

over, sequencing, and parallel machines. These various extensions of CLSP result in more practical, but harder 

problems. Most important extensions are inclusion of  parallel machines (at least one), setup carryover, backlogging and 

sequencing.  

The existence of parallel machines implies that there is no unambiguous part-machine assignment. Each part, then, 

can be produced on more than one machine, possibly with different unit production and setup times.  

The inclusion of setup carry-over (also referred to as linked lot sizes) mean that the machine can carry its setup 

state from the end of period to the start of the next period. This means last part produced on a machine in a period, can 

continue its production without an additional setup in the immediately following period on the same machine. Therefore 

a CLSP with linked lot sizes must determine the last (and first) parts on every machine for each period. 

As a final extension, scheduling decisions for all parts can be included into the problem. In this case, a total 

sequence of parts on a machine in a period must be determined.  This extension is useful in modeling when sequence-

dependent setups exist. Examples for this case can be paint shops, fabric dying and chemical industry. If the setups are 

not sequence-dependent, this extension will add unnecessary complexity to the problem. 

In many real-life problems where the utilizations are high, it is especially important to include backlogging and 

linked lot sizes.  

The problem basically relates to the production planning process. In most real-world situations, decision-makers 

face multilevel gozinto structures (BOM) and therefore need solution procedures capable of dealing with these. 

In this paper, we present a new modeling approach to dynamic multilevel capacitated lot sizing problem with 

linked lot sizes (MLCLSP-L) for general product structures based on a GA-driven hyperheuristics. MLCLSP-L is a 

practically important and theoretically challenging problem. 

MLCLSP-L is one of the hardest and most practical of the lot sizing and scheduling problems to solve. There are 

mainly Mixed Integer Programming (MIP) approaches and relaxations of MIP formulations as well as direct 

applications of meta-heuristics to this problem. 

Bitran and Yanasse (1982) and Florian et al. (1980) have shown that even single item capacitated lot sizing 

problem (CLSP) is NP-hard. Even the feasibility problem (”Does a solution exist?”) is already NP-complete for the 

single-level problem if there are setup times. Chen and Thizy (1990) have proved that multi-item capacitated lot sizing 

problem (MCLSP) with setup times is strongly NP-Hard. Since MCLSP is a special case of the problem considered in 

this study (where every item has only single level), MLCLSPL is at least strongly NP-hard. For this reason, exact 

methods and commercial software packages for obtaining optimal solutions are not very helpful when the problem 

instances get large.  

Based on these results, it is unlikely that we can develop any effective optimal algorithm for this problem. 

Therefore, research on developing effective heuristics has been a profitable research area for a long time. 
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2. Literature Review 
There is a vast amount of literature on lot sizing and scheduling problems. For practical purposes, this section gives a 

limited review of some of the models used to solve MLCLSP-L. Also some background in hyperheuristics, especially 

relating to use of metaheuristics (GA)s and scheduling–planning problems is provided.   

Literature on solving MLCLSP-L is composed of papers using one of the following two groups of methods.  

First group includes papers based on mathematical programming and LP or Lagragean relaxations of MIP models.  

Tempelmeier and Derstroff (1996) provide one of the earlier examples of a heuristic based on lagrangean 

relaxations of MIP models. One of the last examples of MIP based approaches comes from Tempelmeier and Buschkühl 

(2009). They provide a lagrangean heuristic for solving MLCLSP-L. The authors demonstrate his model with two 

different data sets. First set is a generated data set composed if 3-6 resources for 10, 20 or 40 parts over a planning 

horizon of 4,8 or 16 periods. They also demonstrate their method with an industrial data set of 77 items with one level 

deep BOM. 

Tempelmeier (2003) and Suerie and Stadtler  (2003) uses plant location analogy to get tighter bounds for their 

MIP formulations.  

Stadtler  (1996), Meyr (1999), Staggemeier and Clark (2001), Suerie (2005), Pochet and Wolsey (2006) provide 

excellent reviews of such models. 

The second group includes papers based on meta-heuristics. When utilizing a meta-heuristic for modeling 

MLCLSP-L, the important decisions are which meta-heuristic to use, solution representation, evaluation, 

neighbourhood and/or operators to be used. Simulated annealing (SA), tabu search (TS) and genetic algorithms have 

been applied. Jans and Degraeve (2007) provides an excellent review on meta-heuristic approaches to dynamic lot 

sizing problems.  

A great majority of the literature on MLCLSP-L mentioned above tries to minimize setup cost as well. For this a 

setup cost is assumed to be given. But in reality setup consideration is mostly based on time not cost. Also this assumes, 

based on setup unit time cost, a presumed weight compared to production and inventory costs. We assume a setup time, 

rather than a setup cost. In this setting setup consumes from available machine capacity. 

The main goal of hyper-heuristics is to get rid of the need of having the heuristic have information on the problem 

and to enhance the generality at which meta-heuristics and optimization systems can operate, all the while providing 

good quality solutions quickly (Burket et al., 2003). Hyperheuristics are defined simply as “heuristics which choose 

heuristics ” (Burket et al., 2003). Although history of the idea of using heuristics to choose heuristics goes way back, 

hyperheuristic name has first been used by Cowling et al. (2001).  

Especially during the last five years, more and more research papers on hyperheuristics are published. 

Hyperheuristic based methods have been published for solving different scheduling problems (nurse, trainer, 

timetabling etc.), But except Bai et al. (2008) on fresh produce inventory control and shelf allocation and Tay and Ho 

(2008) on job shop scheduling, there are not many applications of hyperheuristic based methods for production related 

problems.   Ochoa (2009) presents an extensive list of book chapters, conference proceedings and journal papers on 

hyperheuristics and related approaches. Ozcan et al. (2008) provides an in-depth anaylsis of hyperheuristics. An 

excellent review of recent developments on hyperheuristics is given by Chaklevitch and Cowling (2008). 

Exact methods for MLCLSP-L suffer from the fact that solving any realistic size problem takes too long. Other 

heuristic based methods so far (direct applications of metaheuristics etc.) were of the kind that mostly had parameter 

dependent performance and required considerable parameter optimization. Different problems are faced everyday, with 

different characteristics. So a solution to MLCLSP-L must be robust enough to handle these differences and hopefully 

produce “acceptable quality” results. 

For any solution for MLCLSP-L method to make a practical impact in industry, it should be able to solve instances 

with 100 or more parts which are stil not achieved. (Staedler, 2003) 

To the best of our knowledge, there is no other hyperheuristic based models published for solving MLCLSP-L yet.  

The proposed new modeling is more independent of problem structure than previous models. It also allows for 

modeling issues, previously not possible (like time heterogeneous data) 

MLCLSP-L is a new challenging area for hyperheuristics. The authors believe there is great potential for use of 

hyperheuristics in general production related problems, especially for the industrial sizes.  

In the remainder of this paper, the proposed hyperheuristic approach to MLCLSP is presented in the next section. 

Section 3 demonstrates the proposed model by solving a test problem and presenting results from a large experimental 

design. Lastly, section 4 summarizes conclusions and gives directions for future work. 

3. Proposed Model 
We propose a genetic algorithm (GA) driven constructive hyperheuristic method to solve MLCLSP-L. Our approach 

dictates a genetic algorithm managing a number of low level heuristics. Each low level heuristic myopically tries to find 

the production numbers and partial sequence of jobs on a machine in a period (the first and last parts to be produced) 

based on simple objectives. Therefore each low level heuristic is responsible for only determining production plan of a 
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machine in a period. Each low level heuristic constructs part of the solution, but collection of these heuristics for all 

machines give a complete solution.  

Due their simplicity, as easy to calculate as they are, these low level heuristics with simple objectives, do not 

consider the whole picture. Therefore, one would expect that if one such heuristic is applied to solve the whole problem, 

for all machines and for all the periods, one would attain a possibly poor, suboptimal solution. Individual low level 

heuristics may be especially effective at certain stages of constructing the solution while performing poorly at some 

latter stage. For this reason, we hope several low level heuristics combined properly may produce better solutions.  

Our approach is based on the fact that an optimal solution for MLCLSP-L is a solution which balances shortage 

vs. inventory costs without violating capacity constraints. Low level heuristics are single objective, without considering 

remifications on other measures relating to the overall performance of the plan, but proper permutation of such low 

level heuristics might give robust good solutions in reasonable time. The hyperheuristic is responsible for searching 

through these combinations of low level heuristics, without any information relating to problem domain (Figure 5).  

 

 
Figure 5. Heuristic vs. Solution Space 

 

In this setting, the genetic algorithm utilizes an indirect representation of the problem. For GA, a solution is 

therefore just a combination of low level heuristics. Any solution in the hyper-heuristic space then has to be translated 

into a real solution by a deterministic simulation of low level heuristics. 

3.1. Genetic Algorithm Driven Hyperheuristic Details 
A genetic algorithm (GA) is a search technique used in computing to find exact or approximate solutions to 

optimization and search problems. It is implemented as a computer simulation of population of chromosomes 

(individuals) representing solutions to the problem. This population evolves through generations following a cycle of 

selection, crossover, mutation, toward better solutions and converging to a good solution. Genetic algorithms are a 

particular class of evolutionary algorithms that use techniques inspired by evolutionary biology such as inheritance, 

mutation, selection, and crossover. Any genetic algorithm can be determined exactly by determining the following:  

 

 Representation: GA driven hyperheuristics uses a matrix notation. A M x T matrix represents a 

solution, where M is the number of machines available and T is the planning horizon. Cell (m,t) contains the 

low level heuristic to be used to find production plan of machine m in period t (Figure 6). 

 

T

=
1

 

T

=
2

 

. . T

=
m

 

Machine 1 H1 H2 . . H9 

Machine 2 H5 . . . H5 

. 

. . . .  

. 

. 

. . . .  

. 

Machine M H4 . . . H3 

Figure 6. Chromosome Representation 

 

 Initialization: Each individual in the population is initialized by randomly assigning heuristics from 

the low level heuristics set (i.e. each cell in the encoded solution is assigned a low level heuristic from the list 

of low level heuristics with equal probability using a random number generator). As an option, the user has the 

possibility to generate 10 times many individuals compared to the population size and keep the best population 

size to get a better starting solution.  

 Selection: Selection mechanism determines how individuals are picked from the population for 

crossover and for forming the next generation’s population after crossover and mutation.  

Not one-to-one and covering 
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GA driven HH uses either top-to-bottom or tournament selection.  

 

a) Top to Bottom Selection:  

All the population is sorted according to their fitness values. Starting from top to bottom, the odd numbers 

are paired with the even numbers until the half of the population. The pairs are then mated. Then the other half 

of the population is filled with the children. Individual 7 and individual 8 are the children of  individual 1 and 

individual 2. 

 

 

Chromosome1 
Chromosome2 
Chromosome3 
Chromosome4 
Chromosome5 
Chromosome6 

Chromosome7 
Chromosome8 
Chromosome9 
Chromosome10 
Chromosome11 

Chromosome12 
Figure 7. Top-to-bottom selection 

 

b) Tournament Selection:   

 Two individuals are randomly picked from the population. Then, these two individuals’ total cost values are 

compared. The worse individual is disposed. This process is repeated population_size/2 times. Remaining individuals 

are mated to form the new population. 

 Crossover: There are three crossover mechanisms used. These are row-based (RB), column-based 

(CB) and 2-point crossover operators.  

Row-based crossover simply picks two solutions, determines a random point horizontally (along the 

horizontal axis, i.e. a randomly selected integer from 1 to M) and combines the solutions to make two new 

individuals.  

Column-based crossover acts almost the same manner as row-based except the cut is done vertically 

(along the vertical axis, i.e. a randomly selected integer from 1 to T). 

2 point crossover picks two points on the horizontal and recombines children from the two parents. 

 Mutation: Three different mutation operators are used. Row based mutation picks any of the 

population members with user specified mutation rate, β, picks a row of this individual randomly. Each cell in 

this row is then changed randomly to another low level heuristic based on a uniform random distribution. 

Column-based mutation works in the same way as the row-based, but does it for a column.  

Square-based mutation selects any individual with probability β and changes the elements in the cells 

covered by a randomly formed square within the encoded solution. For this purpose, a start column or row 

number is selected randomly from UNIF (1, min(M, T) and a length for the square’s side based on UNIF(start, 

min (M,T)) 

 Evaluation: (fitness function): Evaluation of an individual requires a deterministic simulation. Since 

low level heuristics determine detailed production plan of a machine in a period ,one has to execute the 

corresponding heuristic for that machine in that period. For a heuristic for machine m in period t, low level 

heuristic assigned to cell (m,t) needs to know set of parts that can be produced on machine m, along with 

relevant production and setup times, inventory and backorder cost, BOM and demand information.  

Starting for machine 1 to machine M for periods 1 through T, each heuristic needs demand, current 

backlog, part-machine assignments, setup and unit production times as input and executes to determine the 

production plan and sequence for that machine in that period. This deterministic simulation is done for each 

period in increasing machine index number. Due to the constructive nature of the GA-based hyperheuristic, 

only after, each corresponding heuristic is run for period t,  

In evaluation we use backlogging allowed for level 0 items but not for lower level items. There are 

backlogging costs associated with lower level items, but those are used to steer GA to pick low level heuristics 

in a such a way to produce as many items as possible on time; not early, not late. 

During the evaluation of solutions, elitism is adapted () 

 Stopping condition (Termination): There are two types of termination conditions used. Genetic 

algorithm either quits after a user-specified number of generations or after a certain user-specified number of 

non-improving generations.  
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A total of ten (10) low level heuristics are used for the propose solution. The details of these low level heuristics 

are given in the next section. 

3.2. Low level Heuristics 
The following notation is used to explain the low level heuristics. 

t =  Current period  

m  = Current machine  

Pt,m  =  Set of parts that can be produced on on machine m in period t  

Di,t  =  (Remaining) Demand of part i in period t 

Bi,t  = (Remainig) Backlog amount of part i at the beginning of period t. 

CBit = Cost matrix according to backlog for item i in period t 

CDi,t =  Cost matrix according to (potential backlogging) demand for item i in period t 

Cm  t =  (Remaining) capacity of machine m in period t 

si,m  = Setup of item i on machine m 

pi,m  = Unit production of item i on machine m 

 

Heuristic 1 (H1) – Minimize Backlogging Cost  

H1 tries to minimize backlogging costs. It first tries to produce the backlogged items in Pt,m in decreasing 

baclogging cost (CBi,t) amount. If the machine still has enough capacity, the heuristic tries to produce the demands in 

period t in decreasing potential backlogging cost (CDi,t, demand not satisifed for t becomes backlog). If the machine still 

has enough capacity, it tries to produce items with demand in t+1 in decreasing CDi,t+1 amount and stops.  
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Heuristic 2 (H2) – Minimizing Set-up Time 

H2 tries to minimize the set-up cost. If there is a setup on the machine, the machine first tries to produce the 

backlog and all the remaining demand until the end of the planning horizon of this item. If there is still capacity left,  H2 

finds the item with highest number of backlogs, performs setup for this part and stops. If there are no items with 

backlog, finds highest demand in Pt,m,  performs setup and stops. If no item with demand in Pt,m in period t, check t+1 

and stop. 

 

Heuristic 3  (H3) – BOM_Weight  

H3 first calculates BOM weight of parts in Pt,m with positive backlog. Schedule backlogs in decreasing BOM 

weight. If there is stil capacity left after all items with backlogs scheduled, repeat with parts that have demand in t. If 

still there is capacity left, repeat for t+1. Stop. 

Weight of a part is the number of that part that is required for one level 0 item. 

BOM_Weight of Part i: Weight of i + (Weight of all parts i i directly goes into) 

If a part is in more than one BOM, final BOM_Weight is a average of BOM_Weights from different BOMs 

weighted on demand of the corresponding endi tem. 

 

Heuristic 4 (H4) - BOM_Depth 

H5 first schedules backlogged items in lower levels of the BOM. Any ties based on the BOM level is broken by 

scheduling smaller part numbers first. If capacity left, it schedules items with demand in period t in the same manner. If 

still there is capacity left, H5 goes through list of items in Pt,m with demand in period t+1 and stops.  

 

Heuristic 5 (H5) -  Min. Potential Backlog 

H5 is a modification of H1. Instead of first going through the list of backlogged items and then items with demand 

in Pt,m, it schedules items in decreasing potential backloggin cost            ( (backlog+this period’s demand)*unit 

backlogging cost). If all backlog and period t demand is scheduled and there is capacity left, tries to schedule items with 

demand in t+1 in decreasing CDi,t+1. 

 

Heuristic 6 (H6) - Quickest BOM_Depth  

H6 is a modification of H4. Different from H4, H6 breaks ties between items that have same BOM depth level in 

favor of item with shorter processing time on machine m. 
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Heuristic 7 (H7) -  Minimum Unit  Production Time First 

H7 first schedules on machine m, parts that can be produced fastest on machine m. First backlogs of these items 

are scheduled. If capacity remains, demand of these items are scheduled.  

 

Heuristic 8 (H8) – Dynamic BOM_Weight 

H8 is a modification of H3. Each step BOM weight of parts are updated as they are produced in the following 

way: 

BOM Weight of part i = BOM Weight of part i * [1-(total number of part i produced so far/Planning horizon total 

demand of part i ) ] 

 

Heuristic9 (H9) – Min. Inventory – Modified Holding Cost 

H9 is a modification of H5. H9 takes the parts in Pt,m and schedules them in decreasing cost value. The cost for 

part i in Pt,m is calculated as: 

Max. Number that can be produced of i * modifiedInvCost of i 

modifiedInvCost of i = inventory cost of i - (inventory costs of all items that directly go into this item) 

 

Heuristic 10 (H10) Resolve Capacity 

H10 aims remedy possible capacity problems by pulling demand from next period to this period.  H10 checks if 

possible capacity problems exist in period t+1. (This is done by finding out total setup plus production time of all items 

that have deman in t+1 if they were to be produced in the fastest possible machine based on machine-part matrix. If  

capacity of any machine in t+1 goes below zero, capacity problems exist ) 

For the machines capacity problems exist, H10 tries to move enough demand to machines with excess capacity 

this semester in decreasing BOM level, until capacity problem is remedied. This does not mean H10 is a repair function. 

But under certain conditions (existence of a possible capacity problem following period), H10 favors earlier production. 

If capacity problem does not exist in t+1, check t+2, and try to remedy capacity problem, then stop. 

Since setup carry-over is allowed, the proposed model must be able to give the starting and ending jobs for each 

machine in each period. Each low level heuristic first determines the lot sizes for the machine and period it is executed 

for. Then every low level heuristic checks if there is already a setup on the machine and if there is a lot formed for that 

part. If there is the part for which the machine is already scheduled for, that part is scheduled first in that period, 

removing one setup. If there is no lot formed for the part the machine is already setup for, but there is a part scheduled 

on the same machine in previous period (not the first part) for which a lot is formed also this period. These lots are 

made the last and first of previous  and this period, to save from the setup. 

The proposed model is coded in C# with a user interface that allows easily uploading data for a different instance 

from a text or .csv file. The proposed model is capable of solving any general product structure.  

The user interface also allows the user to see the progress of the solution, number of evaluations, current solution 

and details of the final solution. The detailed plan can be saved in .csv format for future use or comparisons. A 

screenshot along with explanations of the software is appendix 1 

4. Computational Study 
We present the proposed method to solve MLCLSP-L with an extended computational study on a sample problem. 

The problem chosen is taken from  Ozturk (2007) or Öztürk and Örnek (2009). This specific example is chosen because 

it is a small-moderate size problem for which the mathematical model is developed and published and results are freely 

accessible. The run-time to solve the mathematical model is reported to be 1800 seconds on a system with  Intel Core 2 

Duo 2.66 GHz CPU with 2 GB of RAM running Windows XP Professional system. The sample problem has a planning 

horizon (T) of 10 periods with 20 parts. There are three end items (level 0) with 3 and 4 levels of BOM depth. There are 

12 machines on which the production takes place. The gozinto matrix is given in table 1. Figures 8 through 10 show the 

BOM of level 0 items. Part setup and unit production times are given in tables 2 and 3. The machine capacities are 

given in table 4. The test problem has  demand of 89 for part 20, 179 for part 19 and 352 for part 18. The demand for 

lower level items are calculated through BOM explosion calculus.  

We use the ten low level heuristics presented in section 2.2. 

The test problem is solved with a large experimental design for parameters of GA. One of the critiques on using 

metaheuristics is that even when used as a hyperheuristic, significant amount of effort has to be spent parameter tuning. 

We would like to see if this is the case here.  

The experimental design is presented in table 5. This design corresponds to a total of 3x3x2x3x3x8 = 1296 

combinations of parameters. Each combination of the experimental design is run with 5 different random seeds and 

averaged over. Therefore the test problem is solved a total of 6480 times. 

The best solution obtained by the hyperheuristic  is within 96,9% of the optimal but in just 129.85 seconds a result at 

96,2% of the optimal value can be obtained (pop_size= 500, gen=300, row-based mutation with 0.15 probability, 

column-based crossover and top-to-bottom selection). The best parameter setting is found out to be where the 

population size is 500, a row-based mutation is applied with a probability of 0.15, column-based crossover and pairing 

from top-to-bottom selection is applied for 200 generations. When larger problems are solved, the increase in the 
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computational time of the hyperheuristic will much less compared to the increase in time required for the mathematical 

model.  

When the problem size is doubled to 20 periods (by repeating demands for periods 1-10 for periods 11-20), it only takes 

hyperheuristic method 158 seconds (additional 28 seconds) to find a solution with a cost of 64012 and optimal solution 

from the mathematical model is stopped within 3600 seconds without finding the optimal solution.  

The proposed model achieves a best solution of 96.94% of optimality. Overall average solution quality is 93.1% with a 

standard deviation of 1.27% for the experimental design in table 5.  

The large experimentation with the parameters show almost a perfect normal distribution around the mean. 68.7% of the 

solutions are within +/- 1σ, 94.4% are within +/- 2σ and +/- 3σ covers the whole range. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BOM P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

P20                                         

P19 0                                       

P18 0 0                                     

P17 2 0 0                                   

P16 1 2 0 0                                 

P15 0 1 1 0 0                               

P14 0 0 2 0 0 0                             

P13 0 0 10 4 0 0 0                           

P12 0 0 0 3 1 2 0 0                         

P11 0 0 0 0 1 0 1 0 0                       

P10 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0                     

P9 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0                   

P8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0                 

P7 0 0 15 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0               

P6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0             

P5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0           

P4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0         

P3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0       

P2 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0     

P1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0   

Lead Time 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 

Lot Size 15 10 5 30 30 20 10 60 100 60 30 20 240 120 200 150 100 120 100 100 

Backorder 

C. 12,8 12,4 16,8 4,0 3,2 4,4 5,4 1,4 0,6 1,8 1,2 1,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Holding 

Cost 6,4 6,2 8,4 2,0 1,6 2,2 2,7 0,7 0,3 0,9 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Starting 

Inv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minimum 

SKU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Starting 

Back. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table 1. Gozinto Matrix of  Test Problem 
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Figure 8. Part 18 BOM for test problem 

 

 
Figure 9. BOM of Part 19 for test problem 

 

 
Figure 10. BOM of Part 20 for test problem 

 

 

 



Gokce, M., A., Beygo, B., Emekci, T. / Journal of Yasar University, 2017, 12/45, 14-31 

 

25 

 

 

Pim M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 

M20 0,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M19 0,75 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M18 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M17 0,58 0,00 0,00 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M16 0,00 0,00 0,10 0,30 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M15 0,00 0,00 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M14 0,00 0,00 0,75 0,00 0,50 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M12 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M9 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M8 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,10 0,00 

M7 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 

M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 

M5 0,00 0,49 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,30 0,00 

M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 

M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 

M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,60 0,00 

M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,25 

CAP 250 250 250 250 250 500 500 750 1250 750 750 500 

Table 2. Unit production times for test problem 

 

Sim M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 

P20 2,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P19 7,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P18 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P17 5,80 0,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P16 0,00 0,00 1,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P15 0,00 0,00 2,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P14 0,00 0,00 7,50 0,00 5,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P12 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P9 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P8 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 

P7 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

P5 0,00 4,90 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2,50 

Table 3. Setup times for test problem 

 

Cmt T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

C12 240 247 236 244 231 230 239 230 227 243 

M11 241 240 236 241 239 230 245 249 230 228 

M10 240 235 232 228 247 247 238 229 228 244 

M9 239 241 226 230 229 231 241 229 226 247 

M8 237 244 239 235 236 240 231 245 247 241 

M7 490 487 459 472 498 488 464 467 466 466 
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M6 480 478 451 500 469 475 475 453 468 471 

M5 681 702 688 734 749 744 725 745 698 718 

M4 1150 1211 1194 1159 1134 1150 1147 1189 1137 1181 

M3 749 707 750 735 698 696 713 697 707 694 

M2 680 686 703 750 735 706 720 741 742 704 

M1 495 458 469 492 486 452 476 477 454 456 

Table 4. Machine Capacities for test problem 

 

Population No. of Generations Selection Rule Crossover Rule Mutation Type Mutation Rate 

300 300 Tournament  Row-Based Row-Based 2 

500 500 Top-2-Bottom Column-Based Column-Based 4 

1000 1000   2-Point Square 6 

          8 

          10 

          15 

          20 

          25 

Table 5. Experimental design for test problem 

 

5. Conclusion and Future Research Directions 
Multilevel capacitated lot sizing problem is a very important practical problem that is faced in a wide variety of 

production systems. They are especially crucial for successful APS module implementations that can handle real life 

sized problems practically. Multilevel capacitated lot sizing problem is also an intractable problem. It is proved to be 

strongly NP-Hard.  

We present a new modeling for multilevel capacitated lot sizing problem with setups and linked lot sizes 

(MLCLSP-L).  The proposed model is based on using a GA as a hyperheuristic to manage a group of simple, single 

objective, low level heuristics to construct a solution for MLCLSP-L. 

Each low level heuristic myopically solves the detailed planning problem of a machine in a period. GA driven 

hyperheuristic uses a M x T matrix representation, where M is the total number of machines and T is the planning 

horizon. Each cell (m,t) in the solution shows which of the low level heuristics to be used to determine detailed 

production plan of machine m in period t. The proposed method allows for the planner to understand much better what 

is happening with the solution and a certain  

Proposed model is coded using C# with a user interface allowing very easy loading of data for different instances 

and ability to control model parameters as well as ability to view results in detail or save them in .csv format.  

GA driven hyperheuristic can be used successfully used to model MCLSP-L. A significantly difficult test problem 

is modeled and solved with the proposed method. A large experimental design set is run over a wide range of 

parameters. GA driven hyperheuristic behaves pretty robust with different parameter settings.  

Hyperheuristic approaches to especially scheduling related papers are found more during the last 5 years. But to 

the best of our knowledge, the proposed model is the first hyperheuristic based model for capacitated lot sizing 

problems. The authors believe the proposed approach has great potential in solving practical sizes of this theoretically 

challenging problem.  

The proposed the model has the following advantages: 

The proposed modeling enables some situations, which could hardly be incorporated into a solvable model. 

Because a matrix representation with low level heuristics are used to construct a solution piece by piece, easily one 

could model and solve problems with time-dependent part-machine assignments (to model breakdowns, maintenance 

etc.) and/or time-dependent setup - production times and/or time-dependent costs. 

Also as problem sizes get significantly larger, the rate of increase in solution time for the proposed model will 

allow solutions to be obtained.  

Future directions for this research include: 

 Developing a post-solution local improvement procedure: It is highly probable due to construction of solution 

in pieces using simple, single objective, myopic heuristics, improvements in solution quality can be obtained 

by local improvements after the final solution is obtained. 

 Large experimentation with different instances to measure the newly proposed model’s performance: This 

paper presents a new model and displays advantages using a moderately complex test problem. To measure the 

performance of the proposed model in solving, a large variety of problems must be solved. 
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Investigation of possibility of a establishing a case-base from the experimental design to understand more about the 

structure of MLCLSP-L  
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Appendix 1 
Screenshot of software for the proposed model 

 
 

1) Best solution matrix is shown after the completion of the program. Also “Evaluate This Solution” button calculates 

the fitness of the any solution input by the user to that grid as a matrix. 

2) This field is for taking “Population Size” as an input from the user. (Population size must be divisible by four if 

pairing from top to bottom selection is used.) 

3) The two radio buttons here are for selecting how the initial population will be formed.  If “NormalStartingPop” 

button is selected, initial population is formed according to random selection and population size given by the user. If 

“TenTimesStartingPop” button is selected, random population of ten times the population size determined by the user is 

formed and best 10% of these individual solutions are selected as the initial population.  

 

4) Mutation Type is selected. (Column Based Mutation, Row Based Mutation, Square Based Mutation) 

5) Mutation rate is input by the user from this box as a percentage. 

6) The selection type is chosen here. There are two types of selection mechanisms currently used; Pairing From Top to 

Bottom and Tournament. 

7) Cross-over type is selected. (Column Based Cross-over, Row Based Cross-over, 2 Point Cross-over) 

8) User must determine the stopping condition here. Stopping condition can be input in two different forms.  Either the 

total number of generations or the number of generations during which there are no improvements on the best solution. 

9) If a fixed number of generations is chosen as the stopping condition, total number of generations to run is given 

through this box. 

10) The seed value is input here. 

11) The heuristics that will be used in the program are chosen by using these check boxes. 

12) Starts the algorithm. 

13) By clicking here, user might see convergence graph of the current run. 

14) Total CPU time of the run in seconds is displayed.  

15) This box displays best fitness values at each 10(can be changed) generations. 

16) Calculates the solution in the matrix above and saves the output to an excel file. After running the program the best 

solution is shown in this grid and “Evaluate This Solution” button creates the excel file for that solution. 

17) Runs the program with previously created batch file. Multiple runs can be done in a sequence. 

18) Local improvement. To be run post optimization. Future work. 
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19) Problem data is uploaded via this button from a CSV (comma-separated values) file. 

20) Total number of fitness calculations is shown in this textbox. 

21) This box shows backlogging quantities and resulting backlogging costs. 

22) This box shows set-up states of each machine at the end of each period. 

23) Opens the excel file created. (The outputs are saved in an excel file consisting of 6 worksheets. Each excel file is 

named reflecting the parameters of the program to avoid confusion. For example if user chooses to run with a 

population size of 200, column based mutation, 3% mutation rate, tournament selection, column based cross-over, 300 

generations, and a seed value of 10000, the file is named as Pop200_Gen300_TOUR_CBcro_CBmut3_10000.xls 
 



                                        
Kirkulak, Uludag, B., Ezzat, H. / Journal of Yasar University, 2017, 12/45, 32-47 

 
 

Volatility Spillover Effect in MENA Stock Markets: 

Evidence from Pre-and Post- Egyptian Revolution 
 

MENA Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Yayılma Etkisi: Mısır Devrimi 

Öncesi ve Sonrasına Dair Bulgular 
 

Berna KIRKULAK ULUDAG, Dokuz Eylül University, berna.kirkulak@deu.edu.tr 

Hassan EZZAT, Maastricht School of Management, hdezzat1@yahoo.com 
 

Abstract: This study investigates the volatility spillover of stock returns among the stock markets of Egypt, Turkey, Saudi Arabia, and Israel.  

The sampling period is over the period of 2007and 2013. BEKK-GARCH and DCC-GARCH models are used to test the volatility spillover of 

stock returns among the stock markets.  In order to understand the impact of the Egyptian Revolution on the volatility spillover, the sample is 

split into two parts; the pre-revolution period (2007-2010) and post-revolution period (2011-2013). In addition to the pre-and post-revolution 

periods, we also tested the volatility spillover in MENA stock markets during the sub-prime mortgage financial crisis (2007-2009). The 

findings show that the Egyptian stock market experienced high volatility and dramatic decrease, in particular, during the post-revolution 

period. The results of BEKK-GARCH and DCC-GARCH reveal the fact that there is a strong shock transmission from Egypt to Turkey, Saudi 

Arabia and Israel during the pre-and post-revolution period. In particular, the volatility of Egyptian stock market drives the volatility of stock 

returns in Turkey, Saudi Arabia and Israel negatively in the post-revolution period. The findings further show that the volatility transmission in 

MENA stock markets is more apparent during the sub-prime mortgage crisis than during the pre-Egyptian Revolution period. 

 

Keywords: volatility spillover, Egyptian revolution, MENA, BEKK-GARCH, DCC-GARCH 

Öz: Bu çalışma, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail hisse senedi piyasalarındaki hisse senedi getirilerinin oynaklık yayılmasını 

incelemektedir. Çalışmanın örneklem dönemi 2007-2013 yılları arasındadır. Piyasalardaki hisse senedi getirilerinin oynaklık yayılmasını test 

etmek için BEKK-GARCH ve DCC-GARCH  modelleri kullanılmıştır. Hisse senedi getirilerinin oynaklık yayılması üzerinde Mısır Devriminin 

etkisini anlamak için, örneklem ikiye ayrılmıştır; devrim öncesi dönem (2007-2010) ve devrim sonrası dönem (2011-2013). Devrim öncesi ve 

sonrası dönemin yanı sıra bu çalışmada 2007-2009 eşik-altı konut finansal krizi süresince MENA bölgesindeki hisse senedi piyasalarındaki 

oynaklık yayılımı da test edilmiştir. Çalışmanın bulguları,  Mısır hisse senedi piyasasının çok oynak olduğunu ve özellikle devrim sonrası 

dönemde hisse senedi getirilerinin dramatik bir şekilde düştüğünü göstermektedir. BEKK-GARCH ve DCC-GARCH sonuçları devrim öncesi 

ve sonrası dönemde Mısır’dan Türkiye’ye, Suudi Arabistan’a ve İsrail’e kuvvetli bir şok geçişi olduğunu göstermektedir. Özellikle, Mısır hisse 

senedi piyasasındaki oynaklık Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail piyasalarındaki hisse senedi getiri oynaklıklarını devrim sonrası dönemde 

negatif etkilemektedir. Bulgular ayrıca MENA bölgesinde hisse senedi piyasalarındaki oynaklık yayılımının Mısır Devrimi öncesi döneme göre 

eşik-altı konut krizi döneminde daha belirgin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oynaklık Yayılması, Mısır Devrimi MENA, BEKK-GARCH, DCC-GARCH 

 

1. Introduction 

Over the last four decades global stock markets suffered from several financial crises. The oil crisis of 1973-1974 

was one of the earliest crises that hit the global markets and triggered turmoil in the Western and Asian 

economies. The oil crisis was followed by the Dow Jones crash in 1987, the Mexican crisis in1994, the Asian 

crisis in1997, the Russian ruble crisis in 1998, the Brazilian crisis in 1998 and the global financial crisis in 2007-

2009.While most of the financial crises were caused by the changes in economic fundamentals in certain 

countries, others were sparked by political conflicts or terrorist attacks such as the September 11, Egyptian 

Revolution and Arab Spring.  

In the existing literature, it is a general view that the volatility spillover among the financial markets 

tends to increase in particular during the periods of financial crisis (Yilmaz, 2009; Diebold and Yilmaz, 2009). In 

their study, Aggarawal et al. (1999) reported an increase in the volatility of emerging stock markets after the crash 

of Dow Jones in 1987. In another study, Nikkinen et al. (2008) analyzed the volatility in 53 stock markets 

following the September 11. They reported that the attack increased the volatility in stock markets and the attack 

had negative effects across regions. The impact of the attack depends on the degree on the stock market’s 

integration with the global economy. 

            In the recent years, Egyptian revolution has emerged as one of the most influential political events in 

MENA region. The revolution took place on January 25, 2011. The Egyptian stock exchange has been suspended 

for almost 2 months due to chaos, panic selling and a disastrous loss of companies’ values. In the year of the 

revolution, the devaluation of the Egyptian pound led foreign investors to withdraw their money from the stock 
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market. The value traded on Egypt stock market dropped more than 50% of the value traded in comparison with 

the previous year (Abdelbaki, 2013).  

Since the Egyptian Revolution was a political crisis, it is important to understand whether crisis is 

transmitted to neighbor countries through stock markets or through the means of a global panic (Bozkurt and 

Kaya, 2015; Abumustafa, 2016). As a result of the political turmoil, dramatic changes have taken place in the 

political systems and the financial markets have been seriously affected. The question therefore naturally arises 

whether the Egyptian revolution has actually had any effects on the daily movements of the stock prices in other 

MENA countries.  

The objective of this paper is to investigate the volatility spillover among stock markets of Egypt, 

Turkey, Saudi Arabia and Israel. We used daily closing prices and applied BEKK-GARCH model to examine how 

the conditional volatility and shocks in one stock market is transmitted to others. The sampling period is from 

2007 to 2013 which covers the 2007-2009 financial crisis and the Egyptian Revolution. In order to have more 

insight information about the impact of the Egyptian Revolution, we split the sampling period into two parts. The 

first period is the pre-Egyptian revolution from January 1st 2007 till December 31st 2010. The second period is the 

post- Egyptian revolution from January 1st 2011 till July 31st 2013. The first period can be described as a tranquil 

and relatively stable period while the second period is more volatile with widespread economic, political and 

social instability in the MENA region.  

The current paper is a first study that examines the volatility spillover from Egyptian stock market to 

neighbor countries. The stock markets are selected according to their regional importance and their economic and 

political interdependence. Egypt is the “ground zero country” where the revolution took place and is considered as 

the second largest capital market in Africa after South Africa. Saudi Arabia has the largest capital market in the 

Gulf region with strong economic ties with Egypt and Turkey. Turkey has the largest GDP in the region with 

significant trading and political links with the other nations. Israel has peace and economic treaties with Egypt 

guaranteeing that economic cooperation is maintained.  

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 provides a literature review. Section 3 

introduces the data set and methodology. Section 4 documents the empirical findings and Section 5 presents the 

summary and conclusion. 

 

2. Literature Review 

 
There is a vast body of literature on the volatility spillover among the stock markets such as Ng (2000) for Pacific-

Basin, Worthington and Higgs (2004) for Asia, Wong et al. (2005) and Li (2007) for China. In their 

comprehensive research, Beirne et al. (2009) examined volatility spillover from mature to emerging stock markets. 

They used 41 emerging economies and applied BEKK-GARCH model. Their findings suggest that conditional 

variances in emerging markets are higher during turbulent episodes in mature markets than during non-turbulent 

periods. Natarajan et al. (2014) examine the mean-volatility spillover effects across developed and emerging stock 

markets between 2002 and 2011. They reveal the fact that any news coming from US stock market has significant 

impact on other stock markets. In particular, the past volatility shocks in the US stock market affect the volatility 

of stock returns in Australian and German stock markets. In a more recent study, Popa et al. (2015) examined the 

returns and volatility dynamics between post-communist CEE stock markets and the two developed stock markets 

namely US and Germany from 2004 to 2014. Using BEKK-GARCH model, they find that the past news in the 

Czech market persist more than shocks in the other markets. Further, their findings show that Russia is the most 

stable market in terms of propagation. This can be attributed to its low level of integration with the other stock 

markets studied in the sample. 

The Gulf region has always received noticeable interest due to its large contribution to the world oil 

supplies. The existing literature investigates the volatility spillover between the oil market and stock markets in 

MENA namely in Gulf countries. (Agren, 2006; Malik and Hammoudeh, 2007; Hammoudeh and Choi 2007; 

Malik and Ewing, 2009; Aloui et al.2013).Despite the growing attention on MENA region, the empirical research 

is constrained by the oil-related topics. Little attention has been paid on the volatility spillover among stock 

markets of MENA.  

Among the existing studies, Al-Deehani and Moosa (2006) investigated volatility spillover effects among 

Gulf countries’ stock markets. Their findings show that Kuwaiti stock market is influential on the stock markets of 

Bahrain and Saudi Arabia. In their study, Lagoarde-Segot, and Lucey (2009) investigated shift-contagion to the 

MENA during several financial crises including  the 1997 Asian crisis, the 1998 Russian virus and its Brazilian 

sequel, the 2000 Turkish collapse, the 9/11 turmoil, the 2001 Argentinean crisis, the 2002 Enron/WorldCom 

scandal and the 2007–09 global financial crisis. Their findings show that Turkey, Israel and Jordan were the most 

vulnerable markets over the 1997–2009 periods, followed by Tunisia, Morocco, Egypt and Lebanon.  They further 

conclude that MENA-based diversification strategies may not be effective in the times of global turmoil. In their 

paper, Hammoudeh et al. (2009) examined the dynamic volatility and volatility transmission by using the VAR 

(1)–GARCH (1,1) model for three major sectors (Service, Banking and Industrial/or Insurance) in four Gulf 
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Cooperation Council (GCC)’s countries (Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and UAE). Their results suggest that the 

past own volatilities are more influential than past shocks in GCC countries, with the exception of Qatar. In 

another study, Eissa et al. (2010) examined the presence of volatility spillovers between nominal exchange rates 

and stock returns in Egypt, Morocco and Turkey using a multivariate GARCH model.  Their findings show 

bidirectional shock and volatility spillovers between exchange rates and stock returns at sector level, with more 

pronounced effects in Egypt and Turkey. Alkulaib et al. (2009) investigated the lead/lag relationship among the 

MENA countries. They find no market causality or spillover from one country to another in the North Africa 

region. They further show that there is more interaction and linkage in the GCC region than in the North Africa. 

This could be a result of the higher level of political and economic integration of GCC countries. Abou-Zeid 

(2011) investigated the international transmission of daily stock index volatility movements from U.S. and U.K. to 

Egypt, Israel, and Turkey using a multivariate GARCH model. Their findings reveal that Egypt and Israel are 

significantly influenced by the U.S. stock market while Turkey is not.  

 

3. Data and Methodology 

 
3.1. Data 

 
We use daily closing prices of EGX 30 for Egypt, BIST 100 for Turkey, TASI for Saudi Arabia, and 

TA25 for Israel.  The data is taken from Datastream. The sampling period is from 2007 through 2013. 

The sample is divided into two groups. The first period covers the pre-Egyptian revolution period from 

January 1st 2007 through December 31st 2010 and the second period is post-Egyptian revolution from 

January 1st 2011 through July 31st 2013.  The subprime financial crisis covers the period from June 1st 

2007 to April 2nd 2009. In their paper, Sekmen and Hatipoglu (2015) discussed that the sub-prime crisis 

started with tremendous increase in the LIBOR-OIS spread in June 2007 and the effects started to 

decline slightly as of April 2009. Therefore, we used the time span from June 1st 2007 to April 2nd 2009 

for the sub-prime crisis period. 

Since the countries have different trading days, we synchronized the data. In order to achieve 

this task, we omitted non-overlapping trading days.  The indices were matched in pairs of two with a 

total of 6 pairs: EGX 30-BIST 100, EGX 30-TASI, EGX 30-TA-25, BIST 100-TASI, BIST 100-TA-25, 

and TASI-TA-25.  The spillover analysis was then conducted using each pair of indices separately in bi-

variate form.   

 

 
3.2. Methodology 

 
The return for market i at time t is defined as follows: 

 

Ri,t = log( Pi,t / Pi,t-1),                                   (1) 

 

Where  Ri,t  is the daily stock index return for market i at time t. Pi,t  is the index price of market i at time t and Pi,t-1 

is the index price of market i at time t-1. 

 

3.2.1. BEKK-GARCH Model 

 
The investigation of volatility interdependence between the four MENA stock markets is conducted using the 

BEKK-GARCH model proposed by Baba, Engle, Kraft, and Kroner (1990). BEKK-GARCH model generates the 

conditional covariance matrix positive and it renders significant parameter reduction in the estimation. These 

features make BEKK-GARCH model easy to use. 

 

1t t tR R u               (2) 

),0(~1 ttt HNu             (3) 
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where the return vector for the stock series is given by ],[ ,2,1 ttt RRR  , the vector of the constant is 

defined by  which represents 4   1 vector. The residual vector, ],[ ,2,1 tttu  , is bi-variate and conditionally 

normally distributed. 1 t  is the market information set available at time 1t .The conditional covariance matrix 

is represented by tH , where   2,1,,  jiforhH tijt . tH is a function of lagged cross products of errors. The 

conditional covariance matrix can be stated as follows: 

   1111111111100 GHGAACCH tttt 
                                (4) 

C0 is a triangular matrix where 𝑛 × 𝑛 A1 matrix is showing ARCH effects and 𝑛 × 𝑛 G1 matrix reveals the 

GARCH effects. The unrestricted matrices are A11 and G11. The second moment can be represented by: 
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Ht can be further expanded by matrix multiplication and it takes the following form:  
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Quasi Maximum Likelihood (QML) is used to estimate the BEKK-GARCH parameters under the 

assumption of normally distributed random errors. The QML function of Bollerslev and Woodridge (1992) has the 

following form: 

            

L(θ) = -Tn/2 + ln(2π) – ½ ∑ (ln𝑇
𝑡=1 |Ht | + έ | 1/Ht | εt)                                                      (9) 

 

Where T is the number of observations, n is the number of markets, and θ is the vector of estimated 

parameters. 

 

3.2.2. DCC-MGARCH Model 

 
The DCC model is introduced by Engle (2002) to capture the dynamic time-varying behaviour of conditional 

covariance. DCC model has been used in some papers to examine the volatility spillover across different stock 

markets (Xiao and Dhesi, 2010; Awartani et al., 2013; Mohammadi and Tan, 2015). The DCC-MGARCH model 

is a dynamic model with time-varying mean, variance and covariance of return series 
,i tr for stock i at time t, with 

the following equations: 

 
,i t t tr    , ( )

, 1
E r

t i t t
 


and

1 (0, ) t t tN H                                                           (10) 

Where Ψt − 1 indicates the set of information available at time t − 1. The conditional variance–covariance 

matrix, tH , can be constructed by the following equations:  

t t t tH D R D                                                                                                                               (11) 

Dt=diag (h11t
1/2

…hNNt
1/2

) is a diagonal matrix of square root conditional variances. ,i th  can be defined as 

2

, , , 1i t i i i t i i i th h       ., where i  is a constant term and i  is the ARCH effect and i  is the GARCH 

effect. tR  is a time-varying conditional correlation matrix and it is stated as follows: 
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Rt = diag (q11,t
−1/2

…qNN,t
−1/2

)Qtdiag(q11,t
−1/2

…qNN,t
−1/2

)                                                                  (12) 

 
'

1 1 1(1 )t t t tQ Q Q                                                                                                     (13) 

Where 𝜇𝑡
∗= diag ( 𝑄𝑡)

1/2𝜇𝑡 , with �̅� the unconditional correlation matrix of 𝜇𝑡−1
∗ .   and  are non-

negative scalar parameters.  If the value of α + β is close to one, this indicates high persistence in the conditional 

variance 

The correlation estimator is 
,

,

, ,

ij t

ij t

ii t jj t

q
p

q q

 
 
 
 

                                                                          (14) 

4. Empirical Results 

 
Table 1 presents descriptive statistics for the full sample. In general, the stock returns are low. The findings show 

that while the stock markets of Egypt and Saudi Arabia have negative returns, the other stock markets such as 

Turkey and Israel have positive returns. Further, the lowest return occurs in the Egyptian stock market (-0.018%), 

and the highest return occurs in Turkey (0.0387%). The Egyptian stock market is the most volatile market with the 

highest standard deviation (1.862%). The kurtosis of all stock markets is greater than 3 indicating that all stock 

return series are leptokurtic. The Jarque-Bera test rejects the null hypothesis of normality for all stock return 

series. The L-B test results indicate evidence of autocorrelation in return series in all stock markets. The null 

hypothesis of no ARCH effect is rejected. The existence of ARCH effect indicates that GARCH type models can 

easily be adopted. 

 

Table 1: Descriptive Statistics for Full Period (%) 

 EGX BIST TASI TA25 

Mean -0.018 0.0387 -0.001 0.0136 

Maximum 7.311 12.127 9.087 8.0630 

Minimum -17.990 -10.095 -10.329 -9.178 

Std. Dev. 1.862 1.828 1.514 1.436 

Skewness -1.156 -0.251 -0.902 -0.498 

Kurtosis 11.610 6.872 12.580 7.805 

J-B 5224.905*** 1053.318*** 6521.123*** 1615.143*** 

ARCH 87.612*** 28.119*** 69.896*** 134.140*** 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange 

Table 2 documents the descriptive statistics for pre-and post-revolution periods, respectively. The results 

reveal that the stock returns in Egyptian stock market turned to be negative during the post-crisis period. This 

implies that Egyptian Revolution had depressive impact on the stock returns. Consistent with the findings reported 

in Table 1, the lowest returns occur in the Egyptian stock market. The unconditional volatility, as measured by 

standard deviations, indicates that the volatility in EGX increased in the post-crisis period. Before the revolution, 

BIST has the highest standard deviation. The stock returns series are leptokurtic during both periods. The 

normality of stock returns is also rejected for both pre-and post-revolution periods.  

 
Table 2: Descriptive Statistics Pre-and Post- Revolution period 

Pre-revolution Post-revolution 

 EGX BIST TASI TA25 EGX BIST TASI TA25 

Mean 0.001 0.053 -0.019 0.037 -0.048 0.018 0.027 -0.015 

Median 0.155 0.074 0.090 0.122 0.022 0.108 0.069 0.022 

Maximum 6.339 12.127 9.087 8.063 7.311 5.031 7.012 4.410 

Minimum -17.99 -10.095 -10.329 -9.178 -11.101 -8.131 -7.022 -7.988 

Std. Dev. 1.895 2.029 1.780 1.576 1.809 1.471 0.975 1.186 

Skewness -1.381 -0.131 -0.765 -0.485 -0.733 -0.742 -1.220 -0.552 

Kurtosis 13.017 6.415 9.758 7.115 8.791 5.993 18.813 8.423 

J-B 4421.9*** 490.3*** 1994.5*** 730.5*** 883.1*** 304.0*** 6922.8*** 801.4*** 

ARCH 12.6*** 13.1*** 31.4*** 81.3*** 60.5*** 14.6*** 10.6*** 20.1*** 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange.  



Kirkulak, Uludag, B., Ezzat, H. / Journal of Yasar University, 2017, 12/45, 32-47 

37 
 

 
Table 3 reports unit root tests, ADF and KPSS, for the full and sub-periods. We attempt to confirm that 

the return series are stationary and mean reverting in order to ensure the validity of our modeling approach.  Both 

tests results indicate that all return series are stationary at the 1% level for the full and sub-periods. The presence 

of stationary in the series indicates that the shocks do not have permanent or long lasting effects. 

 
Table 3: Unit Root Tests 

 Full Period 

 EGX BIST TASI TA25 

ADF -33.034*** -39.270*** -37.203*** -46.160*** 

KPSS 0.079 0.080 0.056 0.070 

 Pre-Revolution 

ADF -26.427*** -30.193*** -28.883*** -36.196*** 

KPSS 0.157 0.131 0.098 0.154 

 Post-Revolution 

ADF -19.766*** -25.466*** -23.490*** -28.445*** 

KPSS 0.0925 0.083 0.0454 0.0350 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. Critical values For 

KPSS with intercept and trend 0.216 for 1%, 0.146 for 5%, and 0.119 for 10%. EGX: Egyptian Stock Exchange, 

BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange 

 

Figure 1 displays the daily changes in the stock returns for the stock markets of Egypt, Turkey, Saudi 

Arabia and Israel.  The 2007-2009 financial crisis seems to have substantial impact on the all stock markets. The 

highest and lowest stock returns occurred during this period of time. In particular, the stock returns experienced 

sharp declines in the post-crisis period. Furthermore, the suspension of the Egyptian stock exchange is clearly 

observed in Figure 1. There is a time gap in the stock returns of EGX. The stock market closed for 8 weeks from 

January 2011 to March 2011. It is also important to note that there is a large swing in the stock returns of Saudi 

Arabia in January 2011 when the Egyptian Revolution started. For the stock markets of Turkey and Israel, 

relatively large swings are observed in the mid of 2011. This can be attributed to Eurozone sovereignty crisis. 

 

Figure 1: Time variation in the stock returns of Egypt, Turkey, Saudi Arabia and Israel 
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Table 4 shows Granger causality test results for pre-and post-revolution periods. Before running the 

BEKK-GARCH model, we use Granger Causality test in order to understand how Egyptian stock market is linked 

to the stock markets of Turkey, Saudi Arabia and Israel. The pre-revolution results document that while the 

causality is bi-directional between Egypt and Turkey, the causality is uni-directional from Israel to Egypt. While 

the null hypothesis of Egyptian stock market does not Granger cause Turkish stock market is rejected at 10% 

significance level (6.8529), the magnitude of causality from Israel to Egypt is strong, rejected at 1% significance 

level (22.549). 

In the post-revolution period, the findings show uni-directional relationship between stock markets. The 

Egyptian stock market affects the Saudi stock market. An increase in EGX led to increase in the stock returns in 

Saudi stock market. However, there is no significant impact from Saudi stock market to Egyptian stock market. 

Further, like pre-revolution period, there is a significant causality from Israel to Turkey at 1% significance level 

(21.064). 

 

 
Table 4: Granger causality tests among stock markets 

Null Hypothesis Lags F-value Null Hypothesis Lags F-value 

 

Pre-Revolution 

 

 

Null Hypothesis Lags F-value Null Hypothesis Lags F-value 

EGXBIST 3 6.8529* BIST EGX 3 9.0418** 

EGX TASI 3 0.8623 TASI  EGX 3 2.7038 

EGX  TA25 3 4.6361 TA25  EGX 3 22.549*** 

BIST TASI 3 3.8433 TASIBIST 3 20.231*** 

BIST TA25 3 6.4409 * TA25BIST 3 28.081*** 

TASI TA25 3 3.5785 TA25 TASI 3 13.976  *** 

Post-Revolution 

EGXBIST 1 0.0702 BIST EGX 1 0.6584 

EGX TASI 1 6.8292** TASI  EGX 1 3.5623 

EGX  TA25 1 0.5778 TA25  EGX 1 4.1177 

BIST TASI 1 7.2972** TASIBIST 1 1.0377 

BIST TA25 1 2.9477 TA25BIST 1 21.064*** 

TASI TA25 1 2.8524 TA25 TASI 1 1.1611 

Note: The symbol “≠N” means “does not Granger-cause.” To select the order of lags for Granger causality test, 

the Schwarz information criterion (SIC), also known as the Bayesian information criterion (BIC), is used. ** and 

*** denote statistical significance at the 5% and 1% level, respectively.  
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Table 5 presents the results for BEKK-GARCH model for each pair of stock markets for pre-and post-

revolution periods. The pre-revolution period is from January 3, 2007 through January 25, 2011. The post-

revolution covers period from January 26, 2011through July 30, 2013.  While the diagonal elements in matrix A 

capture own past shock effect, the diagonal elements in matrix B measure own past volatility effect. During both 

periods, all markets are affected by their own shocks represented by the a11 and a22 parameters. The findings show 

that the parameter estimates of a12 are significant for Turkey, Saudi Arabia and Israel. The null hypothesis of no 

bi-directional past shock spillovers between stock markets is rejected. The past shocks of Egyptian stock market 

affect the present volatility of stock returns in Turkey and Israel before and after the revolution. For Saudi Arabia, 

the past shocks of Egyptian stock market have significant impact only during the post-revolution period. This 

implies that the increase in the innovation of Egyptian stock market changes the volatility of stock returns in 

Turkey, Israel and Saudi Arabia. The impacts of the past shocks are positive on the volatility of other stock 

markets. As the opposite direction, the past shocks of Turkey and Israel have significant impact on the conditional 

volatility of Egyptian stock market returns.  

Furthermore, the findings indicate strong GARCH effects. The Egyptian stock market exhibits a sharp 

decrease in the coefficients of own volatility (b11) during the post-revolution period from 0.980 to 0.791. This 

finding is in the same line with Beirne et al. (2009) and Ezzat (2012), who reported that conditional betas are 

usually lower during the periods of high turbulence. The past conditional volatility of Egyptian stock market has 

significant impact on Turkey, Saudi Arabia and Israel. The movement of 1% volatility in the Egyptian stock 

market pushed the stock indices of Turkey, Saudi Arabia, and Israel move in the opposite direction by -4.5%, -

13.6%, and 3.6% after the revolution, respectively. As for the opposite direction, there is a volatility spillover from 

Turkey and Saudi Arabia to Egypt during the pre-revolution period. While the sign of spillover from Turkey to 

Egypt is positive, the sign of spillover from Saudi Arabia to Egypt is negative.  

In Table 5, the Ljung-Box is used to test the null hypothesis of no serial correlation on the standardized 

residuals. The McLeod-Li statistics is employed to test the conditional heteroscedascity (ARCH) effects and the 

underlying null hypothesis is that there are no ARCH effects in the model. Both test results fail to reject the null 

hypotheses for EGX-BIST and EGX-TASI during the post-revolution period. For the remaining pairs, the null 

hypothesis is rejected. 

Overall, the past shocks have significant impact on the volatility of stock returns for Turkey, Saudi 

Arabia and Israel in particular after the revolution. While the stock markets of Saudi Arabia were affected the 

most in terms of past shock transmission after the revolution, the stock returns of Israel were influenced the most 

regarding the volatility spillover both before and after the revolution. 

 
Table 5: Estimation results of BEKK- GARCH model 

 EGX – BIST EGX – TASI EGX – TA25 

 Pre Post Pre Post Pre Post 

Conditional Mean 

μ1 0.115** 

(0.074) 

-0.027 

(0.742) 

0.149** 

(0.014) 

-0.079 

(0.318) 

0.078* 

(0.085) 

-0.056 

(0.442) 

μ2 0.172** 

(0.022) 

0.061 

(0.382) 

0.107*** 

(0.004) 

0.042 

(0.260) 

0.104*** 

(0.008) 

0.026 

(0.499) 

Conditional Variance 

c11 0.119** 

(0.031) 

0.968*** 

(0.000) 

0.108 

(0.207) 

1.281*** 

(0.000) 

0.093 

(0.547) 

0.936*** 

(0.000) 

c21 0.570*** 

(0.000) 

0.114 

(0.345) 

0.109 

(0.056) 

0.153 

(0.072) 

-0.058 

(0.791) 

0.049 

(0.243) 

c22 0.001 

(0.999) 

0.171 

(0.120) 

0.054 

(0.537) 

0.001 

(0.999) 

0.218*** 

(0.002) 

-0.066 

(0.562) 

a11 0.234*** 

(0.000) 

0.399*** 

(0.000) 

0.211*** 

(0.000) 

0.642*** 

(0.000) 

0.180*** 

(0.000) 

0.424*** 

(0.000) 

a12 0.119*** 

(0.004) 

0.059* 

(0.076) 

0.016 

(0.559) 

0.142*** 

(0.000) 

0.210*** 

(0.000) 

0.033* 

(0.086) 

a21 0.012 

(0.686) 

-0.040 

(0.598) 

0.130*** 

(0.000) 

-0.600*** 

(0.003) 

0.268*** 

(0.000) 

0.026 

(0.777) 

a22 0.276*** 

(0.000) 

0.164*** 

(0.000) 

0.314*** 

(0.000) 

0.033 

(0.627) 

0.139 

(0.000) 

0.291 

(0.000) 

b11 0.980*** 

(0.000) 

0.791 

(0.000) 

0.973*** 

(0.000) 

0.533*** 

(0.000) 

0.960*** 

(0.000) 

0.755*** 

(0.000) 
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b12 0.055 

(0.319) 

-0.045* 

(0.055) 

-0.006 

(0.414) 

-0.136*** 

(0.000) 

0.067*** 

(0.000) 

-0.036** 

(0.046) 

b21 0.116*** 

(0.002) 

0.024 

(0.635) 

-0.032*** 

(0.000) 

0.117 

(0.428) 

0.072 

(0.000) 

0.002 

(0.948) 

b22 0.791*** 

(0.000) 

0.983*** 

(0.000) 

0.952*** 

(0.000) 

0.965*** 

(0.000) 

0.937*** 

(0.000) 

0.955*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(40) 52.837* 

(0.084) 

46.225 

(0.231) 

62.604** 

(0.013) 

51.034 

(0.113) 

74.393*** 

(0.001) 

62.871** 

(0.012) 

QS(40) 232.364* 

(0.058) 

168.863 

(0.946) 

271.612*** 

(0.000) 

210.505 

(0.291) 

301.720*** 

(0.000) 

229.555* 

(0.074) 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 

Table 6 presents BEKK-GARCH results for the stock returns in Turkey, Saudi Arabia and Israel. We 

exclude the Egyptian stock market and examine the volatility spillover among the other stock markets. Although 

Egypt was the origin of the political and economic turmoil in the MENA region, it is also interesting to see the 

linkages among the stock markets of Turkey, Saudi Arabia and Israel. Moreover, the findings show positive shock 

transmissions among the markets. The past shocks stock returns in Turkey and in Saudi Arabia significantly affect 

the volatility of stock returns in Israel. In terms of volatility spillover, there is a uni-directional negative volatility 

transmission of stock returns from Turkey to Saudi Arabia, from Turkey to Israel and from Saudi Arabia to Israel 

in the post-revolution period. 

The diagnostic test results for Ljung-Box and McLeod-Li statistics are given in Table 6.  While the null 

hypothesis for the Ljung-Box test is rejected in most cases, the null hypothesis for McLeod-Li test is accepted. 

This implies the presence of autocorrelation and ARCH effects in the return series. 

 

Table 6: Estimation results of BEKK- GARCH model 

 BIST– TASI BIST– TA25 TASI –TA25 

 Pre Post Pre Post Pre Post 

Conditional Mean 

μ1 0.198** 

(0.048) 

0.126 

(0.213) 

0.120 

(0.129) 

0.063 

(0.343) 

0.086** 

(0.043) 

0.088** 

(0.036) 

μ2 0.155*** 

(0.009) 

0.093 

(0.117) 

0.132*** 

(0.007) 

0.003 

(0.945) 

0.095* 

(0.056) 

0.023 

(0.661) 

Conditional Variance 

c11 0.697*** 

(0.000) 

0.339*** 

(0.008) 

1.159*** 

(0.000) 

0.676*** 

(0.000) 

0.130*** 

(0.001) 

0.346*** 

(0.000) 

c21 0.002 

(0.981) 

0.210 

(0.278) 

0.275*** 

(0.005) 

0.309*** 

(0.000) 

0.103 

(0.211) 

0.010 

(0.877) 

c22 0.000 

(1.000) 

0.392*** 

(0.000) 

0.000 

(1.000) 

0.237*** 

(0.000) 

0.129** 

(0.023) 

0.056 

(0.715) 

a11 0.176*** 

(0.000) 

0.164*** 

(0.000) 

-0.043 

(0.533) 

0.264*** 

(0.000) 

0.347*** 

(0.000) 

0.428*** 

(0.000) 

a12 -0.137*** 

(0.000) 

-0.012 

(0.708) 

-0.063 

(0.100) 

-0.039 

(0.249) 

0.108*** 

(0.000) 

-0.068 

(0.124) 

a21 0.265*** 

(0.000) 

0.012 

(0.839) 

-0.540*** 

(0.000) 

0.351*** 

(0.000) 

-0.031 

(0.482) 

-0.009 

(0.897) 

a22 0.355*** 

(0.000) 

0.380*** 

(0.000) 

0.126** 

(0.030) 

0.453*** 

(0.000) 

0.210*** 

(0.000) 

0.242*** 

(0.000) 

b11 0.924*** 

(0.000) 

0.976*** 

(0.000) 

0.565*** 

(0.000) 

0.848*** 

(0.000) 

0.944*** 

(0.000) 

0.847*** 

(0.000) 

b12 0.015 

(0.190) 

0.008 

(0.736) 

-0.251*** 

(0.000) 

-0.040 

(0.193) 

-0.027*** 

(0.000) 

0.048** 

(0.022) 
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b21 -0.044*** 

(0.001) 

-0.031 

(0.467) 

0.422*** 

(0.000) 

-0.139*** 

(0.006) 

0.000 

(0.979) 

0.021 

(0.285) 

b22 0.933*** 

(0.000) 

0.846*** 

(0.000) 

1.056*** 

(0.000) 

0.870*** 

(0.000) 

0.969*** 

(0.000) 

0.956*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(40) 54.418* 

(0.0638) 

31.997 

(0.812) 

62.675** 

(0.0125) 

33.818 

(0.744) 

52.703* 

(0.086) 

52.597* 

(0.088) 

QS(40) 211.940 

(0.268) 

177.815 

(0.868) 

247.261** 

(0.012) 

235.021** 

(0.045) 

224.930 

(0.109) 

185.650 

(0.758) 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 

In order to take the 2007-2009 sub-prime mortgage crisis effect into account and to compare the pre-

revolution period with sub-prime crisis period, we ran the BEKK-GARCH analysis for the sub-prime period. The 

subprime crisis period is from June 1 2007 to April 2 2009. Table 7 documents that in comparison with pre-

revolution period, the volatility transmission is more apparent during the sub-prime crisis. In particular, the 

coefficients of b12 and b21 are statistically significant and the magnitudes of significance levels are high. A closer 

inspection of the findings suggests that there was a significant bi-directional volatility spillover from the Egyptian 

stock market to the other stock markets during the sub-prime crisis. However, the pre-revolution results reported 

in Table 5 indicate no significant volatility spillover from the Egyptian stock market to the stock markets of 

Turkey and the Saudi Arabia.  For the opposite direction, there are negative and significant volatility spillover 

effects from Turkish and Saudi stock markets and to Egyptian stock market during the sub-prime crisis. 

The diagnostic tests show robustness of our results based on the Ljung-Box and McLeod-Li statistics. 

The results of the Ljung-Box test indicate that in most cases, we reject the null of no serial correlation likewise the 

McLeod-Li statistics rejects the serial independence. 

 
Table 7: Estimation results of BEKK- GARCH model during sub-prime crisis period 

 EGX – BIST EGX-TASI EGX-TA25 BIST-TASI BIST-TA25 TASI-TA25 

Conditional Mean 

μ1 0.043 

(0.699) 

0.183* 

(0.069) 

0.056 

(0.458) 

-0.012 

(0.941) 

0.154 

(0.220) 

0.150* 

(0.083) 

μ2 -0.069 

(0.623) 

0.164* 

(0.086) 

-0.061 

(0.400) 

0.102 

(0.348) 

0.066 

(0.398) 

0.039 

(0.668) 

Conditional Variance 

c11 -0.068 

(0.657) 

0.418*** 

(0.000) 

-0.243 

(0.399) 

1.249*** 

(0.000) 

1.391*** 

(0.000) 

0.452 

(0.017)** 

c21 -0.798*** 

(0.000) 

-0.035 

(0.773) 

-0.559*** 

(0.000) 

-0.617*** 

(0.003) 

0.335** 

(0.022) 

-0.542** 

(0.010) 

c22 -0.000 

(0.999) 

0.000 

(0.999) 

0.000 

(0.999) 

0.000 

(0.999) 

0.000 

(0.999) 

0.395*** 

(0.006) 

a11 0.183*** 

(0.000) 

0.262*** 

(0.000) 

-0.074 

(0.276) 

0.011 

(0.904) 

-0.355*** 

(0.000) 

0.371*** 

(0.000) 

a12 -0.197*** 

(0.004) 

0.134** 

(0.027) 

-0.402*** 

(0.000) 

-0.109 

(0.143) 

0.079* 

(0.093) 

0.050 

(0.436) 

a21 0.079* 

(0.056) 

0.106** 

(0.047) 

0.261*** 

(0.000) 

0.546*** 

(0.000) 

-0.321*** 

(0.000) 

0.120** 

(0.026) 

a22 0.236*** 

(0.000) 

0.358*** 

(0.000) 

0.251*** 

(0.000) 

0.232** 

(0.025) 

-0.031 

(0.565) 

-0.011 

(0.844) 

b11 0.997*** 

(0.000) 

0.931*** 

(0.000) 

0.796*** 

(0.000) 

0.808*** 

(0.000) 

-0.739*** 

(0.000) 

0.897*** 

(0.000) 

b12 0.119*** 

(0.000) 

-0.058*** 

(0.002) 

0.366*** 

(0.000) 

0.118** 

(0.044) 

-0.677*** 

(0.000) 

0.125** 

(0.029) 

b21 -0.058*** 

(0.000) 

0.016 

(0.613) 

-0.667*** 

(0.000) 

-0.005 

(0.916) 

0.142 

(0.516) 

-0.004 

(0.933) 
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b22 0.889*** 

(0.000) 

0.948*** 

(0.000) 

0.679*** 

(0.000) 

0.882*** 

(0.000) 

0.973*** 

(0.000) 

0.869*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(40) 44.400 

(0.292) 

65.967*** 

(0.006) 

78.667*** 

(0.000) 

42.304 

(0.372) 

61.319** 

(0.017) 

44.013 

(0.306) 

QS(40) 247.406** 

(0.012) 

246.381** 

(0.014) 

268.777*** 

(0.000) 

211.101 

(0.281) 

255.969*** 

(0.000) 

216.685 

(0.198) 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 

Table 8 reports the DCC-GARCH results for the pairs of stock markets with Egyptian stock market 

during the pre- and post- revolution periods. The sign of μ indicates the dependence of stock returns on their past 

returns.  The findings show that the pairs of EGX-BIST, EGX-TASI, and EGX-TA25 are affected by their past 

own returns. The section of conditional variance reports ARCH, GARCH and conditional correlation parameter 

estimates for DCC-GARCH model.   

The volatility persistence is measured by (α + β). The estimated α and β parameters are significant both 

for the pre- and post revolution periods. In all cases, the GARCH parameters are significant, indicating that the 

volatility transmission is bi-directional between the stock index pairs. Furthermore, the ARCH parameters are 

significant for all cases. The only exception is EGX-TA25 during the pre-revolution period. In general, the ARCH 

parameters are small and positive. It is clearly evident that β >α , suggesting that the current variances are more 

affected by the past return innovations.  

Considering the diagnostic test results,  the Ljung-Box test indicate that we cannot reject the null of no 

serial correlation . The McLeod-Li statistics support the adequacy of the ARCH and GARCH terms in the model. 

 
Table 8: Estimation results of DCC- GARCH model 

 EGX-BIST EGX-TASI EGX-TA25 

 Pre Post Pre Post Pre Post 

Conditional Mean 

μ1 0.126* 

(0.057) 

-0.055 

(0.517) 

0.155*** 

(0.008) 

-0.112 

(0.221) 

0.245*** 

(0.000) 

-0.074 

(0.307) 

μ2 0.210*** 

(0.007) 

0.069 

(0.296) 

0.099** 

(0.042) 

0.045 

(0.258) 

0.237*** 

(0.000) 

0.005 

(0.897) 

Conditional Variance 

c1 0.058* 

(0.071) 

0.788*** 

(0.000) 

0.041* 

(0.089) 

1.270*** 

(0.000) 

0.559*** 

(0.000) 

0.686*** 

(0.001) 

c2 0.307*** 

(0.003) 

1.474*** 

(0.000) 

0.020** 

(0.049) 

0.076* 

(0.076) 

0.056*** 

(0.000) 

0.021 

(0.355) 

a1 0.075*** 

(0.000) 

0.219*** 

(0.000) 

0.088*** 

(0.000) 

0.309*** 

(0.000) 

0.391*** 

(0.000) 

0.228*** 

(0.000) 

a2 0.112*** 

(0.000) 

0.036*** 

(0.000) 

0.107*** 

(0.000) 

0.031 

(0.125) 

0.115*** 

(0.000) 

0.095*** 

(0.002) 

b1 0.916*** 

(0.000) 

0.636*** 

(0.000) 

0.908*** 

(0.000) 

0.456*** 

(0.000) 

0.634*** 

(0.000) 

0.589*** 

(0.000) 

b2 0.836*** 

(0.000) 

0.365*** 

(0.000) 

0.896*** 

(0.000) 

0.872*** 

(0.000) 

0.859*** 

(0.000) 

0.892*** 

(0.000) 

α 0.001*** 

(0.000) 

0.181*** 

(0.000) 

0.072** 

(0.012) 

0.325*** 

(0.000) 

0.001 

(0.883) 

0.006*** 

(0.000) 

β 0.733*** 

(0.000) 

0.803*** 

(0.000) 

0.904*** 

(0.000) 

0.661*** 

(0.000) 

0.815*** 

(0.075) 

0.919*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(50) 39.1697 

(0.814) 

51.468 

(0.339) 

51.201 

(0.349) 

32.361 

(0.959) 

41.141 

(0.747) 

33.449 

(0.945) 

QS(50) 233.593* 

(0.051) 

171.614 

(0.927) 

245.497 

(0.155) 

200.379 

(0.479) 

270.991*** 

(0.000) 

195.671 

(0.573) 
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Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 

Table 9 presents DCC-GARCH results for the stock markets of Turkey, Saudi Arabia and Israel.  It 

appears that the stock returns are affected by their own past returns. The only exception is BIST-TASI during the 

post-revolution period. It is important to note that almost in all cases, the ARCH and GARCH parameters 

associated with the dynamic conditional correlation are statistically significant. This implies that the conditional 

correlation among BIST, TASI and TA25 are highly dynamic and time-varying. The values of α and β are close to 

1, indicating that conditional variances are highly persistent and only slowly mean-reverting.  

Moreover, the results of the Ljung-Box statistics do not reject the null hypothesis of no serial correlation 

on the standardized residuals. The McLeod-Li statistics support the adequacy of the ARCH and GARCH terms in 

the model. 

 

Table 9: Estimation results of DCC- GARCH model 

BIST– TASI BIST– TA25 TASI –TA25 

Pre Post Pre Post Pre Post 

Conditional Mean 

μ1 0.314*** 

(0.000) 

0.130 

(0.157) 

0.106* 

(0.073) 

0.119* 

(0.079) 

0.086* 

(0.054) 

0.085** 

(0.042) 

μ2 0.040 

(0.470) 

0.080 

(0.175) 

0.075** 

(0.045) 

0.000 

(0.984) 

0.124** 

(0.013) 

0.007 

(0.889) 

Conditional Variance 

c1 1.646*** 

(0.000) 

1.589*** 

(0.000) 

0.268*** 

(0.000) 

0.385 

(0.181) 

0.023* 

(0.066) 

0.094*** 

(0.009) 

c2 2.155*** 

(0.000) 

0.344*** 

(0.000) 

0.043*** 

(0.000) 

0.127*** 

(0.007) 

0.033* 

(0.091) 

0.022 

(0.295) 

a1 0.309*** 

(0.000) 

0.099*** 

(0.000) 

0.060*** 

(0.000) 

0.153** 

(0.030) 

0.116*** 

(0.000) 

0.141*** 

(0.000) 

a2 0.010*** 

(0.000) 

0.184*** 

(0.000) 

0.058*** 

(0.000) 

0.174*** 

(0.002) 

0.091*** 

(0.000) 

0.068*** 

(0.004) 

b1 0.559*** 

(0.000) 

0.435*** 

(0.000) 

0.882*** 

(0.000) 

0.716*** 

(0.000) 

0.888*** 

(0.000) 

0.783*** 

(0.000) 

b2 0.573*** 

(0.000) 

0.583*** 

(0.000) 

0.923*** 

(0.000) 

0.754*** 

(0.000) 

0.907*** 

(0.000) 

0.919*** 

(0.000) 

α 0.035** 

(0.020) 

0.009 

(0.264) 

0.002*** 

(0.000) 

0.001 

(0.890) 

0.038** 

(0.031) 

0.131*** 

(0.000) 

β 0.966*** 

(0.000) 

0.985*** 

(0.000) 

0.047*** 

(0.000) 

0.853*** 

(0.000) 

0.947*** 

(0.000) 

0.706*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(50) 53.172 

(0.311) 

34.304 

(0.931) 

82.014*** 

(0.000) 

32.396 

(0.958) 

46.211 

(0.546) 

48.125 

(0.467) 

QS(50) 206.648 

(0.358) 

183.320 

(0.795) 

250.838*** 

(0.008) 

210.564 

(0.290) 

218.079 

(0.181) 

185.040 

(0.768) 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 
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Table 10: Estimation results of DCC- GARCH model during sub-prime crisis period 

 

 

EGX – BIST EGX-TASI EGX-TA25 BIST-TASI BIST-TA25 TASI-TA25 

Conditional Mean 

μ1 0.097 

(0.446) 

0.213** 

(0.027) 

0.294*** 

(0.000) 

-0.044 

(0.777) 

-0.037 

(0.768) 

-0.046 

(0.898) 

μ2 0.003 

(0.983) 

0.145 

(0.115) 

-0.075 

(0.290) 

0.001 

(0.997) 

-0.049 

(0.598) 

-0.205 

(0.416) 

Conditional Variance 

c1 0.199** 

(0.027) 

0.139 

(0.137) 

0.309*** 

(0.001) 

0.702*** 

(0.000) 

0.361*** 

(0.000) 

1.367*** 

(0.000) 

c2 0.518** 

(0.031) 

0.062* 

(0.073) 

0.723*** 

(0.000) 

3.194*** 

(0.000) 

0.148*** 

(0.000) 

1.357*** 

(0.000) 

a1 0.104*** 

(0.006) 

0.177*** 

(0.003) 

0.277*** 

(0.000) 

0.125*** 

(0.000) 

0.104*** 

(0.000) 

0.096*** 

(0.000) 

a2 0.113*** 

(0.004) 

0.139*** 

(0.000) 

0.225*** 

(0.000) 

0.127*** 

(0.000) 

0.057*** 

(0.000) 

0.071*** 

(0.000) 

b1 0.869*** 

(0.000) 

0.827*** 

(0.000) 

0.707*** 

(0.000) 

0.826*** 

(0.000) 

0.851*** 

(0.000) 

0.603*** 

(0.000) 

b2 0.827*** 

(0.000) 

0.871*** 

(0.000) 

0.599*** 

(0.000) 

0.504*** 

(0.000) 

0.905*** 

(0.000) 

0.597*** 

(0.000) 

α 0.014 

(0.156) 

0.069*** 

(0.000) 

0.001*** 

(0.001) 

0.022** 

(0.035) 

0.001 

(0.320) 

0.022 

(0.122) 

β 0.953*** 

(0.000) 

0.902*** 

(0.000) 

0.827*** 

(0.000) 

0.965*** 

(0.000) 

0.819*** 

(0.000) 

0.977*** 

(0.000) 

Diagnostic Tests 

Q(50) 39.948 

(0.789) 

44.849 

(0.602) 

41.796 

(0.723) 

77.824*** 

(0.004) 

30.622 

(0.976) 

44.653 

(0.610) 

QS(50) 227.285* 

(0.090) 

264.911*** 

(0.000) 

280.357*** 

(0.000) 

214.395 

(0.230) 

250.838*** 

(0.008) 

222.404 

(0.112) 

Note: *** Significant at 1% level. **   Significant at 5% level. *   Significant at 10% level. EGX: Egyptian Stock 

Exchange, BIST: Borsa Istanbul, TASI: Saudi Stock Exchange, TA: Israeli Stock Exchange. Q(50) and QS (50) 

denote the 50th order Ljung Box test for serial correlation on the standardized residuals and Mcleod-Li test for 

nonlinearity (ARCH effects), respectively. 

Table 10 documents the DCC-GARCH results for the sub-prime crisis period. The 

findings show that the current returns are not affected by their lagged returns. The exceptions 

are the pairs of EGX-TA25 and BIST-TASI. This finding is consistent with the findings of 

BEKK-GARCH reported in Table 7. It is important to note that while the stock returns are affected by their 

previous stock returns during the pre-and post revolution periods, the stock returns are not affected by the previous 

stock returns during the sub-prime financial crisis.  

The estimates for conditional variance are positive and significant in most cases. This finding implies the 

existence of own ARCH and GARCH effects. In general, the ARCH parameters are small and positive. However, 

the ARCH parameters are significant only for the pairs of EGX-TA25 and BIST-TASI. A closer inspection of 

findings further suggests that the GARCH values are large and close to one indicating a high degree of 

persistence.  While the pairs of TASI-TA25, EGX-BIST and BIST-TASI are characterized by strong persistence, 

the pairs of EGX-TASI, EGX-TA25 and BIST-TA25 seem to be less persistent. When we compare the sub-prime 

crisis results with pre-revolution results, the findings provide more persistency for the sub-prime crisis period.  

The diagnostic test results indicate that Ljung-Box test results fail to reject the serial correlation on the 

standardized residuals and Mcleod-Li test results reject the serial independence in most cases.  

 

5.  Summary and Conclusion 

 
This paper investigates the volatility spillover among the stock markets of Egypt, Turkey, Saudi Arabia and Israel. 

Egypt is considered as a “ground zero country” where the revolution took place in 2011. The other stock markets 

are chosen for their regional importance. The sampling period is from 2007 through 2013.The first period covers 
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the pre- revolution period from January 1st 2007 to December 31st 2010.  The second period is the post- revolution 

period from January 1st 2011 to July 31st 2013 which was characterized by widespread economic, political and 

social instability. In addition to the pre- and post-revolution periods, we tested the volatility spillover during the 

sub-prime financial crisis. For empirical analyses, we used Granger causality test to understand the causal 

relationship among stock markets. In order to examine the volatility spillover across stock markets, we applied 

BEKK-GARCH and DCC GARCH models. 

The descriptive statistics show that the Egyptian stock market is the most volatile stock market amongst 

others. During the revolution, the Egyptian stock market has shown excessive volatility and dramatic drop in the 

stock returns. The unconditional volatility of Egyptian stock market increased and the stock returns turned to be 

negative particularly in the aftermath of the revolution.   

The findings regarding the volatility spillover posit that the observed spillovers of past shocks are quite 

influential. The volatility of Egyptian stock market drives the volatility of stock returns in Turkey, Saudi Arabia 

and Israel negatively in particular during the post-revolution period. In comparison with Turkish stock market, the 

Saudi and Israeli stock markets are more sensitive to Egyptian stock market shocks. This can be explained by the 

regional integration of stock markets in MENA region. 

Moreover, the findings present that in comparison with pre-revolution period, the volatility transmission 

is more apparent during the sub-prime crisis. The results suggest that there exists significant bi-directional 

volatility spillover from the Egyptian stock market to the Turkish, Saudi and Israeli stock markets during the sub-

prime crisis. However, during the pre-revolution period, the only significant volatility spillover occurs from the 

Egyptian stock market to the Israeli stock market.  

Our findings have important implications in the evaluation of investment and asset allocation decisions by 

practitioners such as portfolio managers and institutional investors. The market participants should evaluate cross-

linkages with great care if they seek international portfolio diversification. High positive interdependencies suggest 

significant linkages among the markets. A high level of volatility in the stock market increases the levels of 

anxiety. Investors may become more risk-averse, demanding a higher risk premium before committing funds to a 

volatile market. 
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Öz: İnsan kaynakları (İK) işletmenin rekabet üstünlüğü elde etmesinde ayırt edici yeteneklerini oluşturmaktadır. Bir işletmenin aynı sektörde faaliyet 

gösteren rakip işletmeler karşısında ki rekabet üstünlüğü VRIO (value, rarity,  imitability, organization ) analizi  ile değerlendirilmektedir. Literatür 

araştırması sonucunda, İK’nın işletmenin en değerli varlığı olduğunu belirten çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Turizm işletmelerinde Stratejik İnsan 

Kaynakları Yönetimi  (Stratejik İKY)   insanı değerli bir varlık olarak görmektedir. Stratejik İKY işletmelerin değerli İK unsurları ile rakip işletmelerden 

farklılaşmasını ve özgün bir yetenek haline dönüşmesini ele almaktadır. İK unsurlarını nadir veya benzersiz bir şekilde değerlendiren işletmeler, özgün 

işletme yetenekleri oluşturmaktadır. Değerli ve özgün İK yeteneklerinin taklit edilmesi zordur ve uzun süre alan bir süreçtir. Üstün veya farklı 

yeteneklere sahip olan işletmelerin rakip işletmeler karşısında üstünlük elde etmesi kaçınılmazdır. Değerli, nadir ve taklit edilemez İK yeteneklerine 

sahip olan bir turizm işletmesi organizasyon kültürü ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve üstün bir performans elde etmektedir. Bu araştırmada 

Stratejik İKY  Kaynak Tabanlı Yaklaşım (KTY) ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, VRIO analizi çerçevesinde işletmelerin İK ile sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü elde etmesine yöneliktir. 

 

Anahtar Sözcükler: İnsan Kaynakları, Kaynak Tabanlı Yaklaşım, Rekabet Üstünlüğü, Konaklama İşletmeleri. 

 

Abstract: İnsan Kaynakları (HR) compose the distinguished features of businesses to obtain competitive advantage. The competitive advantage of a 

particular business over the others on the same sector is assessed through VRIO (value,rarity, imitability, organization )analysis.  As a result of the 

literature research, there are many studies indicating that HR are the most valuable property of the enterprise. In tourism establishments, Strategic 

Human Resources Management (Strategic HRM) sees human as a valuable entity. Strategic HRM discusses the differentiation of enterprises from its 

rivals and their transformation into an original ability with valuable HR factors. Enterprises which use HR factors in a rare and unique way create 

original business abilities. Imitating valuable and original HR abilities is a difficult process which takes a long time. It is inevitable for enterprises who 

have superior and different abilities to achieve superiority against rival enterprises. A tourism establishment having valuable, rare and inimitable HR 

abilities achieves sustainable competitive advantage and delivers a superior performance. This present study assessed Strategic HRM  with Resource-

based View (RBV). The study was directed at the achievement of sustainable competitive advantage by enterprises through HR in the framework of 

VRIO analysis. 

 

Keywords: Human Resources, Competitive, Competitive Advantage, Hospitality Industry. 

1. Giriş 
Emek-yoğun bir özelllik gösteren turizm sektöründe İK’nın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Konaklama işletmelerinde 

İK konaklama, yeme-içme, eğlenme, dinlenme konularında önemli bir rol üstlenmektedir. Seyahat acentalarında İK ise 

pazarlama, satış, rezervasyon, operasyon ve satış sonrası sunulan hizmetler konularında önemli bir role sahiptir. Seyahat 

acentasında görev yapan bir rehberin lokasyon bilgisi, deneyimi, yaratıcılığı değerli bir kaynak/yetenek olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede turizm işletmelerinde İK hizmetin bütün süreçlerinde yer almaktadır. Aynı zamanda 

İK müşterilerle doğrudan iletişim kuran, işletmenin karar mekanizmasına doğrudan katkı sağlayan önemli bir kaynaktır. 

Sasser vd. (1978) İK’yı organizasyonun operasyonel başarısını sağlamak için önemli içsel bir kaynak olarak 

değerlendirmiştir. İK’nın önemini turizm sektörünün dört temel özelliği (eşzamanlılık, hetorojenlik, soyutluk, 

dayanıksızlık) ile vurgulamıştır. ‘Eşzamanlılık’; ürünün/hizmetin üretim ile tüketiminin aynı zaman dilimi içerisinde 

gerçekleşmesidir. Mutfakta üretimi yapılan bir yemeğin sunumu eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir. ‘Hetorojenlik’; ürün 

ve hizmetler bir işletmeden diğer bir işletmeye farklılaşmaktadır. Bu durum İK’nın davranışından, atmosferinden ve ruh 

halinden kaynaklanmaktadır. ‘Soyutluk’; hizmet kalitesinin müşterilerin deneyimlerine, algılarına ve beklentilerine bağlı 

olarak farklılaşmasıdır. ‘Dayanıksızlık’; hizmetlerde stoklanamama özelliğini ifade etmektedir. Örneğin 100 yatak 

kapasiteli bir konaklama işletmesinin, %90 doluluk oranında satılamayan 10 yatağı "kayıp satış" olarak 

değerlendirilmektedir. Odaların satışında İK’nın başarısı işletmenin performansının artırılmasında önemli bir etkendir 

(Biswas ve Cassell 1996). 

Modern iktisat teorisine göre İK işletmenin en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir. Özellikle İK’nın önemi, 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü oluşturmadaki rolü ile açıklanmaktadır (Pesic vd. 2013).  Çoğu kurumun yıllık raporları, 

İK’nın işletmenin en önemli kaynağı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda İK araştırmacıları ve müdürleri, İK 

fonksiyonunun işletme performansında önemli rol oynadığını savunmaktadır (Barney ve Wright 1998b).  

Araştırmada fiziksel olmayan kaynaklar içerisinde yer alan ve değer ifade eden İK, stratejik yönü ile KTY 

çerçevesinde ele alınmıştır. KTY Stratejik İKY’nin temel felsefesini oluşturmakta, işletmenin en değerli varlığına 

odaklanmaktadır. Stratejik İKY ile KTY konusunda yapılan çalışmalarda, işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde 

benzersiz hizmetler sunması organizasyonel uzun dönemli başarı için önem arz etmektedir (Cho vd. 2013: 26,27, Alıntı: 

Grant 1991; Hamel ve Prahalad 1989). KTY aynı sektörde/endüstride faaliyet gösteren işletmelerin içsel kaynakları ile 

rekabet üstünlüğü elde etmelerini ele almaktadır.  Kaynaklarını farklılaştıran ve VRIO analizi ile temel yetenek haline 

dönüştüren işletmeler rakipleri karşısında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmektedir. Barney ve Wright’a göre 



Çetintürk, İ. / Journal of Yasar University, 2017, 12/45, 48-59 

 

49 

 

(1998a) İK faaliyetlerinin değerli olması, hizmet kalitesinin müşteriler tarafından benimsenmesini sağlamaktadır. Nadir 

olması, bir işletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler ile rakip işletmelerden farklılaşmasını ifade etmektedir. Taklit 

edilemez olması, işletmenin İK uygulamalarının kolaylıkla kopyalanamamasına sebep olmaktadır. Organizasyon ise, 

İK’nın ve işletmenin yeteneklerinin en iyi şekilde organize edilmesini ve yönetilmesini ifade etmektedir (Okumuş 

2008:478).  

Bu araştırmada Stratejik İKY KTY ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, işletmelerin VRIO analizi ile 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. 

 

2. Literatür Tarama 
Stratejik İKY ile KTY konusunda yapılan literatür çalışmaları Tablo 1’de yer almaktadır (Wright vd., 2001; Wright ve 

Mcmahan 1992). Ulrich (1991) KTY perspektifine bağlı kalarak, İK’yı rekabet üstünlüğü kaynağı olarak ele almıştır. 

Çalışmada, İK’nın işletmelerin stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması ve İK ile rekabet üstünlüğü elde edilmesine 

yönelik stratejilere odaklanılması gerektiği vurgulanmıştır. Wright ve McMahan (1992) Stratejik İKY’yi teorik bakış açısı 

ile ilk olarak yorumlamış ve İK’yı işletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün potansiyel bir kaynağı olarak ele 

almıştır. Wright vd. (1994) işletmenin İK havuzu ve İK uygulamaları (İK havuzunu yönetmek için kullanılan İK araçları) 

arasındaki farklılığı değerlendirmiştir. Lado ve Wilson (1994) bir işletmenin İK uygulamaları ile sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğü sağlayabileceğini ifade etmiştir. Boxall (1996) çalışmasını KTY ve Stratejik İKY üzerine inşa etmiştir. Lepak 

ve Snell (1999) KTY merkezli mimari bir yaklaşım ortaya koymuştur. 

 

Tablo 1. Stratejik İKY ile KTY Konusunda Yapılan Literatür Çalışmaları 

Yazar/Yazarlar Araştırma Amaçları Ve Bulgular 

Ulrich (1991) KTY perspektifine bağlı kalarak İK rekabet üstünlüğü kaynağı olarak ele 

alınmıştır. Araştırma sonucunda, İK’nın işletmelerin stratejilerinin 

geliştirilmesinde kullanılması ve İK ile rekabet üstünlüğü elde edilmesine yönelik 

stratejilere odaklanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Wright ve Mcmahan (1992) Stratejik İKY altı farklı model (davranışsal perspektif, sibernetik modeller, işlem 

maliyet teorisi, KTY, güç/kaynak bağlılığı modelleri ve geleneksel teori) ile 

incelenmiştir. Çalışma İKY’nin ileriye yönelik teorik gelişimine katkı 

sağlamaktadır. Çalışmada İK uygulamalarının stratejik ve stratejik olmayan 

belirleyiciler için yararlı olması düşünülmektedir. 

Wright vd. (1994) İşletmenin İK havuzu ve İK uygulamaları (İK havuzunu yönetmek için kullanılan 

İK araçları) arasındaki farklılık değerlendirilmiştir. Çalışmada, makro düzeyde 

KTY ile mikro düzeyde örgütsel davranış/İK yönetimine ilişkin bulgular 

araştırılmıştır.  

Lado ve Wilson (1994) Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kaynağı olarak İK sistemi araştırılmıştır. 

Çalışmada bir işletmenin örgütsel yeteneklerinin geliştirilmesinde İK’nın önemli 

rolü olduğu ve İK uygulamaları ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

Boxall (1996) Çalışma KTY ve Stratejik İKY üzerine inşa edilmiştir. Çalışmada Stratejik 

İK’nın avantajlarından bahsedilmiştir. 

Barney ve Wright (1998b) Yöneticiler, İK’yı işletmenin en önemli varlıkları olarak görmesine rağmen, 

örgütsel alınan kararlar bu inancı yansıtmamaktadır. Çalışma, sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğünün gelişiminde İK fonksiyonunun oynadığı rolü VRIO analizi 

ile incelemektedir. 

Lepak ve Snell (1999) Çalışmada KTY merkezli mimari bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bilim 

adamları tarafından İK rekabet üstünlüğü için kritik bir kaynak olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda İK günümüzde ve gelecekte potansiyel bir 

üstünlük kaynağı olarak görülmektedir. 

Wright vd. (2001) Çalışmada Stratejik İKY’nin teorik ve ampirik gelişimi üzerine KTY’nin etkisi 

değerlendirilmiştir. KTY önemli derecede strateji ve Stratejik İKY’den 

etkilenmektedir. Araştırmada bu iki alan arasında teorik bir köprü kurulmuştur. 

Khandekar ve Sharma (2005) İK yeteneğinin örgütsel performans üzerindeki rolü incelenmiştir. İK yeteneği ile 

örgütsel performans arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Ayrıca İK 

yeteneğinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün önemli bir belirleyicisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Clardy (2008) İşletmenin temel yeteneklerinin dört soru üzerinde temel oluşturduğu 

vurgulanmıştır: “İşletme rekabet üstünlüğüne sahip mi? Eğer sahipse rekabet 

üstünlüğü temel yeteneklere mi dayanıyor? İşletmeye özgü yetenekler neyi 

içeriyor? Rekabet temel yeteneklerden mi kaynaklanıyor? Eğer öyle ise bu temel 

yetenekler nelerdir?” 
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Çalışkan (2010) İK’nın işletmeler için önemli bir rekabet üstünlüğü kaynağı olduğu 

vurgulanmıştır. Çalışmada, İKY uygulamalarının işletme performansı üzerinde 

olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Altarawneh ve Aldehayyat (2011) Araştırmada konaklama işletmelerinde uygulanan Stratejik İKY çalışmaları 

değerlendirilmiştir. Belirli örgütsel özellikler (boyut, mülkiyet, sınıflandırma ve 

Stratejik İKY’nin benimsenmesi) arasındaki ilişki incelenmiştir. Stratejik 

İKY’nin benimsenmesi ile örgütsel boyut arasında güçlü bir istatistiksel ilişki 

vardır. 

Cho vd. (2013) Stratejik İK kapsamında, örgütsel öğrenme süreçleri ve performans gelişimi 

arasındaki yapısal ilişki incelenmiştir. Üç seviyede (bireysel, grup ve örgütsel) 

örgütsel öğrenme süreçlerinin aracılık etkisi, stratejik İK uygulamaları ve 

performans gelişimi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, 

üç aşamada öğrenme süreçlerinin (bireysel, grup ve örgütsel) örgütsel performans 

üzerinde önemli ve doğrudan etkili olduğu ve İK uygulamaları ile performans 

gelişimi arasında örgütsel öğrenme süreçlerinin aracılık rolü olduğu tespit 

edilmiştir. 

Kaynak: Wright vd. 2001; Wright ve Mcmahan 1992 

3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 
İKY, işletmenin bilgisi, deneyimi, yeteneği ve çalışanları ile taahhüdü; işletme çalışanlarının birbirleri ve işletme dışında 

başkaları ile ilişkileri olarak tanımlanmaktadır (Qehaja ve Kuttlovci, 2013).  Beaumont (1993) personel yönetiminin yerini 

İKY’ye bıraktığını ifade etmiştir. İKY kavramının ortak bir tanımının olmadığı bilim adamları tarafından ifade 

edilmektedir (Heery ve Noon, 2008). Yapılan akademik çalışmalarda İKY’nin farklı tanımları şu şekildedir (Nickson, 

2013): 

• Personel ilişkileri, endüstriyel/işgücü ilişkileri, personel yönetimi ve örgütsel davranışlar gibi İK yönetimine 

ilişkin alt disiplinlerin tümünü birlikte gruplandırmak üzere kullanılan bir kısaltma terimidir. 

• İşletme içerisinde uyumu sağlamaya yönelik bir araçtır. Aynı zamanda İK faaliyetlerinin tamamen dış ortam 

taleplerine entegre olmasını gerektiren, dış uyumu sağlamaya yönelik bir yöntemdir. 

• Bir kurumun rekabetçi üstünlük kazanmasını sağlayan bir yöntemdir. 

İKY dört temel ilkeye dayanmaktadır: İlk olarak, bir organizasyonun sahip olduğu en önemli varlığı İK’dır. İkincisi, 

İK’nın etkili yönetimi organizasyonun başarısı için en önemli unsurdur. Üçüncüsü, örgüt kültürü, örgüt iklimi ve 

yönetimsel davranış ve değerlerin kurumsal başarı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Son olarak, İKY 

organizasyondaki tüm üyelerin katılımını ve ortak amaçlar çerçevesinde birlikteliğini gerektirir. (Nickson 2013). 

1980’li yıllara kadar bir maliyet unsuru olarak görülen İK, üretim/yönetim tekniklerinde yaşanan gelişmelerle birlikte 

stratejik bir önem kazanmıştır. Son yıllarda ise, stratejik bir partner olarak İK’nın rolü belirgin bir şekilde değişim 

yaşamıştır. Stratejik İKY çok sayıda araştırmaya konu olmuş, araştırmacılar tarafından farklı perspektiflerle açıklanmaya 

çalışılmıştır (Bayat, 2008:73; Sarma, 2009).  Chuler ve Walker’a göre (1990) Stratejik İKY, insanlarla ilişkili işletme 

problemlerinin çözümünde, İK ve bölüm yöneticisi tarafından birlikte paylaşılan bir takım süreçler ve faaliyetlerdir. 

Hendry ve Pettigrew’e göre (1986) Stratejik İKY, organizasyonda rekabet üstünlüğünün sağlanması için, organizasyonun 

insanı stratejik bir kaynak olarak görmesidir. Butler vd.’ye göre (1991) Stratejik İKY, büyük bir organizasyon yapısında 

İK’nın rolü ve işlevini inceleyen makro-örgütsel bir yaklaşımdır. Wright ve McMahan’a göre (1992) Stratejik İKY, 

organizasyonun amaçlarına ulaşması için İK süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin tasarlanmasıdır. Purcell’a göre 

(1999) Stratejik İKY, işletmenin rakiplerinden farklılaşarak eylemlerine odaklanmasıdır. Armstrong’a göre (2006) 

Stratejik İKY, örgütün personel bulma, öğrenme ve geliştirme, performans yönetimi, ödül ve çalışan ilişkileri, program 

ve uygulamalara ilişkin kararlardır. Batt (2007) Stratejik İKY’yi başarılı örgütsel performansa sıkı sıkıya bağlı olma veya 

işletme ve İK stratejisi ile uzlaşma olarak tanımlamıştır. Son olarak Dessler (2008) Stratejik İKY’yi örgütün stratejik 

hedeflerinin gerçekleştirmesinde örgüt performansının iyileştirilmesi, yenilikçi/esnek bir örgüt yapısının İK politika ve 

faaliyetleri çerçevesinde oluşturulmasına yönelik bir süreç olarak ifade etmiştir (Armstrong 2008:34; Özgen ve Yalçın 

2011:35,36). Stratejik İKY araştırmacılar tarafından farklı perspektifler ile değerlendirilmiştir. Yapılan 

değerlendirmelerde Stratejik İKY, işletme stratejisine veya işleme çevresine bakılmaksızın organizasyonun başarısına 

katkı sağlayan evrensel bir İK uygulamaları dizisidir. Aynı zamanda, Stratejik İKY, bir işletmenin farklı iş ünitelerindeki 

yöneticilerin İK ihtiyaçlarını karşılayan ve problemlerin çözümünde önemli rol oynayan bir hizmet sağlayıcıdır (Sarma, 

2009).  

Tablo 2’de Stratejik İKY’yi Geleneksel İKY’den ayıran temel farklılıklar yer almaktadır. Stratejik İKY’yi Geleneksel 

İKY’den ayıran en önemli fark, stratejik İK uygulamalarının örgütün stratejik amaçlarıyla ve bu yönde belirlenmiş 

stratejileriyle uyumlu ve bağlantılı olmasıdır (Bingöl, 2014). Temel yatırım alanları Geleneksel İKY’de ürünlerden 

oluşurken, Stratejik İKY’de insan, bilgi ve yetenek unsurlarından oluşmaktadır. Diğer bir fark ise, Geleneksel İKY’de 

kısa dönemli amaçlara odaklanılması, Stratejik İKY’de ise kısa/orta/uzun vadeli amaçlara odaklanılması hususundadır. 
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Tablo 2. Stratejik İKY’yi Geleneksel İKY’den Ayıran Farklılıklar 

 Geleneksel İKY Stratejik İKY 

Sorumluluk İK Uzmanı Hat/Yönetici 

İK’nın rolü İşgören İlişkileri İç ve dış müşterilerle birlikte hareket etme 

Başlangıç/ilk adım (inisiyatif) Yavaş, tepkili, bölümlenmiş Hızlı, proaktif, bütünleşmiş 

Planlama Kısa vadeli Kısa/orta/uzun vadeli 

Kontrol Bürokratik roller, politikalar, 

süreçler 

Organik-esnek 

İş tasarımı İşgücünün bölümlenmesi, 

uzmanlık 

Esnek, çapraz eğitim, takımlar 

Temel yatırım alanları Sermaye ve ürünler İnsan ve bilgi 

Mali sorumluluk/Değer biçme Maliyet odaklı Yatırım odaklı 

Kaynak: Mello ve Jeffrey 2006, Alıntı: Bingöl 2014 

3.1. Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

KTY konusunda ilk çalışma Penrose vd. (1959) tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk kapsamlı araştırma ise Wernerfelt 

(1984) tarafından yapılmıştır. Temel olarak KTY’nin gelişimi konusunda çalışma yapan diğer bilim adamları arasında; 

Rumelt (1984), Dierickx ve Cool (1989) ve Barney (1996) yer almaktadır (Wright vd. 2001:702). KTY işletmenin içsel 

kaynak ve yetenekleri ile rakip işletmeler karşısındaki rekabet üstünlüğünü ele almaktadır. 

İK’nın işletme performansı ile ilişkisinin değerlendirilmesinde Stratejik İK’ya ilişkin çalışmaların büyük çoğunluğu 

KTY’ye ilişkin görüşleri benimsemektedir (Ayyıldız Ünnü ve Keçecioğlu 2009:1180). KTY, işletmelerin rekabet 

üstünlüğü oluşturmaları ve bu üstünlüğün sürekliliğine yönelik içsel kaynaklarını etkin ve etkili bir şekilde 

değerlendirmeleri sürecidir (Papatya, 2003). İşletmede KTY’nin anlaşılmasının esasını rekabet üstünlüğünün ve 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün tanımlanması oluşturmaktadır (Wright ve Mcmahan 1992:302). Rekabet üstünlüğü, 

bir işletmenin yeteneğinin diğer işletmeye göre daha iyi olmasını ifade etmektedir. Rekabet üstünlüğüne sahip olan bir 

işletmenin ürünleri ve hizmetleri rakiplerinden daha etkin, etkili ve arzu edilen düzeydedir. Aynı zamanda, işletmenin 

rakiplerine göre, müşterilerine cevap verme yeteneği daha üstündür (Dhar 2008:308). Rekabet üstünlüğü, işletmenin 

rekabet ortamında geliştirdiği kendine özgü kaynak ve yetkinliklere bağlıdır (Campbell ve Luchs 2002:33). Aynı zamanda 

rekabet üstünlüğü, bir işletmenin ortalamanın üzerinde kar elde etmesi olarak tanımlanmaktadır. (Okumuş vd., 2010). 

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ise, aynı anda mevcut veya potansiyel herhangi bir rakip tarafından uygulanmayan bir 

değer yaratma stratejisidir (Barney, 1991:102). 

Şekil 1’de işletmenin temel yetenekleri KTY ile ele alınmıştır. KTY sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün, nadir ve 

zor kopyalanabilir üretim yetenekleri ile kazanıldığını vurgulamaktadır. Belirli şartlar altında, bu yetenekler temel yetenek 

haline dönüşmektedir  (Clardy 2008:387). Temel yetenek, aynı sektördeki/endüstrideki bir işletmeyi diğer işletmelerden 

farklılaştıran, işletmeye değer katan, işletmenin en önemli kaynağını ifade etmektedir. Bir işletme temel yeteneklerini 

fark etmesi durumunda, kurumsal sınırlarını net bir şekilde belirleyebilir ve önemli kaynaklarını maksimum üstünlük elde 

etmek için tanımlayabilir (Campbell ve Luchs 2002:121). Temel yetenek özel bir ürün değildir, temel yetenek bir dizi 

ürün veya hizmetin rekabet gücüne katkı sağlamasıdır (Kak ve Sushil 2002). Bu çerçevede işletmenin sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü elde etmesine yönelik, kaynak ve yeteneklerini rakip firmaların kaynak ve yeteneklerinden 

farklılaştırması ve temel yetenek haline dönüştürmesi gerekmektedir. Turizm işletmelerinin fiziksel kaynakları ile 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesi mümkün değildir. Her geçen yıl farklı fiziksel özellikler ile yeni işletmelerin 

turizm sektörüne kazandırılması rekabeti daha güç hale getirmektedir. Turizm işletmelerinin fiziksel olmayan yetenekleri 

ile rekabeti tercih etmeleri  üstünlük elde etmelerinde önem arz etmektedir. Özellikle turizm işletmelerinin İK’ya yönelik 

yatırım yapmaları, İK’nın ayırtedici yeteneklerinden  (bilgi, yaratıcılık, özveri, deneyi, katılım vd.) faydalanmaları 

müşterilerin işletmelere değer atfetmelerinde önemlidir. 
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Şekil 1. Temel Yetenek Yapısının Kaynak Tabanlı Yaklaşım ile İzlenmesi 

Kaynak: Clardy 2008:390 

 

Andreews (1971) temel yetenekleri ve işletme kaynaklarını işletme stratejisinin temeli olarak ele alan çalışmayı 

kaleme almıştır. Ansoff (1965) işletmelerin farklı yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak yetkinlikler 

oluşturmaları gerektiğini ifade etmiştir (Campbell ve Luchs 2002:79). Hamel ve Prahalad (1996) strateji literatüründe 

temel yetenek kavramını “işletmenin açığa çıkmamış gizli yönü” olarak değerlendirmiştir. 

Tablo 3’de temel yetenek kaynağı olarak İK üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Schon (1983) İK’yı fikir 

üreten ve ürettiği fikirleri eylemlere dönüştüren değerli bir kaynak olarak görmektedir. Wright (1988) organizasyonun 

temel yeteneğinin değer ifade eden İK kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Campbell vd. (1995), Boulter vd. (1996) ile 

Espedal (2005) İK’nın rekabet üstünlüğünün temel bir kaynağı olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 3. Temel Yetenek Kaynağı Olarak İnsan Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Schon (1983) Bireyler, fikirler ürettikleri ve bu fikirleri eyleme dönüştürdükleri için organizasyonların değerli 

kaynaklarıdır. 

Wright vd. (1998) Temel yetenekler insanlar aracılığı ile oluşturulan, değer ifade eden, bir organizasyonun iç 

kaynaklarını ele alan kaynaklardır. 

Makridakis (1989) Problem çözümü, yaratıcılık ve öğrenme becerileri 21.yy.'nin önemli yetenekleri haline 

gelecektir. 

Hamel ve Prahalad 

(1990) 

Organizasyonlarda insanların  iletişimine, katılımına ve yüksek düzeyde bağlılılığına ihtiyaç 

vardır. 

Wisher (1994) Yetenekler, bireysel özellikleri hesaba kattığı için büyümenin değerli kaynağıdır. 

Chattel (1995) Geleceğin anlamlı olması için insan yeteneklerinin güçlendirilmiş olması gerekir. 

Campbell vd. 

(1995) 

Organizasyonlar benzersiz kabiliyetleri olan insanlara sahip olduğu için değer yaratma yoluyla 

rekabet üstünlüğü elde edebilir. 

Boulter vd. (1996) İnsanlar, rekabet üstünlüğünü elde etmek için üstün nitelikli performanslarını organizasyona 

taşırlar. 

Espedal (2005) Rekabet üstünlüğünün temel kaynağını değerli, eşsiz yetenek ve becerilere sahip olan işletmenin 

temel çalışma grupları oluşturmaktadır. 

Kaynaklar: Bakırtaş ve Bakırtaş 2008; Kak ve Sushil 2002 

3.2. Turizm Sektöründe İK’nın VRIO Analizi ile Değerlendirilmesi 

Aynı sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin rakip işletmeler karşısındaki rekabet üstünlüğü VRIO analizi (Şekil 2) ile 

değerlendirilmektedir (Barney 1991). Yapılan literatür araştırmasında İK yetenekleri; bilgi (Mayson ve Barrett 2006; 

Qehaja ve Kutllovci 2013; McKelvey 1983), bilişsel yetenek (Mayson ve Barrett 2006), deneyim (Okumuş vd. 2010), 

nitelik (Boulter vd. 1996), karar verme, risk alma (Okumuş vd. 2010), yaratıcılık (Makridakis 1989), fikir üretme (Schon 

1983), problem çözümü, öğrenme becerisi (Makridakis 1989), iletişim ve katılımdan (Hamel ve Prahalad 1990) 

oluşmaktadır. 

Barney (1991, 1995) ilk olarak rekabet üstünlüğünün ortaya çıkmasını, aynı endüstri içindeki işletmelerin kontrol 

ettikleri stratejik kaynaklar ile farklılaşması yönünde olduğunu ifade etmektedir. Farklılaştırılmış ürün/hizmet ile rekabeti 

Sürdürülebilir 
Rekabet Üstünlüğü

Firmanın 
Konumlandırılması

Firma kaynakları

Kaynaklar Yetenekler

Temel 
Yetenekler



Çetintürk, İ. / Journal of Yasar University, 2017, 12/45, 48-59 

 

53 

 

sürdürmek benzersiz yetenekler yaratılmasını gerektirmektedir (Cappelli ve Crocker-Hefter, 1997). İK yetenekleri, 

hizmetin homojen olmasını engellemekte ve işletmeyi diğer işletmeler karşısında farklılaştırarak rekabetçi üstünlük 

sağlamaktadır (Çetintürk 2016). İşletmeler, ürün/hizmet maliyetlerini düşürme veya ürünü/hizmeti işletmenin yüksek bir 

fiyat üzerinden ücretlendirme yapmasına olanak verecek şekilde farklılaştırma yoluyla değer yaratırlar. Bir İK 

yöneticisinin sorması gereken ilk soru, “İK fonksiyonunun maliyetleri düşürme veya gelirleri arttırmada nasıl bir yardım 

sağlayabileceği”dir. İK yöneticisinin nihai amacı, İK fonksiyonu sayesinde değer yaratmaktır (Barney ve Wright 1998b). 

Geleneksel stratejik yönetim modelinde, kaynakların rakip işletmeler tarafından satın alınmasında ve 

oluşturulmasında homojen olması söz konusudur. İşletme kaynaklarının heterojen olması, KTY’nin geleneksel stratejik 

yönetim modelinden farklılaşmasına sebep olmaktadır (Wright, McMahan 1992:301). Bir kuruluşun farklılaştırılmış 

ürünleri/hizmetleri, müşteriler tarafından düşük fiyat, benzersiz ürünler/hizmetler ve ilave hizmetler gibi değer ifade eden 

eşsiz kaynakları ifade etmektedir (Vučetić 2012:79). Emek-yoğun bir özellik gösteren turizm sektöründe İK’nın heterojen 

(Şekil 2) özellik göstermesi ve ayırtedici unsurları işletmelere rekabetçi üstünlük sağlamaktadır (Çetintürk 2014:88).  

Turizm işletmeleri fiziksel kaynakları ile geçici bir süre rekabet üstünlüğü elde edebilirler. Örneğin, bölgede yeni 

kurulan bir konaklama işletmesinin farklı tasarım, estetik, dizayn vd. fiziksel unsurları ile geçici bir süre rekabet üstünlüğü 

elde etmesi mümkündür. Özellikle konaklama işletmelerinin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesine yönelik 

fiziksel olmayan kaynaklarını değerlendirmesi ve farklılaştırılmış İK yeteneklerinin bilgi, yetenek, deneyim 

özelliklerinden faydalanması gerekmektedir.  

Kaynakların tamamen mobil olmaması (Şekil 2), KTY’nin geleneksel yönetim modelinden farklılaşmasını ve  rakip 

işletmelerin işletmenin kaynaklarını elde etme konusundaki yetersizliğini ifade etmektedir. Özellikle bir konaklama 

işletmesinin sahip olduğu deneyim, bilgi, karar verme, risk alma eğilimleri işletmeye özgüdür. Rakip işletmelerin bu 

özelliklere sahip olması zordur ve uzun zaman alan bir süreçtir. Benzersiz yeteneklerle işletme kendi çevresine rekabet 

getirmektedir. Aynı zamanda işletme rakipleri karşısında rekabet üstünlüğüne başarılı İK uygulamalarını kullanarak sahip 

olmaktadır (Barney ve Wright 1998b; Wright, McMahan 1992:301).  

 

 

 

Şekil 2. VRIO Analizi ile İK’da Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü 

Kaynak: Barney’in (1991,1995) eserinden uyarlanmıştır 

Bir kaynağın rekabetçi üstünlüğün temeli olabilmesi için ‘değerli, nadir, taklit edilemez ve organizasyon kültürüne 

sahip’ olması gerekmektedir. Pazarda rekabet üstünlüğünü sürdürmek için, organizasyonların değerli kaynaklarının ve 

ilişkili temel yeteneklerinin stratejik olarak gelişmesi gerekmektedir (Vučetić 2012:78). Şeki 2’de sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğünü sağlamak için işletme kaynakları ve yetenekleri dört kriterden oluşmaktadır (Barney 1991; Wright, 

McMahan 1992:301): 

• Kaynaklar ve yetenekler işletmeye artı değer katmalıdır. 

• Kaynaklar ve yetenekler mevcut ve potansiyel rakipler arasında benzersiz veya nadir olmalıdır. 

• Kaynaklar ve yetenekler taklit edilemez olmalıdır. 

• Kaynaklar ve yetenekler işletme tarafından organize edilmelidir. 

 

3.2.1. İK’da Değerlilik 

Yöneticiler öncelikle bir işletmenin kaynak ve yeteneklerine yönelik değer sorusuna cevap bulmalıdırlar: “Bir işletmenin 

kaynak ve yetenekleri, fırsatları kollama ve tehditleri ortadan kaldırma konusunda o işletmeye bir değer katıyor mu?” 

(Barney 1995). Kaynaklar ve yetenekler fırsatların değerlendirilmesine ve tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 

işletmeye değer katmıyorsa, işletme gelirlerini artırmayacak ya da maliyetlerini azaltmayacaktır (Papatya, 2003). Başarılı 

İK uygulamaları sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün bir kaynağı olarak işletmeye değer katmaktadır. İK’nın geleneksel 

yönetim modelinden stratejik yönetim modeline geçmesi ile birlikte, konaklama işletmelerinde İK bir maliyet unsuru 

olarak değil bir değer kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Bir değer kaynağı olarak görülmeye başlanması hizmet kalitesini 

doğrudan etkilemektedir. 

İK yetenekleri

Bilgi-Bilişsel yetenek-
Deneyim-Nitelik- Karar 

verme- Risk alma-
Yaratıcılık-İletişim-
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becerileri-Problem çözme-
Fikir üretme
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Mayson ve Barrett’e göre (2006) değerlilik, nadir veya benzersiz bilgi, beceri ve bilişsel yeteneklerden oluşmaktadır. 

Qehaja ve Kutllovci’ye göre (2013) bilgi, işletmenin fiziksel olmayan varlıkları içerisinde en değerli kaynağı olarak kabul 

edilmektedir. Rekabetin küresel ölçeğe taşındığı, piyasaların belirsizleştiği, homojen mal ve hizmetlerin üretiminin 

gerçekleştirildiği günümüz ekonomilerinde, işletmeler için rekabette başarı elde etmenin yolu bilgi ile sürdürülebilir 

üstünlük sağlamaktan geçmektedir. İşletmelerde İK ve entellektüel birikim bu farklılığı oluşturmanın önemli 

parametrelerini oluşturmaktadır.  Ana kaynağını beşeri sermayenin oluşturduğu etkili ve verimli bilgi yönetimi turizm 

sektörü için hayati önem taşımaktadır (Bahar 2011:56).  

 

3.2.2. İK’da Nadirlik 

Değerlilik, işletmenin rekabet üstünlüğü elde etmesine yönelik gerekli bir unsur olmasına karşın, kendi başına yeterli bir 

unsur değildir. Birbiriyle rekabet halinde olan birden fazla işletme, İK’nın aynı/benzer özelliklerine sahip olabilir. Bu 

özellikler, söz konusu işletmelerin hiçbiri için rekabet üstünlüğü kaynağı değildir. Bu nedenle İK yöneticisinin, İK’nın 

benzersiz/nadir özelliklerini nasıl geliştireceğini ve bu özelliklerden nasıl istifade edeceğini değerlendirmesi 

gerekmektedir (Barney ve Wright 1998b).  

Wright vd.'ye (1994) göre nadirlik, rakip organizasyonlarda olmayan, bir işletmeden diğer işletmeye farklılaşan 

yetenek, bağlılık düzeyi ve bilgi ağlarından oluşmaktadır (Mayson ve Barrett 2006). Bir kapasitenin temel yetenek 

olabilmesi için, rekabet açısından benzersiz özellik göstermesi gerekmektedir. Yeteneğin benzersiz olması, sadece tek bir 

işletmede bulunması anlamında kullanılmaz. Söz konusu yetenek aynı sektördeki birçok işletmede bulunabilir. Fakat 

işletmenin yetenek düzeyinin rakiplerine oranla yüksek olması gerekmektedir (Hamel ve Prahalad, 1994:265).  

Steffy ve Maurer’e göre (1988) işgücü talebi homojen (çalışanların tamamen ikame edilebilir olması) olursa işgücü 

arzı da homojen özellik (bütün çalışanlar ve potansiyel işgücünün üretim kapasitesinin eşit seviyede olması) gösterir. 

İşgücü talebi hetorojen (işletmenin farklı beceriler gerektiren farklı işlere sahip olması) olursa işgücü arzı da hetorojen 

(farklı bireylerin farklı becerileri) özellik gösterir. Örneğin, işletmelerin çoğu işgücü havuzunu homojen bir kaynak olarak 

görmektedir. Ancak işgücü havuzu içerisinde, çalışanların yeteneklerinde (beceri, yetenek, bilgi vd.) birtakım farklılıklar 

olabilir. İşgücü havuzunun homojen olmayan özellikleri, çalışanların farklı/benzersiz yeteneklerinden faydalanmak için 

inanılmaz bir potansiyel kaynaktır (Wright vd. 1994). İK’nın üstün yetenekleri işletme performansında önemli rol 

oynamaktadır. Konaklama/seyahat işletmelerinin özellikle satış ve pazarlama konusunda uzman, yetenekli İK havuzuna 

sahip olmaları işletme performanslarına doğrudan olumlu katkı sağlayacaktır. 

 

3.2.3. İK’da Taklit Edilemezlik 

Değerli ve az bulunur kaynak ve yetenekler geliştirebilen bir işletme, geçici bir süre için rekabet üstünlüğü elde 

etmektedir. İşletme kaynak ve yeteneklerinin taklit edilemez olması, işletmenin rekabet üstünlüğü sağlaması için gerekli 

bir unsurdur. Taklit edilemezlik, kopyalama ve yerine koyma olmak üzere iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. 

Kopyalama, bir işletmenin farklı bir işletmenin kaynaklarını kullanması ve/veya oluşturması ile gerçekleşir. Kaynaklar 

stratejik özelliklere sahipse ve geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmasına gerek yoksa yerine koyma yoluyla bir 

taklit gerçekleştirilebilir. Bu durum işletmeye uzun vadede rekabet eşitliği sağlayacaktır (Campbell ve Luchs 2002:24).  

İK’nın değerli ve az bulunur özellikleri, işletme için kısa vadede normalin üstünde bir kar sağlayabilir; ancak diğer 

işletmelerin bu özellikleri taklit etmesi halinde, özellikler zamanla rekabet paritesinden daha fazlasını sunamaz hale gelir. 

İK yöneticisi, işletmenin rakipleri tarafından kolaylıkla taklit edilemeyecek nitelikteki İK özelliklerini geliştirme ve 

ilerletme girişiminde bulunmalıdır. Aynı zamanda, örgütün eşsiz tarihi veya kültürü gibi sosyal bir olguya odaklanılması 

gerekmektedir (Barney ve Wright 1998b). 

Bir organizasyondaki ürün ve hizmetlerin ikame edilme veya taklit edilme olasılığının yüksek olması işletmenin 

rekabet üstünlüğünü zayıflatmaktadır (Vučetić 2012:79). Turizm sektöründe çalışan personelin davranışları ve yetenekleri 

gibi İK yönetimi uygulamaları, işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamasında taklit edilemez kaynakları olarak 

tanınmaktadır (Kim ve Oh 2004:67). İK işletmelerde rekabet üstünlüğünün temel bir kaynağını oluşturmaktadır. KTY’ye 

göre İK’nın rakip işletmeler tarafından kopyalanması zordur (Qehaja, Kutllovci 2013). İK üzerine yapılan araştırmalarda, 

konaklama işletmesinde çalışanların işletme için stratejik bir öneme sahip olduğunu, fakat kesinlikle benzersiz 

olmadıklarını, yeteneklerinin büyük ölçüde transfer edilebildiğini ortaya koymaktadır (Walsh vd. 2010). 

 

3.2.4. İK’da Organizasyon 

Bir işletmenin potansiyel rekabetçi üstünlüğü, kaynakların ve yeteneklerin değerli, nadir ve taklit edilemez özelliklerine 

bağlıdır. Bunun yanısıra bu potansiyelin tam olarak gerçekleşebilmesi için bir işletmenin kaynaklarını ve yeteneklerini 

organize etmesi ya da örgütlemesi gerekmektedir (Papatya 2003).  

Ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel değişimler nedeniyle organizasyonlar yenilikçi, hızlı ve etkili kaynak ve 

yeteneklere ihtiyaç duymaktadır. (Okumuş vd. 2010). İK’da organizasyon, çalışanlar için en iyi seçim sistemini, en iyi 

eğitim programını, en iyi ödül sistemini ifade etmektedir.  Bu özelliklere sahip olan bir işletme rakip işletmelere karşı 

rekabet üstünlüğü elde eecektir (Pesic vd. 2013).   

3.3. Turizm Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

Turizm alanında yapılan güncel yönetim araştırmaları içerisinde en üst sıralarda İK konuları yer almaktadır (Tracey  ve  

Nathan, 2002). Turizm sektöründe İK’nın işletmelerin rekabet üstünlüğüne ve performansına olan etkisi birçok bilim 

adamı tarafından incelenmektedir. İK, turizm sektörünün en önemli varlığını ve yeteneğini oluşturmaktadır (Altarawneh 

ve Aldehayyat 2011:242; Kuşluvan vd. 2010:171).  
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Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başarılı Stratejik İK uygulamaları ile rakipleri karşısında üstünlük 

sağlayabilir. Turizm ve otel organizasyonları çalışanlarını stratejik olarak yöneterek, İK problemlerinin ve zorluklarının 

üstesinden gelebilir. Okumuş (2010) turizm sektöründe Stratejik İKY’yi şu şekilde değerlendirmiştir: 

• Turizm işletmelerinde İK alanı, personel yönetiminden, İK yönetimine ve Stratejik İKY’ye doğru gelişim 

göstermiştir.  

• Stratejik İKY, turizm sektöründe önemli İK konuları içerisinde yer almaktadır.  

• Stratejik İKY, işletmelerin performansına pozitif yönde etkilemektedir.  

• Turizm sektöründe Stratejik İKY perspektifinin benimsenmesine yönelik, organizasyonların hareketlerini 

kısıtlayan çok sayıda engel bulunmaktadır. 

Tablo 4’de konaklama işletmelerinde sürdürülebilir İKY süreci yer almaktadır. Konaklama işletmelerinde etkili 

Stratejik İKY rekabet üstünlüğünün sağlanması ve bu üstünlüğün sürdürülebilirliği için önemlidir (Tracey  ve  Nathan, 

2002). Konaklama işletmelerinde  İK’nın müşterilerle iletişimi günden güne artış göstermektedir. Özellikle konaklama 

işletmelerinin önbüro, misafir ilişkileri, yiyecek ve içecek bölümleri müşterilerle iletişimin yoğun olarak yaşandığı 

bölümler içerisinde yer almaktadır. Geçmişte bir maliyet unsuru olarak değerlendirilen İK günümüzde bir değer kaynağı 

olarak değerlendirilmektedir. Bu durum gün geçtikçe İK’ya verilen önemi artırmaktadır. Stratejik İKY’de işletmenin karar 

mekanizması organizasyonda görev yapan İK’nın tamamı tarafından oluşturulmaktadır.  

 

Tablo 4. Konaklama İşletmelerinde Sürdürülebilir İKY Süreci 

Düşük müşteri ilişkisi Yüksek müşteri ilişkisi 

Geçici / işletme dışı çalışanlar Esas çalışanlar 

Düşük meslek güvenliği Yüksek meslek güvenliği 

Düşük personel katılımı Yüksek personel katılımı 

Düşük beceriler/ az sayıda eğitim Yüksek beceriler/ fazla sayıda eğitim 

Düşük seviyede personel gelişimi Yüksek seviyede personel gelişimi 

İK fonksiyonunu hat yöneticiler yerine getirir İK fonksiyonunu organizasyonun tamamı 

yerine getirir 

Düşük seviye dış İK fonksiyonu Yüksek seviye dış İK fonksiyonu 

Kaynak: Davidson vd. 2011:511 

 

Seyahat acentalarında Stratejik İKY, özel bilgi ve yeteneklere sahip, değerli bir kaynağı temsil etmektedir. Stratejik 

İKY, seyahat acentalarının niş pazarlarında müşteriler için üst düzey bir değer ifade eden ürünler ve hizmetler 

oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Stratejik İKY acentaların karlılığını artıran ve rekabet üstünlüğü sağlayan önemli 

bir kaynaktır (Vučetić 2012:78). Örneğin seyahat acentalarında istihdam edilen tur rehberleri değerli bir kaynağı temsil 

etmektedir. Bir tur rehberinin bilgisi, tecrübesi müşterilerin acentayı tercihinde önemli bir kriterdir. 

Preffer (1999) işletmelerin rekabet üstünlüğünün teknoloji, patent ve stratejik konumun yanısıra İK faaliyetlerinden 

kaynaklandığını ifade etmiştir. Örneğin Southwest havayollarının rekabet üstünlüğü İK’ya uygulanan eğitim 

faaliyetlerinden, özel işgücünden ve yöneticilerden kaynaklanmaktadır. Woods (1999) gelecekte İK’nın 

organizasyonlardaki öneminin giderek artacağını, gelişeceğini ve stratejik bir partner olacağını ifade etmiştir. Mariott 

Otelleri, İK ile ilgili strateji oluşturma ve uygulama sürecinde stratejik bir role sahiptir. İK yetenekleri ile Mariott Otelleri 

uluslararası marka değeri oluşturmaktadır. Bu otellerin ayırt edici İK yetenekleri arasında operasyon, teknolojik know-

how, bilgi paylaşımı yer almaktadır. Bu çerçevede turizm ve konaklama organizasyonlarında stratejik yönetim sürecinde 

İK fonksiyonu önemli bir görev üstlenmektedir (Okumuş, 2010). 

McKelvey (1983), İK’nın bireylerin bilgisi, becerisi ve doğal yeteneklerinden oluştuğunu ifade etmiştir. Flamholtz 

ve Lacey (1981) özellikle İK teorisinde, organizasyonlarda çalışanların doğrudan yeteneklerine odaklanmıştır. Her iki 

yaklaşım, işletmenin politika ve prosedürlerinden ziyade, önemli bir kaynak olarak örgüt üyelerinin yeteneklerinin 

önemini vurgulamaktadır (Wright vd., 1994:6). 

 

4. Sonuç 
Geçmişte belirli bir lokal alanda veya yerel bölgede gerçekleşen rekabet yerini küresel rekabete bırakmıştır. Uluslararası 

alanda gerçekleşen rekabet koşullarında, bir turizm işletmesinin aynı bölgede faaliyet gösteren rakip bir işletmeden farklı 

bir strateji izlemesi yeterli değildir. Aynı zamanda turizm işletmesinin, başka bir coğrafyada uygulanan rekabet 

koşullarından farklı ve mobil olmayan stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.  

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin rekabet üstünlüğünü fiziksel kaynaklarla uzun süre sürdürmesi 

mümkün değildir. Çünkü rakip işletmeler fiziksel olarak kendilerini sürekli yenilemektedir. Bu durum işletmenin rekabet 

gücünü azaltmaktadır. Aynı zamanda bir çok turizm işletmesi fiziksel kaynaklarına yaptıkları yatırımı İK’ya 

yapmamaktadır. Fiziksel olmayan unsurlar içerisinde yer alan ve stratejik bir kaynak olarak değerlendirilen İK işletmenin 

en önemli varlığı olarak değerlendirilmektedir (Barney ve Wright 1998b; Pesic vd. 2013; Altarawneh ve Aldehayyat 

2011:242; Kuşluvan vd. 2010:171; Qehaja, Kutllovci 2013). Turizm sektöründe hizmetin üretim ve sunumunun eşzamanlı 

olarak gerçekleşmesi İK’nın önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle işletmenin sahip olduğu İK yetenekleri ile İK 

havuzu oluşturması işletmeye uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Turizm işletmelerinin uzun süreli rekabet 

üstünlüğü İK’nın bilgisine, yeteneğine ve yaratıcılığına dayanmaktadır. 
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Araştırmada VRIO analizi ile Stratejik İKY değerlendirilmiştir. İK işletmenin değer ifade eden temel yetenekleri 

içerisinde yer almaktadır. Stratejik İKY, insanı değerli bir varlık olarak görmektedir. Stratejik İKY, işletmelerin değerli 

İK unsurları ile rakip işletmelerden farklılaşmasını ve özgün bir yetenek haline dönüşmesini  ele almaktadır. İK unsurlarını 

nadir veya benzersiz bir şekilde değerlendiren işletmeler özgün işletme yetenekleri oluşturmaktadır. İK bilgi, yetenek, 

deneyim özellikleri ile nadirdir. Değerli ve özgün İK yeteneklerinin rakip işletmeler tarafından kopyalanması veya taklit 

edilmesi zordur. Değerli, nadir ve taklit edilemez İK yetenekleri oluşturan bir turizm işletmesi organizasyon kültürü ile 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve üstün bir performans elde etmektedir. 

Araştırmada değer ifade eden İK, stratejik yönü ile KTY çerçevesinde ele alınmıştır. KTY’ye göre aynı sektörde 

faaliyet gösteren bir işletme rakip işletmeler karşısındaki rekabet üstünlüğünü içsel kaynakları ile elde etmektedir. Ürün 

ve hizmetlerini farklılaştıran ve kaynaklarını temel yetenek haline dönüştüren işletmeler rakip işletmeler karşısında 

rekabet üstünlüğü elde etmektedir. İK’yı temel yetenek kaynağı olarak değerlendiren çok sayıda eser bulunmaktadır  

(Schon 1983; Wright vd. 1988; Makridakis 1989; Hamel ve Prahalad 1990; Wisher 1994; Chattel 1995; Campbell vd. 

1995; Boulter vd. 1996; Espedal 2005). İK işletmelerde sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün potansiyel bir kaynağı olarak 

kabul edilmektedir (Wright ve McMahan 1992; Lado ve Wilson 1994). 

Stratejik İKY, işletmenin stratejik amaçları ile İK’yı uyumlu hale getirmek, esnek, organik bir organizasyon yapısı 

oluşturmak ve hızlı, proaktif, katılımcı karar mekanizması kurmak için tasarlanmış bir yönetim biçimidir. Stratejik İKY, 

bir işletmenin aynı sektörde/endüstride faaliyet gösteren diğer işletmeler karşısında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

sağlamak için, günümüz koşullarına uygun ve gelecek için tasarlanmış  bir yönetim biçimidir.  
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Oz: Dünya genelinde birçok otel mobil pazarlama faaliyetlerinden yararlanmakta ve giderek artan bir şekilde mobil cihazları misafirleri ile 

doğrudan iletişim kurmak için kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli otel zincirlerinin mobil uygulama 

kullanım durumlarını saptamak ve kullanılan mobil uygulamaların içerik ve özelliklerini belirlemektir. Bu kapsamda araştırmada nitel 

araştırma yöntemi kullanılmış olup, yöntem sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve 13 temel kategori ve 8 alt 

kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki yerli otel zincirleri oluşturmaktadır. Çalışma, 2014 ve 2016 yıllarında iki 

aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'de faaliyet gösteren 143 yerli otel zinciri olduğu ve 2014 yılında bu zincirlerden 

yalnızca %15'inin, 2016 yılında ise %22'sinin mobil uygulama kullandığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye'deki yerli otel 

zincirlerinin mobil uygulama kullanım oranının yıllara göre artış gösterse de oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Mobil uygulamaya sahip 

otel zincirlerinden büyük çoğunluğunun daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için tek bir uygulama sağlayıcısı yerine birden fazla uygulama 

sağlayıcısını tercih ettiği ayrıca tespit edilmiştir. Mobil uygulamalarda en fazla yer alan içerik otellerin adres, telefon, e-posta gibi 

bilgilerini içeren iletişim kategorisidir. Oda bilgileri, yeme ve içme ve fotoğraf galerisi de en fazla kullanılan kategorilerdendir. Öte yandan 

mobil uygulamalarda en az yer verilen içerik ise destinasyon hakkında bilgi kategorisidir. Kampanya ve teklifler, otel içi kullanım ve mobil 

rezervasyon da en az kullanılan diğer kategoriler arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak ve marka sadakati 

yaratmak isteyen işletmelerin bu tarz teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve güncelliklerini korumaları önem taşımaktadır. Türkiye'deki yerli 

otel zincirlerinin mobil uygulama kullanma durumlarını ve içeriklerinin eksikliklerini tespit etmesi yönü ile bu çalışma alan yazına ve sektöre 

sağlayacağı katkı bakımından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Uygulama, Mobil Cihaz, Yerli Otel Zincirleri, Türkiye 

 

Abstract: Many hotels throughout the world benefit from mobile marketing activities and increasingly use mobile devices to reach out their 

guests. The aim of this study is to specify mobile application usage of local chain hotels in Turkey and to identify the content and features of 

mobile applications owned by these hotels. In this study, data derived by a qualitative research method were examined with content analysis 

technique and obtained contents were grouped under 13 main categories one of which has been further divided into 8 sub-categories. The 

population of the study consisted of local chain hotels in Turkey. The study was organized  in two stages in 2014 and 2016. In this context, it 

is determined that there are 143 local chain hotels operating in Turkey and in 2014 only 15% and in 2016 22% of them have mobile 

applications. The research results showed that although the number of local chain hotels using mobile applications increased by years, the 

total rate still remained very low. It is also identified that the vast majority of local chains using mobile applications prefer more than one 

mobile application provider instead of a single provider to reach more users. In accordance with the obtained data, most widely used 

category of these mobile applications is defined as communication category which contains information details such as adresses, e-mail 

adresses and phone numbers of hotels. Room information, food and beverage and photo gallery are among the most widely used categories. 

On the other hand, least used category is identified as information about destination. Deals and offers, in-house use and mobile reservation 

are also among the least used categories. It is essential for enterprises to follow this kind of latest technological innovations and retain up to 

date in order to provide sustainble competitive advantage and build brand loyalty. The study is significantly important in terms of the 

contribution to the literature and industry in the way of identifying mobile application usage of local chain hotels in Turkey and to determine 

the deficiencies of those mobile application contents. 

Keywords: Mobile Application, Mobile Device, Local Chain Totels, Turkey 
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1.Giriş 

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan birçok değişimle birlikte, küresel anlamda "mobil çağ" dönemi 

başlamıştır (UNESCO 2014). Buna paralel olarak tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri de hızlı bir değişim 

geçirmektedir. Satın alma ve ihtiyaçların karşılanmasında teknolojik çevre, tüketicilerin karar alma süreçlerini 

doğrudan etkilemektedir (Çabuk ve Nakıboğlu 2003). Teknolojik çevre içindeki modern teknoloji, devamlı 

olarak insan hayatının farklı alanlarındaki etkileşim ve iletişim kanallarını değiştirmektedir (Portolan vd. 2011). 

Bu değişimi sağlayan en önemli eğilimlerden biri de mobil cihaz kullanımıdır. Tüketicilerin mobil cihaz 

kullanımlarının giderek artış göstermesi ile birlikte günümüz dünyasında mobil cihazların sektörlere olan etkisi 

de artmaktadır. Mobil cihazların tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vererek, satın alma davranışını tekrar 

etmesi ve fazla para harcaması gibi çeşitli davranışları tetikleyerek marka sadakati yarattığı belirtilmektedir 

(Oliver 1999; Agustin ve Singh 2005). Geçmişte, bir işletmeye ait finansal ve satış odaklı değerler işletmenin 

performansını yorumlamaya yeterli iken, günümüzde kalite, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati gibi 

kavramlar da dahil edilerek, işletmelerin rekabet unsurunu ifade eden göstergeler haline gelmiştir, bu nedenle 

günümüzde sadık müşteriler yaratmak işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır (Baydaş 2004). Turizm 

sektöründeki işletmelerin de sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak amacıyla pazarlama aracı olarak mobil 

cihazları kullandığı bilinmektedir. 

Kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş doğası nedeniyle pazarlamanın önemli bir öğesi haline gelen mobil 

pazarlama, mobil cihazlar ile ilişkilendirilmiş tüm pazarlama faaliyetlerini adlandırmak için kullanılmaktadır 

(Kömürcü vd. 2015). Turizm sektörünün önemli bileşenlerinden olan otel işletmeleri de mobil pazarlama 

açısından büyük bir gelişme göstermektedir. Gerek temel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, 

gerekse sürdürülebilir rekabet avantajı yakalamak için oteller mobil uygulamaları kullanarak kendi web sitelerini 

mobil cihazlarla uyumlu hale getirmekle kalmayıp çeşitli teknolojileri kullanarak mobil uygulamalarını 

zenginleştirmektedir. Mobil uygulamalar, dünyada özellikle yüksek pazarlama bütçelerine sahip olmaları 

sayesinde otel zincirleri tarafından kullanılmaktadır. Gittikçe yükselen bir eğilimde olmasına rağmen, otel 

işletmelerinde mobil uygulama kullanımı ulusal ve uluslararası alanyazında yeterince yer almaması bakımından 

Türkiye'deki yerli otel zincirlerinin durumunun tespit edilmesi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda mobil cihaz ve uygulamaları konusunda kavramsal bir çerçeve çizerek, oteller tarafından kullanılan 

mobil uygulamalara değinilen bu çalışmada, Türkiye'de bulunan yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanım 

durumları ve uygulama içerikleri analiz edilerek, işletmelere sağlayacağı kazanımlar üzerinde durulmaktadır. 

 

2.Otel İşletmelerinde Mobil Uygulamalar 

Elektronik bileşen boyutlarının küçülmesi ve kablosuz yayınların aktarım hızındaki gelişmeler, insan hayatının 

neredeyse tüm alanlarında mobil cihaz kullanımını yaygınlaştırmıştır (Portolan vd. 2011). Bağımsız ve kolayca 

taşınabilir olan mobil cihazlar1; mobil telefon, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan oluşmaktadır (Buhalis ve 

O’Connor 2005; Sarkaleh vd. 2012; Eriksson 2013). Bilgiyi her an ulaşılabilir bir küresel bir pazar haline 

dönüştüren internetin ulaşım sorunları, mobil cihazlar ile ortadan kalkmaktadır. Teknolojide yaşanan hızlı 

gelişmeler ile birlikte fiyatların düşmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması mobil cihazlara olan talebi arttırmış ve 

buna bağlı olarak bu cihazların kullanımı çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır (Sarısakal ve Aydın 2003; 

Economou vd. 2008; Wang vd. 2010; Chan 2012; Trakulmaykee vd. 2013; Adukaite vd. 2014). Dünyada mobil 

abone sayısı 2005 yılında 2,2 milyar iken 2014 yılında bu sayı 7 milyara yaklaşmıştır (ITU 2014). 2020 yılına 

kadar dünyada internete bağlı 50 milyar mobil cihaz olacağı ve bu cihazların aynı zamanda otomobil ve 

televizyon gibi diğer elektronik araçlarla birlikte kullanılır hale geleceği belirtilmektedir (OECD 2012).  

Mobil cihazlardaki artışa paralel olarak, bu cihazlara indirilen uygulama sayısının da her geçen yıl arttığı 

görülmektedir (Eriksson 2013). Portio Research (2013)’ün yaptığı bir araştırmaya göre, 2012 yılında dünya 

çapında indirilen uygulama sayısı 1,2 milyardır. Bu rakamın yılda %29,8 oranında büyüyerek 2017 yılında 4,4 

milyara ulaşması beklenmektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında, Nielsen (2013)’in raporuna göre, akıllı 

telefon kullananların %38’i ayda en az bir kere telefonlarına uygulama indirmektedir ve bu uygulamaların en çok 

sosyal ağlara bağlanmak ve oyun oynamak amacı ile kullanıldığı görülmektedir. Mobil cihazlar aracılığı ile 

sunulan mobil uygulamalar, kullanıcılara sabit bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan kişisel içerikler ve özel 

servisler sunmaktadır (Sarısakal ve Aydın 2003). Bu uygulamalar bireylere yer ve zaman kısıtlaması getirmeden 

ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Bu nedenle, her daim aktif ve yüksek potansiyelli bir kitleye ulaşabilme imkanı ile 

işletmeler için yeni bir pazarlama aracı olarak görülmektedir (Şanlıöz vd. 2013). 

Turizm sektörünün mobil uygulamaların en çok yaygınlık kazandığı alanlar arasında yer aldığı 

belirtilmektedir (Brown ve Chalmers 2003). Bu bağlamda seyahat uygulamaları, en çok indirilen uygulamalar 

arasında 7. sırada yer almaktadır (Mickaiel 2011). Mobil internetin taşınabilirlik ve erişilebilirlik özelliğinden 

dolayı günümüzde turistler istedikleri zaman, istedikleri yerden ve kişiselleştirilmiş araçlarla bilgiye 

                                                 
1 Bu çalışmada mobil telefon, akıllı telefon, tablet gibi cihazlar için mobil cihaz kavramı kullanılmıştır.  
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erişebilmektedir. Bu sayede kullanıcılar otel ve havayolu rezervasyonu, tur organizasyonu ya da araç kiralama 

gibi işlemleri kolayca yapabilmektedir (Ercan ve Önal 2007; Wang ve Wang 2010). Yapılan bir araştırmaya 

göre, mobil cihazlar aracılığı ile yapılan rezervasyon işlemlerinin anında gerçekleşmesi sebebiyle, iş amaçlı 

seyahat edenlerin zamandan kazanma gibi nedenlerle mobil uygulamaları daha fazla tercih ettiği görülmüştür. 

Buna göre, 2012 yılında iş amaçlı seyahat edenlerin %57’si seyahatleri için mobil uygulamaları kullanırken, tatil 

amaçlı seyahat edenlerin %38’i mobil uygulamaları kullanmıştır (Carlsson vd. 2005; Google ve Ipsos MediaCT 

2012; ITB 2014). Günümüzde seyahat öncesi mobil cihaz kullananların %55’inin destinasyonla ilgili bilgi 

edinmek ve %50’sinin de otel araştırması yapmak; seyahatleri sırasında ise %94’ünün destinasyon bilgilerine 

ulaşmak, %85’inin seyahat fotoğrafları çekmek, %75’inin restoran bilgilerine ulaşmak ve %50’sinin de uçuş 

durumunu kontrol etmek için mobil uygulamalardan yararlandığı tespit edilmiştir (Pırnar 2013) 

Sayısı ve nitelikleri her geçen gün artan ve her gün birçok misafir ağırlayan otel işletmelerinin teknolojik 

yenilikleri takip ederek, ürünlerinde farklılık yaratıp misafirlerine daha iyi hizmet sunarak rekabet avantajı elde 

edebileceklerini ve böylelikle karlarını daha fazla arttırabileceklerini söylemek mümkündür. Bu bağlamda; gün 

geçtikçe artan talep karşısında fiziki kapasitelerini arttırmanın yanı sıra, mevcut pazardaki devamlılıklarını 

sağlayabilmek için otel işletmeleri de bilgi teknolojilerini kullanarak mevcut müşterileri elde tutmayı ve 

potansiyel olanlara ulaşmayı amaçlamaktadır (Şanlıöz vd. 2013). Bu kapsamda günümüz koşullarında internet 

kullanımının çoğunun mobil cihazlar aracılığıyla sağlandığı bir ortamda, mobil internetin seyahat sektörü 

üzerinde önemli bir etkisi olması da doğaldır (eMarketer 2014). TripAdvisor (2012) tarafından yapılan bir 

araştırmada, katılımcılardan %56’sı otel rezervasyonlarının mobil cihazlar aracılığıyla yapılmasının çok önemli 

olduğunu belirtmiştir. Adobe Scene (2011) tarafından yapılan bir araştırmada ise tatil rezervasyonlarının 

%25'inin mobil cihazlar aracılığı ile yapıldığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda mobil pazarlama, yeni bir uygulama 

olarak işletmeler için önemli bir pazarlama aracı haline gelmiş (Sharma 2010) ve bu durum otel işletmelerinin de 

dikkatini çekmiştir. Dünya genelinde birçok otel bu teknolojiden yararlanmaya başlamıştır ve giderek artan bir 

şekilde mobil cihazları misafirleri ile iletişim kurmak için kullanmaktadır (Chan 2012; Kwon vd. 2013). Mobil 

pazarlamaya ilişkin farklı uygulamalar olmakla birlikte, özellikle son yıllarda, otel müşterilerine daha hızlı, daha 

kolay ve daha detaylı hizmet sunabilmek amacıyla önemli bir pazarlama aracı olan mobil uygulamalar 

geliştirilmiştir. Bu kapsamda dünyada en fazla tesise sahip ilk on otel zincirinin tamamının mobil uygulamalara 

sahip olduğu bilinmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Dünyada En Fazla Tesise Sahip İlk On Otel Zincirinin Mobil Uygulama Kullanım Durumları2 
Otelin Adı Mobil Uygulama 

Intercontinantal Group  

Marriott International  

Hilton Worldwide  

Wyndham Hotel Group  

Accor Hotels  

Choice Hotels International   

Starwood Hotels&Resort  

Best Western International  

Shanghai Jin Jiang International  

Home Inns & Hotel Management  

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Konaklama sektöründe mobil uygulamayı ilk olarak 2009 yılında Choice otel zincirleri kullanmıştır. Bu 

uygulama, 73 ülkede 225 bin kez indirilmiştir. Hilton otelleri de 2009 yılında ilk mobil uygulamasını duyurmuş 

ve bunu yenilenen uygulamalar izlemiştir. Bu kapsamda 2010 yılında Hilton'a ait uygulama 340 bin kez 

indirilmiş ve dahası mobil uygulama aracılığı ile yapılan rezervasyonlardan elde edilen oda gelirlerinde Mayıs 

2010 itibarı ile %200 artış olmuştur (Bayram 2010). La Quinta, Omni, Choice ve Starwoods otel zincirleri, 

otelleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra oda rezervasyonu ve müşteri sadakat programına erişim imkanı veren mobil 

uygulamalar geliştirmiştir (Collins 2010). Mobil uygulama kullanan diğer bir zincir de Marriott otelleridir. Bu 

zincirin son dakika satışları mobil uygulama kullanmaya başladığı andan itibaren artmıştır. Otellere yapılan 

mobil rezervasyonların ve oda satışlarının %47'sinin aynı gün olması bunu doğrular niteliktedir. Marriot, 

müşterilerine uygun olan her yerde ulaşmak için iPhone, iPad, Android ve Blackberry cihazları için mobil 

uygulama oluştururken, mobil uygulamalardan gelen trafiği de bir önceki yıla kıyasla %250 arttırmış ve bu 

                                                 
2 Tablo 1 ve 2, Resort Dergisi (2012) tarafından yayınlanan "Zincir ve Grup Oteller" araştırmasından derlenerek hazırlanmış olup, bu otel 

zincirlerinin mobil uygulama kullanımları, araştırmacılar tarafından otellerin kendi web siteleri ile Google play, Apple ve Windows mobil 

uygulama sağlayıcılarının tek tek taranması ile oluşturulmuştur. 
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kanaldan elde edilen kazanç 25,8 milyon dolara ulaşmıştır (Eticaretmag 2011). Marriott, mobil uygulama 

özelliklerine misafirlerin konaklama esnasında kullanabilecekleri mobil check-in hizmetini de ekleyerek 

uygulamasını genişletmiştir. Bu uygulama aynı zamanda odaları hazır olduğunda misafirleri bilgilendirmektedir 

(Borison 2013a). Ritz-Carlton otel zinciri ise mobil uygulama ile otelde kalan misafirlere konsiyerj hizmeti 

vermektedir (Weissman 2013). Diğer yandan Wyndham üyesi olan Days Inn otelleri, rezervasyonlarını arttırmak 

için konum tabanlı mobil uygulama hizmetlerini kullanmış ve bu sayede iki hafta içinde 2 bin dolar değerinde 36 

oda rezervasyonu almayı başarmıştır (Perez 2010). 

Türkiye'deki durum incelendiğinde, en fazla tesise sahip ilk on yerli otel zincirinin mobil uygulama 

kullanım durumları Tablo 2'de verilmiştir. Buna göre, ilk onda yer almasına rağmen üç otel zincirinin mobil 

uygulamaya sahip olmadığı saptanmıştır. 

 
Tablo 2. Türkiye’de En Fazla Tesise Sahip 10 Yerli Otel Zincirinin Mobil Uygulama Kullanım Durumları 

Zincir Adı Mobil Uygulama 

Crystal Hotels  

Rixos Hotels  

Paloma Hotels  

Kaya Hotels & Resorts X 

WOW Resort Hotels  

Voyage Group  X 

Delphin Hotels & Resorts  

Limak International Hotels & Resorts  

Dedeman Hotels & Resorts International  

Majesty Hotels & Resorts X 

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

Otel işletmeleri kendi web sitelerini mobil cihazlarla uyumlu hale getirdikleri mobil uygulamalar ile bir 

yandan temel pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmekte, diğer yandan sürdürülebilir rekabet avantajı yakalamak 

ve müşteri sadakati yaratarak marka bağlılığı sağlamak için fiziksel deneyimlerin yanı sıra sanal dünyada da 

deneyimler yaratmaktadır (Gilmore ve Pine II 2002; Kasavana 2013). Bu kapsamda her gün hızla gelişen çeşitli 

teknolojilerden faydalanılmaktadır. Gerçek dünya üzerine sanal materyallerin düşürülmesini sağlayan arttırılmış 

gerçeklik teknolojisi buna örnek olarak gösterilebilir (Tuğtekin 2014). Buhalis ve Yovcheva (2013) tarafından 

turizm sektörüne yönelik yapılan en iyi 10 arttırılmış gerçeklik uygulamasının araştırıldığı raporda, bu 

teknolojiyi ilk olarak 2012 yılında kullanmaya başlayan Holiday Inn Intercontinantal Group yer almaktadır. Bu 

uygulama sayesinde otel misafirleri mobil cihazları aracılığıyla olimpik atletleri sanki resepsiyon, lobi ya da 

kendi odalarındaymış gibi görebilmekte, onlarla birlikte fotoğraflar çekebilmektedir. Bu teknoloji daha sonra 

Marriott ve Omni Otelleri tarafından da kullanılmıştır (Hotelmarketing 2013; Borison 2013b). Yerli zincirlerden 

Rixos ise arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile misafirlerine otel içinde yön tarifi vermekte ve çeşitli oyunlar 

sunmaktadır. Bu uygulamanın gelecekteki diğer bir ayağını ise “Akıllı Ev” projesi oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda oda kapıları, ışıklar, klimalar, perdeler, ses ile TV ve müzik sistemlerinin otomasyonu yapılarak, 

mobil cihazlar aracılığıyla uzaktan kontrol mekanizmasının sağlanması planlanmaktadır (Sabah 2011; 

Teknokulis 2013). 

Müşteri ilişkileri yönetimi açısından kritik bir rolü olduğu düşünülen oyunlaştırma uygulamaları da son 

zamanlarda oteller tarafından tercih edilmektedir. InterContinental Otel Grubu, müşteri sadakat programlarına 

günlük çevrimiçi küçük bir oyun ekleyerek hızlı ve doğru yanıt veren katılımcıları bedava miller ile 

ödüllendirmektedir. Bu sayede normalde marka sadakati düşük olarak bilinen genç tüketicilerin sadakat 

programı üyeleri arasında olduğu gözlenmiştir. Benzer biçimde Foursquare ile işbirliği yapan Starwood zinciri, 

sadakat programı üyelerinden check-in yapanlara ek puan ve ödüller vermektedir. Bunun gibi birçok otel 

özellikle konum bazlı uygulamaları kullanarak müşterilerine hediye çekleri dağıtmaktadır (Kasavana 2013). 

Birçok alanda ve işletmede kullanılan kare kod uygulaması, oteller tarafından kullanımı tercih edilen diğer 

mobil uygulama türlerindendir. Bu uygulama sayesinde oda kartları, asansör duyuruları, lobideki karşılama 

masaları ve mesaj panoları gibi alanlarda misafirlere kalışları boyunca neler yapabilecekleri ya da nerelerde 

yemek yiyebilecekleri gibi öneriler sunulmaktadır. Kullanıcılar, kare kodun taranması ile ya otelin web sitesine 

yönlendirilmekte ve buradan oteldeki en son etkinliklere, restoran önerilerine, çekicilik ve aktivitelere, alışveriş 

tavsiyelerine ulaşabilmekte ya da doğrudan ilgili alan ya da aktiviteler ile ilgili bilgileri edinip işlem yapma şansı 

bulmaktadır. Misafirler ayrıca otele ait sosyal medya sayfalarına da bu kod aracılığı ile ulaşabilmektedir. Bunun 

bir oteldeki misafir ilişkilerini güçlendirmenin ve aynı zamanda misafirlerin otele ait sosyal medya 

platformlarındaki profillere bağlantısını sağlamanın kolay bir yolu olduğu düşünülmektedir. Kare kodlar, 
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restoranda bir akşam yemeği ya da barda içki indirimi ya da belirli saatler süresince kodu tarayan kullanıcılara 

indirim imkanı sunma gibi bir teşvik aracı olarak da kullanılabilmektedir (Landman 2013). 

Sonuç olarak, dünyada her geçen gün artan internet kullanımı ve teknolojik gelişmelerden turizm sektörü de 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Özellikle mobil cihazların hakim olduğu günümüz rekabet 

koşullarında mobil uygulamalar ve bu uygulamalara dahil edilen farklı teknolojiler birçok işletme tarafından 

kullanılmaktadır. Otel işletmeleri de devamlılıklarını sağlayabilmek için bu gelişmeleri yakından takip 

etmektedir. Bu bağlamda dünyada özellikle zincir ve grup otel işletmelerinin mobil uygulamaları kullanmakta 

olduğu, ancak Türkiye'de bu gelişmelerin henüz yeterince yaygınlaşmadığı görülmektedir. Bu nedenle 

Türkiye'deki yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanımları bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

 

3.Alanyazın Taraması 

Alanyazında gerek otel işletmeleri gerekse diğer turizm işletmelerine ait web siteleri ile ilgili birçok çalışma 

bulunmaktayken (Chu 2001; Karamustafa vd. 2002; Chung ve Law 2003; Jeong vd. 2003; Law ve Hsu 2006; 

Law ve Chen 2012), mobil uygulamalar ile doğrudan ilgili çalışmaların az olması ve araştırma konusu ile 

paralellik göstermesi açısından otel işletmelerinin web sitelerinin incelendiği birkaç çalışma bu araştırma 

kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Benckendorff ve Black (2000)’in Avustralya bölgesel turizm 

otoritelerini örnek olay olarak ele aldıkları ve internetin destinasyon pazarlama aracı olarak kullanılmasının 

değerlendirildiği çalışmada, başarılı bir web sitesinin planlama, tasarım, içerik ve yönetim unsurlarından 

oluştuğu; web sitesinin tasarım özelliklerinin ise etkileşim, yönlendirme ve işlevsellik olmak üzere üç 

kategoriden meydana geldiği belirtilmektedir. Benckendorff ve Black tarafından web sitelerinin tasarım 

özellikleri ile ilgili yapılan bu sınıflandırma, Baloğlu ve Pekcan (2006) tarafından yapılan çalışmanın da temelini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerine ait web 

sitelerinin tasarım özellikleri ile internet yoluyla uyguladıkları pazarlama çalışmaları yer almakta olup, araştırma 

sonucunda, çalışmaya dahil edilen otel işletmelerinin interneti bir pazarlama aracı olarak etkili bir biçimde 

kullanmadıkları görülmüştür. Araştırmada ayrıca otel işletmelerinin yarısından fazlasının sundukları hizmeti otel 

ya da oda fotoğrafları gibi öğelerle web sitelerinde somutlaştırdıkları, siteye kolay erişim, içerikler arası geçiş 

gibi yönlendirme ile ilgili öğelere önem verdikleri ancak diğer yandan çevrimiçi soru formu ve çevrimiçi 

işlemler ile misafir ilişkileri ya da güncel bilgiler gibi konularda eksik kaldıkları elde edilen bulgular arasındadır. 

Bayram ve Yaylı (2009)'ya ait Türkiye'deki otel işletmelerinin web sitelerinde kullanılan özelliklerin tespit 

edilmesi amacı ile yürüttükleri çalışmada ise otel web siteleri, güvenlik, kullanım kolaylığı, tüketici hizmetleri, 

tasarım, yönlendirme, içerik ve kurumsal bilgi olmak üzere yedi ana başlık altında incelenmiştir. Araştırma 

sonuçları, otel web sitelerinin büyük çoğunluğunun bilgi verici olduğunu ve verilen hizmetleri tüketicinin 

zihninde somutlaştırmak için otel ve oda fotoğraflarının kullanıldığını; en çok kullanılan özelliklerin siteye kolay 

erişim, iletişim ve ulaşım bilgisi, çoklu dil seçeneği, ana sayfaya kolay erişim ve kullanışlı menü olanağının 

olduğunu; en az kullanılan özelliklerin ise döviz bilgisi, sık sorulan sorular, farklı ödeme seçenekleri, 

rezervasyon hattı, eğlence ve arama motoru olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Alanyazında otel işletmelerine ait mobil uygulamalar ile doğrudan ilgili oldukça az çalışma olduğu, ancak 

son yıllarda konu ile ilgili yapılan çalışmaların arttığı görülmüştür. Adukaite vd. (2014), Avusturya, Almanya ve 

İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkelerde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı bağımsız otel işletmeleri ile otel 

zincirlerinin mobil uygulama içeriklerini; otel bilgileri, rezervasyon süreci, destinasyon hakkında bilgi, sosyal 

medya, ekstralar ve hizmetler olarak altı kategoride incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre en çok kullanılan 

mobil uygulama içerikleri; otelin konumu, restoran menüsü ve odalar hakkında bilgidir. Kullanılan diğer mobil 

uygulama içerikleri ise iletişim bilgisi, fotoğraf galerisi ve mobil rezervasyon hizmetleri iken, en az bulunan 

kategoriler ise ekstralar ve sosyal medya etkileşimidir. Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise destinasyon 

hakkında bilgiye daha az yer verildiğidir. Chen vd. (2015), 20 otel zincirinin mobil uygulama özellik ve 

işlevlerini; rezervasyon, otel bilgisi, otel hizmetleri, sosyal medya ve ekstra hizmetler olarak beş kategori altında 

ele almıştır. Araştırma sonucunda, en fazla kullanılan içerikler rezervasyon ve otel bilgisi, en az kullanılan içerik 

ise otel hizmetleri olarak belirlenmiştir. Wang vd. (2016), otellerin mobil uygulama kabiliyetlerini ve kullanıcı 

deneyimlerini araştırdıkları çalışmalarında, mobil rezervasyon imkanı sunan online seyahat acenteleri ile 

otellerin kendi mobil uygulamalarını karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, oteller ile ilgili mobil 

uygulamalarda en fazla kullanılan özellikler rezervasyon, otel bilgisi ve otel arama ile konum ve interaktif 

haritalardır. Öte yandan online seyahat acentelerinin mobil uygulamalarından otel araması yapan kullanıcıların 

en fazla kampanya ve indirimler ile misafir ilişkileri, otellerin kendi uygulamalarını tercih eden kullanıcıların ise 

rezervasyon ve sadakat programları için bu uygulamaları kullandıkları görülmüştür. 
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4.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Otel zincirleri yüksek pazarlama bütçeleri sayesinde yeni teknolojilere daha hızlı uyum sağlamaktadır. Bu 

kapsamda mobil uygulamalar aracılığı ile müşterilerine seyahatleri sırasında zincire dahil olan ve farklı 

destinasyonlarda bulunan işletmeler hakkında bilgi vermektedir (Adukaite vd. 2014; Gulbahar ve Yildirim 

2015). Mobil uygulama kullanımının marka bağlılığını arttırdığı ve marka imajını olumlu etkilediği ve bu 

nedenle otel zincirleri tarafından daha fazla tercih edildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda da otel zincirleri 

müşteri bağlılığı sağlamak için mobil uygulamalarının özellik ve işlevselliğini arttırmaktadır (Bayram 2014). Bu 

çalışmanın amacı, öncelikle Türkiye'deki yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanım durumlarını ortaya 

koymak ve sonrasında mobil uygulamaya sahip otellerin uygulama içerik ve özelliklerini içerik analizi tekniğiyle 

belirlemektir. Çalışma, konu ile ilgili durum ve eksiklikleri tespit etmesi yönü ile sektöre sağlayacağı katkı 

bakımından önem taşımaktadır. Mobil uygulama kullanımına olan ciddi eğilime rağmen ulusal ve uluslararası 

alanyazında gerçekleşen akademik çalışma sayısının az olması (Kwon vd. 2013; Adukaite vd. 2014) bakımından 

bu araştırmanın ilgili alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

5.Araştırmanın Yöntemi 

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanım durumlarını belirlemek ve bu 

uygulamaların içerik ve özelliklerini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmış olup, doküman incelemesi kapsamında elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik 

analizinin amacı, bir metin içinde benzer özellik taşıyan verileri belirli temalar içerisinde bir araya getirmek ve 

yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek 2011; Merriam 2013). Araştırmanın evreni, Ekin Grubu tarafından 

hazırlanan ve Resort Dergisi (2012) tarafından yayınlanan "Türkiye’de Zincir ve Grup Oteller" araştırmasına 

dayanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren yerli otel zincirleri çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Araştırmada sınırlı sayıda olan evrenin tamamına ulaşılmasını sağlayan 'tam sayım yöntemi' 

kullanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan 2011) ve bu listede yer alan 143 yerli otel zinciri çalışmanın örneklemini 

meydana getirmektedir. 

Araştırma kapsamında ilk olarak otel zincirlerinin mobil uygulamaya sahip olup olmadığının belirlenmesi 

amacı ile öncelikle otellerin kendi web siteleri, ardından da “Google play”, “Apple” ve “Windows” gibi mobil 

uygulama sağlayıcıları tek tek taranmıştır. Mobil uygulamaya sahip otel zincirlerinin tespit edilmesinin ardından 

bu uygulama içerikleri için değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler ise Adukaite vd. (2014) ile 

Baloğlu ve Pekcan (2006)'ın çalışmalarından faydalanılarak oluşturulmuş ve sonuç olarak mobil uygulamalarda 

en fazla kullanıldığı tespit edilen 13 temel kategori ve 8 alt kategori üzerinde fikir birliğine varılmıştır. 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için Guba (1981)’nın güvenirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık ve 

doğrulanabilirlik temel ölçütleri çerçevesinde geliştirdiği “güvenirlik modeli” temel alınmıştır. Geçerlik ve 

güvenirlik, farklı araştırmacıların aynı veri setini aynı şekilde kodlaması ve bunun yanında aynı araştırmacının 

aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması ile sağlanmaktadır (Bilgin 2006; Yıldırım ve Şimşek 2011). 

Kodlama süreci ise metin ve görsellerden elde edilen verileri küçük bilgi kategorileri içine toplamayı, farklı veri 

tabanlarından gelen kodlar için kanıt aramayı ve sonra bu kodlara etiket vermeyi içermektedir (Creswell 2016). 

Bu kapsamda çalışmanın geçerlik ve güvenirliğinin arttırılması amacı ile içerik analizi tüm araştırmacılar 

tarafından ayrı ayrı olarak Ocak-Mayıs 2014 ve Şubat-Ağustos 2016 tarihleri arasında iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiş olup, araştırma bulgularında yer alan içerikler üzerinde uzlaşmaya varılana kadar analizlere 

devam edilmiştir. 

 

6.Araştırma Bulguları 

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanım durumlarının ve uygulama 

içeriklerinin analiz edildiği bu çalışmada, mobil uygulamaya sahip otel zincirlerinin oranı Tablo 3'te, bu otellerin 

tercih ettiği mobil uygulama sağlayıcıları ise Tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre, 2014 yılında Türkiye'de 

faaliyet gösteren 143 yerli otel zincirinden yalnızca %15'i mobil uygulama kullanırken, geriye kalan %85'inin 

mobil uygulaması bulunmamaktadır. 2016 yılında mobil uygulama kullananların oranı %22'ye yükselse de 

kullanmayanların oranı (%78) halen çok yüksektir. Bununla birlikte, 2014 yılında mobil uygulamaya sahip 3 

zincirin artık mobil uygulama kullanmadığı, dolayısı ile 2016 yılında 13 otel zincirinin mobil uygulama 

kullanmaya başladığı ifade edilebilir. 
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Tablo 3. Türkiye'deki Mobil Uygulamaya Sahip Yerli Otel Zincirleri 

Mobil Uygulama Kullanan Yerli Otel Zincirleri 

2014 2016 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

22 15 32 22 

Toplam yerli otel zinciri sayısı: 143 

 

2014 yılında mobil uygulama kullanan zincirlerin %95'i Apple mağazasını tercih ederken, bu oran 2016 

yılında %91'e düşmüştür. Öte yandan Google play kullananların oranı 2014'te %55 iken, 2016'ya gelindiğinde bu 

rakam %88'e çıkmıştır ve her iki yılda da yalnızca bir otel Windows mobil uygulama sağlayıcısını 

kullanmaktadır. Otel zincirlerinin mobil uygulama sağlayıcılarını kullanım durumları ile ilgili belirtilmesi 

gereken önemli bir bulgu da otellerin büyük çoğunluğunun Google play ve Apple olmak üzere her iki kullanıcıyı 

birlikte tercih ettikleridir. Otel zincirlerinden büyük bir kısmının mobil uygulamalarında güncellemeler yaptığı, 

geri kalanın ise hiçbir güncelleme yapmadan kullanmaya devam ettiği elde edilen bulgular arasındadır. 

 

Tablo 4. Türkiye'deki Yerli Otel Zincirlerinin Kullandıkları Mobil Uygulama Sağlayıcıları 

 

Mobil Uygulama Sağlayıcısı 

2014 2016 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Google play 12 55 28 88 

Apple /i-tunes 21 95 29 91 

Windows  1 5 1 3 

Toplam zincir sayısı 22 32 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli otel zincirlerinin mobil uygulama içeriklerine ait araştırma bulguları Tablo 

5'te özetlenmektedir. Mobil uygulama içerikleri; zincire ait oteller, mobil rezervasyon, otel bilgileri, kampanya 

ve teklifler, misafir ilişkileri, otele ulaşım, sosyal medya, fotoğraf galerisi, iletişim, dil seçeneği, destinasyon 

hakkında bilgi, diğer bilgi ve servisler ile otel içi kullanım olmak üzere 13 temel kategori altında toplanmıştır. 

Otel bilgileri kategorisinde yer alan veriler ise 8 alt kategoriye ayrılmıştır. 

 

Tablo 5. Türkiye'deki Yerli Otel Zincirlerinin Mobil Uygulama İçerikleri3 

Mobil Uygulama İçerikleri 

Sayı (n) Yüzde (%) 

2014 2016 2014 2016 

Zincire ait oteller 16 23 73 72 

Mobil rezervasyon 16 18 73 56 

Otel bilgileri 

-Otel tanıtımı 17 21 77 66 

-Oda bilgileri 18 30 82 94 

-Aktiviteler 15 27 68 84 

-Yeme ve içme 19 29 86 91 

-Toplantı salonları 16 27 73 84 

-Güzellik & Spa 18 26 82 81 

-Havuzlar 8 23 36 72 

-Otel hizmetleri 10 27 45 84 

Kampanya ve teklifler 7 12 32 38 

Misafir ilişkileri 5 20 23 62 

Otele ulaşım 21 22 95 69 

Sosyal medya 13 21 59 66 

Fotoğraf galerisi 22 29 100 91 

İletişim 20 32 91 100 

Dil seçeneği 11 22 50 69 

Destinasyon hakkında bilgi 8 10 36 31 

Diğer bilgi ve servisler 11 22 50 69 

Otel içi kullanım 4 17 18 53 

Mobil uygulama kullanan zincir sayısı 22 32 100 100 

                                                 
3 İçeriklerin hangi otel zincirlerine ait olduğu ile ilgili detaylı bilgi Ek 3 ve 4’te yer almaktadır. 
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Otel zincirlerine ait mobil uygulamalara yönelik yapılan içerik analizinden elde edilen kategorilerin sıklık 

dağılımları alınmış olup, elde edilen bulgular Tablo 5’te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılında mobil 

uygulamaya sahip olan otel işletmelerinin %73’ünde zincire ait otellerin tamamı ya da bir kısmına aynı 

uygulama içinden ulaşılabilirken, 2016 yılında bu rakam %72'dir. 2014 yılında otel zincirlerinden %73’ü 

kullanıcılara mobil rezervasyon imkanı sunarken, 2016 yılında bu oranın %56'ya düştüğü görülmektedir. Öte 

yandan az sayıda da olsa bazı zincirler yalnızca oda rezervasyonu değil, spa ya da restoran gibi alanlarda da 

mobil rezervasyon seçeneğine sahiptir. 

Otel bilgileri kategorisi, otel tanıtımı; oda bilgileri; spor, çocuk ya da eğlence gibi alanlarda yapılan 

aktiviteler; restoran, bar ya da menüler hakkında bilgiler içeren yeme ve içme; toplantı salonları; güzellik ve spa; 

havuzlar ve otellere ait ücretli-ücretsiz hizmetler, taksi, kiralık araba, limuzin, banket servisi, oda hizmetleri, 

transfer, uyandırma, bagaj servisi, konaklama kuralları (c-in/out saatleri), kuaför, doktor ve mağazalar gibi otel 

hizmetleri hakkında bilgiler veren 8 alt kategoriden meydana gelmektedir. 2014 yılında araştırmaya dahil olan 

otel zincirlerinin %77’si otel tanıtımı, %82’si oda bilgileri, %68’i aktiviteler, %86’sı yeme ve içme, %73’ü 

toplantı salonları, %82’si güzellik ve spa, %36’sı havuzlar ve %45’i otel hizmetleri hakkında bilgi vermiştir. 

2016 yılındaki duruma bakıldığında, otellerin %66'sı otel tanıtımı, %94'ü oda bilgileri, %84'ü aktiviteler, %91'i 

yeme ve içme, %84'ü toplantı salonları, %81'i güzellik ve spa, %72'si havuzlar ve %84'ü ise otel hizmetleri ile 

ilgili bilgilere sahiptir. Otel bilgileri kategorisine ait alt kategoriler iki yıl arasında karşılaştırıldığında, en büyük 

farkın otel hizmetleri ve ardından havuzlarla ilgili olduğu görülmektedir. 2016 yılında her iki alt kategori 

hakkında verilen bilgilerin arttığı ifade edilebilir. 

2014 yılında otel zincirlerinden %32’si kullanıcılarına otelleri ile ilgili çeşitli kampanya ve teklifler 

sunmuştur, bu oran 2016 yılında %38'dir. Bu kampanya ve teklifler arasında toplantı, düğün ve doğum günlerine 

özel paketler, oda, restoran ve spa gibi hizmetlere yönelik özel fırsatlar ile çeşitli indirim, paket ya da puan gibi 

seçenekler yer almaktadır. 2014 yılında otel zincirlerinin %23’ü soru, öneri, yorum, anket, şikayet gibi 

seçeneklerin bulunduğu misafir ilişkileri hizmeti sunmuş, 2016'ya gelindiğinde bu oran %62'ye yükselmiştir. 

2014 yılında otel zincirlerinin %95’i harita ve konum bilgisi yardımı ile otele ulaşım hakkında bilgi vermiş, 2016 

yılında ise bu kategori ile ilgili bilgi veren zincirler %69'a düşmüştür. Araştırmaya dahil edilen otel zincirlerinin 

%59'u 2014 yılında mobil uygulamalarında Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya ağlarını 

kullanmış, 2016'ya gelindiğinde bu oran %66 olmuştur. 2014 yılında otel zincirlerinin tamamı kullandıkları 

mobil uygulamalarda otelin çeşitli alanlarının sergilendiği fotoğraf galerisine yer verirken, 2016 yılında fotoğraf 

galerisi olan zincir sayısı %91'dir. 

2014 yılında otellerin %91'i telefon, adres ve e-posta gibi iletişim bilgilerine sahiptir, 2016 yılında ise 

zincirlerin tamamı iletişim bilgilerini kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Kullanıcılarına farklı dil seçeneği sunan 

otel zincirleri 2014 yılında araştırmaya dahil edilen otellerin %50'sini oluşturmaktadır, 2016'da ise otellerin 

%69'u mobil uygulamalarında farklı dil seçenekleri sunmaktadır. Bu otellerin çoğu yalnızca İngilizce dil 

seçeneği sunarken, bir kısmı da misafir portföyüne göre, İngilizce dışında Almanca, Fransızca, Rusça ve diğer 

dillerde, birden fazla dil seçeneğine sahiptir. İlgi çekici yerler, yemek, gece hayatı ve alışveriş olanakları gibi 

otellerin bulunduğu destinasyon ile ilgili bilgilere yer veren otel işletmelerinin oranı 2014'te %36'dır, bu oran 

2016'da %31'e düşmüştür. Diğer bilgi ve servisler kategorisinde; kişiye özel hizmetler, kamera ile çocuk izleme, 

bebek bakım servisi, loyalty card üyeliği, otellere ait ödüller, sponsorluklar, haftalık programlar ve hava durumu 

gibi hizmetler yer almakta ve 2014 yılında bu kategori araştırmaya dahil edilen otel zincirlerinin %50'sinde 

bulunmaktadır, 2016'da diğer bilgi ve servislere yer veren otellerin oranı %69 olmuştur. Son olarak 2014 yılında 

otel zincirlerinden %18'i mobil check in/out, oda servisi, odayı arama, spa/restoran rezervasyonu ya da kare kod 

kullanımı gibi konaklama esnasında kullanılabilen otel içi kullanım seçenekleri sunarken, 2016 yılında mobil 

uygulamalarında otel içi kullanım imkanı veren zincir sayısı %53'e çıkmıştır. 

 

7.Sonuç ve Öneriler 

Mobil cihaz kullanımının giderek yaygınlaşması ile birlikte mobil uygulamalar sağlık, hizmet, eğitim ve kamu 

gibi birçok sektör tarafından kullanılmaktadır. Hizmet sektörü içinde yer alan otel işletmeleri açısından da bu 

uygulamaların önemi gittikçe artmaktadır. Dünyadaki uluslararası otel zincirlerinin çoğu mobil uygulama 

kullanmakta ve marka sadakati yaratmak amacıyla uygulamalarının özelliklerini sürekli yenilemektedir. 

Özellikle son yıllarda değişen turist profiline bağlı olarak artış gösteren son dakika rezervasyonlarının yanı sıra 

mobil uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilen son dakika rezervasyonlarında da artış gözlenmektedir. Bu 

çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren 143 yerli otel zinciri olduğu tespit edilmiş, 2014 yılında bu zincirlerden 

yalnızca %15'inin mobil uygulamaya sahip olduğu ve 2016'ya gelindiğinde bu oranın %22’ye yükseldiği 

görülmüştür. Yerli otel zincirlerinin mobil uygulama kullanımları yıllara göre artış gösterse de toplam oranın 

halen oldukça düşük olduğunu söylemek mümkündür. Günümüz turist profili göz önüne alındığında işletmelerin 

teknolojik anlamda ortaya çıkan bu tarz yenilikleri takip etmeleri sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama ve 

marka sadakati yaratma açısından önem taşımaktadır. 
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Türkiye’deki yerli otel zincirlerine ait mobil uygulama kullanımları ve içeriklerinin incelendiği bu 

araştırmanın sonuçlarına göre, uygulama kullanan otellerin daha çok Apple mobil uygulama sağlayıcısını tercih 

ettiği ve 2014 yılında uygulama kullanan otel zincirlerinin tamamına yakını Apple mağazasını tercih ederken, 

Google play kullananların oranının düşük olduğu görülmüştür. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, Google 

play mağazasının kullanıldığı Android işletim sistemli mobil cihaz satış rakamlarının birinci sıraya yükseldiğini 

ve satışlardan aldığı payın giderek arttığını göstermektedir (Gartner 2013). Bu duruma paralel olarak 2016 

yılında güncellenen analiz bulgularında Google play mobil uygulama sağlayıcısını kullananların oranının Apple 

ile başa baş geldiği tespit edilmiştir. Oranın artmış olması ile otel işletmelerinin güncel gelişmeleri takip ettiğini 

söylemek mümkündür. Ancak mobil uygulamaya sahip otel zincirlerinden büyük çoğunluğunun tek bir 

uygulama sağlayıcısındansa her iki sağlayıcıyı birden kullanmayı tercih ettiklerini belirtmekte fayda vardır. Tek 

bir uygulamayı tercih edenlerin oranı oldukça düşüktür. 

Araştırma kapsamındaki otel zincirlerine ait mobil uygulamalarda en fazla kullanılan içerik, 2014 yılında 

fotoğraf galerisi olarak belirlenmiştir. Bu sonuç Baloğlu ve Pekcan (2006) ile Bayram ve Yaylı (2009) tarafından 

otel işletmelerine ait web siteleri hakkında yürütülen çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu 

doğrultuda, otel işletmelerinin hizmetlerini somutlaştırmaya oldukça önem verdiği söylenebilir. Her ne kadar 

2016 yılında mobil uygulamasında fotoğraf galerisi olan otel zincirlerinin oranı düşse de bu içerik halen oteller 

tarafından en çok kullanılan kategoriler arasında yer almaktadır. Öte yandan 2016 yılı itibariyle yerli otel 

zincirlerinin en fazla yer verdiği kategori iletişimdir. Bunlar dışında en fazla kullanılan içerikler, otel bilgileri 

kategorisi altında yer alan oda bilgileri ve yeme ve içme kategorileridir. Buna karşın mobil uygulamalarda en az 

kullanılan içerik 2014 yılında otel içi kullanım, 2016 yılında ise destinasyon hakkında bilgidir. Otel içi kullanım 

imkanı sunan otellerin sayısı yıllara göre artış gösterse de bu içerik halen oldukça az kullanılmaktadır. MCD 

(2014) Dijital Ajansı tarafından seyahat edenlere yönelik yapılan araştırma sonuçları, mobil check-in/out, oda 

hesabı ödeme ya da mobil cihazın oda anahtarı olarak kullanımı gibi otel içi kullanım hizmetleri ile destinasyon 

hakkında bilgi seçeneklerinin mobil uygulamalarda en fazla istenen ya da tercih edilen özellikler arasında yer 

aldığını göstermiştir. Law ve Hsu (2006)'nun çalışmaları da internetten alışveriş yapan tüketicilerin otelin 

bulunduğu destinasyon ile ilgili bilgilere önem verdiğini göstermiştir. Bu kapsamda otel işletmelerinin tüketici 

istek ve tercihlerine yönelik araştırmaları yakından takip etmeleri ve mobil uygulamalarını güncel tutmaları 

gerekmektedir. Ayrıca günümüzün rekabetçi ortamında misafirlerle ilişki kurmak ve bu ilişkilerin 

sürdürülebilmesi hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamaktadır (Aksatan ve Aktaş 2012). Mobil platformların da 

bu ilişkileri güçlendirmek ve marka sadakati sağlamak için oldukça önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir 

(Anuar vd. 2014; Wang vd. 2016). Bu nedenle otel işletmelerinin mobil uygulamalarında misafir ilişkileri 

seçeneğinin olmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında oldukça düşük olan 

misafir ilişkileri içeriğinin yıllara göre artış göstermesi, Türkiye’deki yerli otel zincirleri açısından olumlu 

karşılanabilir. Yerli otel zincirlerine ait mobil uygulamalarda en az yer verilen içeriklerden bir diğeri de 

kampanya ve teklifler kategorisidir. Wang vd. (2016)’nin yürüttükleri araştırma sonuçlarına göre, online seyahat 

acente kullanıcıları mobil uygulamalarda en fazla kampanya içeriğini kullanmaktadır. Dolayısı ile oteller 

tarafından misafirlere sunulan indirim ve diğer tekliflerin yer aldığı kampanya bilgilerine öncelik verilmesi 

gerekmektedir. 

Araştırma dahilindeki otel zincirlerinden çoğunun mobil uygulamalarından zincire dahil olan otellerin ya 

tamamına ya da büyük kısmına erişim mümkündür. Otel zincirlerinin yarısından fazlası kullanıcılara otelle ilgili 

bilgiler verirken aynı zamanda mobil rezervasyon seçeneği de sunmaktadır. Ancak 2016 yılında, diğer içeriklerle 

karşılaştırıldığında, mobil rezervasyon seçeneği en az yer verilen kategoriler arasında yer almaktadır. Gulbahar 

ve Yildirim (2015) da İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmeleri ile ilgili yürüttükleri araştırmalarında, 

otellerin mobil uygulamalarında online rezervasyon seçeneği bulunmadığını tespit etmiştir. Öte yandan Wang 

vd. (2016)’nin çalışma sonuçları, araştırma dahilindeki tüm otel işletmelerinin mobil rezervasyon imkanı 

sunduğunu ve tamamına yakınının otelleri ile ilgili geniş bilgiler verdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum 

otellerin mobil uygulamaları ayrı bir dağıtım kanalı olarak gördükleri sonucunu doğurmaktadır. Anuar vd. 

(2014) de benzer biçimde, araştırmaları dahilindeki tüm otellerin misafirlerine mobil rezervasyon imkanı 

sunduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki yerli otel zincirlerine de bu kanal aracılığı ile elde ettikleri 

gelirleri arttırmak için uygulamalarında mobil rezervasyon özelliğine daha çok yer vermeleri önerilmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar arasında otel zincirlerinin yarısının mobil uygulamalarında farklı dil 

seçeneklerine sahip olmadığı yer almaktadır. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise araştırma dışı tutulan bir otel 

zincirinin mobil uygulamasının sadece Rusça ve diğerinin ise sadece Almanca dilinde olmasıdır. Her iki otelin 

de bulundukları konum itibarı ile en fazla bu milliyetlerden turistleri ağırlamaları bu sonucu açıklar niteliktedir. 

Ancak mobil uygulamalarda farklı dil seçeneklerine yer verilmesi, farklı birçok milliyetten kullanıcıya hitap 

edilmesi ve farkındalık yaratılması açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra ortalamanın üzerinde de olsa 

sosyal medya kategorisi diğer bazı içeriklere oranla daha az kullanılmaktadır. Sosyal medya kullanımının 

giderek arttığı günümüzde otel işletmelerinin bu eğilime ayak uydurmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın sonuçları en fazla ve en az kullanılan kategoriler açısından Adukaite vd. 

(2014)’nin çalışması ile çoğunlukla benzerlik göstermektedir. 
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Seyahat edenlerin seyahat kararı verirken yararlandıkları bilgileri, bazı araştırmacıların konaklama öncesi, 

konaklama sırasında ve konaklama sonrası şeklinde gruplandırdığı görülmüştür (Wang ve Wang 2010; Adukaite 

vd. 2014). Bu araştırmada ilk olarak belirlenen amaç kullanıcıların otele gelmeden önce ve otelde kaldıkları 

esnada kullandıkları mobil uygulamaların ayrı ayrı belirlenmesi ve buna göre bir sınıflandırma yapılması 

yönündeydi, ancak elde edilen veriler Türkiye'deki yerli otel zincirlerinden çok azının mobil uygulamalarında 

kullanıcıların konaklama esnasında kullanabileceği otel içi kullanım özelliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu 

bağlamda özellikle uluslararası otel zincirleri tarafından tercih edilen bu uygulamalar ile sanal deneyimlerin 

yaratıldığı oyun bazlı uygulamaların daha fazla tüketiciye ulaşma, pazarlama maliyetlerini azaltma (Kwon vd. 

2013), misafir memnuniyeti sağlama, marka sadakati yaratma ve marka bağlılığını arttırma (Kasavana 2013) gibi 

amaçlarla yerli işletmeler tarafından da kullanılması önerilmektedir.  

İlgili alanyazında web sitelerinin işlevselliğinin önemi oldukça sık vurgulanmaktadır (Jeong vd. 2003; Law 

ve Wong 2003; Yeung ve Law 2006; Yen vd. 2007). Araştırmanın temel amacı olmamasına rağmen mobil 

uygulamaların erişim hızı, ulaşılabilirlik ya da kullanışlı menü gibi özellikler açısından işlevselliklerinin yetersiz 

olduğu araştırma sırasında tespit edilmiştir. Bu bağlamda gelecek çalışmalarda mobil uygulamaların 

işlevselliğinin ele alındığı araştırmalar yapılması önerilebilir. 
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EK 1. Otel Zincirlerinin Mobil Uygulama Sağlayıcılarını Kullanım Durumları (2014) 
Otelin Adı Tesis Oda Google play Apple Windows 

Otel 1 11 5.144    

Otel 2 10 4.533    

Otel 3 10 3.225    

Otel 4 5 2.914    

Otel 5 5 2.644    

Otel 6 9 2.578    

Otel 7 14 2.474    

Otel 8 16 1.632    

Otel 9 7 1.499    

Otel 10 6 1.467    

Otel 11 10 1.385    

Otel 12 5 1.326    

Otel 13 3 1.156    

Otel 14 4 1.116    

Otel 15 9 1.110    

Otel 16 3 823    

Otel 17 3 817    

Otel 18 3 752    

Otel 19 3 666    

Otel 20 3 517    

Otel 21 3 474    

Otel 22 4 367    

 

Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

12 55 21 95 1 5 

       

 

EK 2. Otel Zincirlerinin Mobil Uygulama Sağlayıcılarını Kullanım Durumları (2016) 

Otelin Adı Tesis Oda Google play Apple Windows 

Otel 1 11 5.144    

Otel 2 10 4.533    

Otel 3 10 3.225    

Otel 4 9 3.076    

Otel 5 5 2.914    

Otel 6 9 2.578    

Otel 7 14 2.474    

Otel 8 11 2.225    

Otel 9 8 1.713    

Otel 10 16 1.632    

Otel 11 4 1.586    

Otel 12 4 1.395    

Otel 13 5 1.326    

Otel 14 5 1.249    

Otel 15 4 1.178    

Otel 16 3 1.165    

Otel 17 3 1.156    

Otel 18 4 1.116    

Otel 19 3 1.023    

Otel 20 4 956    

Otel 21 3 883    

Otel 22 3 823    

Otel 23 3 752    

Otel 24 3 666    

Otel 25 3 517    

Otel 26 5 507    

Otel 27 4 367    
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Otel 28 5 309    

Otel 29 4 170    

Otel 30 7 1.499    

Otel 31 9 1.110    

Otel 32 10 1.385    

 

Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

28 88 29 91 1 3 

 

EK 3. Otel Zincirlerine Göre Mobil Uygulama İçeriklerinin Kullanım Durumu (2014) 

Uygulama İçerikleri İçerikleri kullanan oteller (n) % 

1. Zincire ait oteller 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,22 16 73 

2. Mobil rezervasyon 1,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,20,21,22 16 73 

3. Otel bilgileri 

- Otel tanıtımı 1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22 17 77 

- Oda bilgileri 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22 18 82 

- Aktiviteler 1,2,3,4,5,6,13,14,16,17,18,19,20,21,22 15 68 

- Yeme ve içme 1,2,3,4,5,6,7, 9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 19 86 

- Toplantı salonları 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,16,17,18,19 16 73 

- Güzellik & Spa 2,3,4,5,6,7, 8,9,11,13,16,16,17,18,19,20,21,22 18 82 

- Havuzlar 2,3,4,6,12,20,21,22 8 36 

- Otel hizmetleri 4,7,11,12,13,15,18,19,20,22 10 45 

4. Kampanya ve teklifler 3,4,8,11,12,15,22 7 32 

5. Misafir ilişkileri 1,4,14,18,22 5 23 

6. Otele ulaşım 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 21 95 

7. Sosyal medya 3,5,6,8,11,12,14,15,16,17,20,21,22 13 59 

8. Fotoğraf galerisi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 22 100 

9. İletişim 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,22 20 91 

10. Dil seçimi 1,2,4,8,11,15,16,17,18,20,21 11 50 

11. Destinasyon hakkında bilgi 6,7,8,11,15,17,18,21 8 36 

12. Diğer bilgi ve servisler 1,3,4,7,8,13,14,16,17,18,22 11 50 

13. Otel içi kullanım 3,4,6,18 4 18 

Toplam 22 100 
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EK 4. Otel Zincirlerine Göre Mobil Uygulama İçeriklerinin Kullanım Durumu (2016) 

Uygulama İçerikleri İçerikleri kullanan oteller (n) % 

1. Zincire ait oteller 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,26,27,28,29,30 23 72 

2. Mobil rezervasyon 1,2,3,5,6,7,9,10,13,14,16,17,22,24,25,27,28,30 18 56 

3. Otel bilgileri 

- Otel tanıtımı 1,2,4,5,6,7,9,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,28,29,30,31 21 66 

- Oda bilgileri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 30 94 

- Aktiviteler 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 27 84 

- Yeme ve içme 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 29 91 

- Toplantı salonları 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,30,31,32 27 84 

- Güzellik & Spa 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30 26 81 

- Havuzlar 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,30,32 23 72 

- Otel hizmetleri 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31 27 84 

4. Kampanya ve teklifler 3,4,5,6,10,13,16,17,24,25,27,28 12 38 

5. Misafir ilişkileri 1,2,3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,20,23,24,25,27,28,30,31 20 62 

6. Otele ulaşım 2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,17,18,20,22,24,25,27,28,29,30,31 22 69 

7. Sosyal medya 1,2,3,4,6,9,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,27,28,29,30 21 66 

8. Fotoğraf galerisi 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 29 91 

9. İletişim 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 32 100 

10. Dil seçimi 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,30 22 69 

11. Destinasyon hakkında bilgi 1,4,6,7,9,14,17,22,23,28 10 31 

12. Diğer bilgi ve servisler 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29 22 69 

13. Otel içi kullanım 1,2,3,4,5,6,9,14,16,17,18,20,23,24,28,30,31 17 53 

Toplam 32 100 
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Kültür Turizminde Müzelerin Yeri: 

Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisi 
 

The Place of the Museums in Cultural Tourism: 

Baksı Museum and Its Contribution to Bayburt Economy  
 

Özge KORKMAZ, Bayburt Üniversitesi, ozgekorkmaz@gmail.com 

 
Öz: Doğu Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Bayburt ilinde bulunan Baksı müzesi, 2014 yılı Avrupa Müze ödülüne layık görülmüştür. Bu 

ödülü alması ile birlikte Bayburt ilinin uluslararası boyutta tanınırlığında önemli bir artış olduğu söylenebilmektedir. Kültür turizmi 

içerisinde önemli bir paya sahip olan müzelerin yeri yadsınamazdır. Dolayısı ile bu çalışmada kültür turizmi içerisinde müzelerin ekonomik 

ve sosyal etkileri Baksı Müzesi örneğinden hareketle araştırılmak istenmiştir. Çalışmada Baksı Müzesi’nin il ekonomisine katkısı, ilin 

tanınırlığına etkisi ve Bayburt’un turizm potansiyeli ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda Baksı Müzesi’nin 10.Yıl konser etkinliğine 

katılan 148 katılımcıya sorular yöneltilmiştir. Çalışmada sıklık, yüzde, ortalama testlerinden ve logit modelden yararlanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlardan hareketle, Baksı Müzesi’ni ziyaret etmeye gelen bireylerin ilin ekonomisine katkı sağladığı, müze hakkında bilgi sahibi olan 

bireylerin il hakkında da bilgi sahibi olma olasılıklarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kültürel aktivitelerin ilin ekonomik olarak gelişmesine 

imkan sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Bayburt, Baksı Müzesi, İl Ekonomisi, Bölgesel Kalkınma 

 

Abstract: Baksı Museum in Bayburt city  located in the Eastern Black Sea region was granted the 2014 European Museum Award. The 

recognition in international dimension  of Bayburt can be said to have increased with this award. The role of museums having a significant 

share in culture tourism can be undeniable. Thus, the purpose of this study is to investigate the economic and social effects of museums  in 

culture tourism with  reference to Baksı Museum. In this study, the contribution of Baksı Muesum to economy and recognition of the city and 

tourism potential of Bayburt was proved.  In this context, the questions were asked to 148 participants attending the 10th Baksı Museum 

anniversary event.  Frequency, percentage, mean tests and logit model were used in the study. In accordance with the results, individuals 

visiting Baksı Museum contribute to the economy of the city, and these individuals knowing about the museum have more probability of  

knowing about the city. Besides, culturel activites enable to develop the city economically.  

Keywords:  Cultural Tourism, Bayburt, Baksı Museum, Urban Economics, Regional Development 

 

1. Giriş 

Bir yerin özel karakterini, mirasını, geleneksel ve çağdaş kültürünü, sanatını tecrübe etmeye yönelik seyahat türü 

olarak tanımlanan “Kültür Turizmi”, ziyaret edilen toplumun tüm yaşayış biçimi ile ilişkidir. Örneğin bir gezi, 

kültür ile ilgili ya da kültürel aktivelere katılım ile gerçekleştiği taktirde söz konusu seyahatler kültür turizmi 

içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla kültür turizminin, sanatsal faaliyetleri (tiyatro, dans, müzik), görsel 

sanatları, el sanatları, festivalleri, müzeleri, kültürel şehirleri, tarihi şehirleri ve şehri tanımlayıcı unsurları 

içerdiği söylenebilmektedir (Canadian Tourism Commission, 2007). Benzer şekilde kültür turizmi; bir şehrin, bir 

bölgenin ya da ülkenin kültürel mirasının yaşandığı bölgelere yönelik yapılan bir seyahat türü olarak da 

nitelendirilebilmektedir. Bu bağlamda; kültür turizmi içerisinde yer alan faaliyetleri şu şekilde özetlemek 

mümkündür: Kişilerin başka ülkelere, kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmeye, yeni bilgiler, deneyimler kazanmaya, 

tarihi yerleri, sanatsal ve kültürel gösterileri, sanat ve drama etkinliklerini görmek amacıyla ya da bölgenin 

gelenek ve göreneklerine, tarihine ve kültürüne yönelik olarak bilgi edinmek amacıyla yaptıkları ziyaretlerdir 

(Nuryanti 1996, 255; Foo ve Rosette 1998; Beeho ve Prentice 1997, 76). 

Kültür turizmi, geçmiş ve şimdiki zaman ile ilişkili olup, daha çok entelektüel bir bakış açısına sahip 

bireylerin tercih ettiği bir turizm türüdür. Bu bağlamda; kültür turizmi faaliyetine katılan turistlerin genellikle 

diğer turizm türlerine katılan turistlerden farklı karakteristik özelliklere sahip olduğu gözlenmektedir (Silberberg  

1994, 6). Bu turistlerin genel profilinin yenilik ve çeşitlilik arayan, bilinçli, kültürel, çevresel, siyasi konulara, 

kaliteye duyarlı ve daha yüksek gelir grubunda olduğu söylenebilmektedir (Subaşılar 2007, 35).  

Güneş-deniz-kum pazarına yönelik tatil turizminin doyuma ulaşması, çevre ve ekolojik denge konusunda 

yapılan tartışmalar, doğal güzellikler ve kaynaklardan yoksun olmak ve bireylerin tarihi değerler hakkında 

bilinçlenmeye başlaması, kültür turizminin uluslararası turizm pazarında yeni turistik bir ürün olarak ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Öztürk ve Yazıcıoğlu 2002, 188; Çulha 2008, 1829). Son yıllarda Dünya turizm 

pazarında kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımı sonucunda ülke ekonomisine sağladığı katkılar nedeniyle de 

kültür turizmi önemli bir sektör haline gelmiştir (Aklanoğlu 2010, 126). Toplumlar için yeni bir olanak olarak 

karşımıza çıkan kültürel turizmin yararları arasında kültürel değerlerin korunmasını sağlaması ve önemli gelir 
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sağlayıcı etkisi olması yer almaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu 2002, 188). Bu nedenle de Dünya turizm pazarında 

kültür turizmine doğru bir eğilim olduğu gözlenmektedir. 

Türkiye’de yabancı ziyaretçilerin geliş amaçlarına göre dağılımları yıllık bazda incelenmek istenmiş ve ilgili 

dağılım Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1: Yabancı Ziyaretçilerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılım  

Yabancı Ziyaretçilerin Geliş Amaçlarına Göre Seyahat Sayısının Dağılımları (Yıllık) 

Geliş Amacı 2009 2010 2011 2012 

Gezi,Eğlence 11 347 000 1 2362 000 12 898 000 12 682 000 

Kültür 730 000 634 000 546 000 581 000 

Yakınları Ziyaret 40 026 000 46 242 000 44 603 000 43 039 000 

Sağlık 4 872 000 5 288 000 3 925 000 4 752 000 

Toplantı, konferans, kurs, seminer 773 000 779 000 970 000 820 000 

Ticari ilişkiler, fuar 675 000 712 000 621 000 546 000 

Diğer 2467 000 2 357 000 2 291 000 2 502 000 

Toplam 60 888 000 66 373 000 65 854 000 64 922 000 

  

Geliş Amacı 2013 2014 2015 2016* 

Gezi,Eğlence 13 782 000 13 649 000 13 332 000 1 045 000 

Kültür 697 000 708 000 788 000 140 000 

Yakınları Ziyaret 44 897 000 46 596 000 48 113 000 9 343 000 

Sağlık 5 320 000 5 938 000 4 726 000 1 291 000 

Toplantı, konferans, kurs, seminer 977 000 1 027 000 963 000 236 000 

Ticari ilişkiler, fuar 474 000 585 000 493 000 129 000 

Diğer 2 305 000 2 572 000 2 834 000 506 000 

Toplam 68 452 000 70 894 000 71 251 000 12 690 000 

*: Çalışmada 2016 yılının ilk çeyreği için veriler temin edilebilmiştir. Bu nedenle Tablo 1’de sadece 2016 

yılı için çeyreklik dönem dikkate alınmıştır.  

Kaynak; www.tuik.gov.tr , 30.10.2016 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’ye yabancı ziyaretçilerin çoğunlukla yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 

geldikleri, ticari ilişkilerini geliştirmek/sürdürmek, fuarlara katılmak için gelen ve kültür amaçlı seyahat eden 

ziyaretçilerin ise oldukça az olduğu söylenebilmektedir. 2009 yılında 730 000 ziyaretçinin kültür amaçlı olarak 

Türkiye’ye geldiği, 2010-2014 yıllarında bu rakamın altında kültür amaçlı seyahat eden ziyaretçilerin var olduğu 

Tablo 1’den görülmektedir. 2015 yılında ise bu oran 788 000’e çıkmış ve diğer yıllara nazaran kültür amaçlı 

seyahat eden ziyaretçilerin sayısında bir artış olmuştur. Tüm seyahat amaçları dikkate alındığında ise, Türkiye’de 

kültür turizminde istenilen düzeyde bir paya sahip olunmadığı düşünülmektedir. Oysa ki kültür turizminin 

ekonomik, sosyal katkıları ve ülkenin kültürel zenginlikleri dikkate alındığında, Türkiye’de kültür turizmine 

ağırlık verilmesi gerektiği göz ardı edilemez bir gerçektir. 

Türkiye’de kültür turizmi içerisinde sadece tarihi değerlerin değil, aynı zamanda sanat galerilerinin ve 

müzelerin de yer aldığı söylenebilmektedir. Bayburt’ta kurulan Baksı Müzesi, bu duruma bir örnek teşkil 

etmektedir. Baksı Müzesi Doğu Karadeniz’de, Bayburt’un 45 km dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepede 

Prof. Dr. Hüsamettin Koçak tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Baksı, Eski Türklerde saz çalan şairlere verilen 

bir isimdir ve müzenin adı, kurulmuş olduğu Bayraktar köyünün eski adı olan Baksı’dan gelmektedir. Baksı 

Müzesi, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına yer vermekte ve doğa ile iç içe 40 dönümlük bir arazi üzerinde 

konumlanmaktadır. “2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü”nü alması ile birlikte müzenin gerek ulusal gerekse 

uluslararası alanda tanınırlığı artmıştır. Baksı Müzesi’nin kültürel etkileşim noktasına sahip olması, geleneksel 

kültürleri güncel hayat tarzları ile birleştiren bir konsepte sahip olması, modern ve geleneksel sanatı aynı 

mekanda sunması, sanat ve tasarımı Doğu Anadolu’da yaşatması, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve yerel 

kültürün yaygınlaşmasını sağlaması nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtilmektedir (Baksı, 2015). 

Çalışmada, kültür turizminin, il ekonomisine ve ilin sosyal gelişimine etkisi Baksı Müzesi örneğinden 

hareketle incelenmek istenmektedir. Bu doğrultuda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

konuyla ilgili yapılmış olan ampirik çalışmalara yer verilmiş, ikinci bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve 

yönteme ilişkin bilgiler sunulmuş, üçüncü bölümde bulgular özetlenmiş ve son bölümde ise genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

http://www.tuik.gov.tr/
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2. İlgili Araştırmalar  

Turizmin gerek makro açıdan gerekse mikro açıdan etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda 

literatürde turizm ile ilgili bir çok çalışmanın var olduğu söylenebilmektedir. Ancak  çalışmanın bu kısmında 

sadece kültür turizmine ilişkin uluslararası ve ulusal bazdaki ampirik çalışmalara yer verilmiştir. 

Deffner ve Metaxas (2003), Yunanistan örneği için şehirlerde kültürel ve ekonomik gelişmede müzelerin 

önemini ve rolünü incelemişlerdir. Ayrıca Deffner ve Metaxas,  şehirlerin  kültürel imajının oluşumunda 

müzelerin etkisini, müzelerin şehirlerin tanınmasında hangi açılardan etkili olduğunu, şehirlerin sürdürülebilir 

kalkınması için rekabetçi avantajın oluşumunda müzelerin rolünü ele almaya çalışmışlardır. Çalışmada araştırma 

soruları yedi grupta toplanmıştır: a) ziyaretçilerin seçim kriteri, b) müzeler tarafından sağlanan hizmetler, c) 

müze tanıtımının yolları ve yöntemleri d) ziyaretçilerin özellikleri, e) müzelerin yerel ekonomik gelişime katkısı, 

f) hedef pazarları etkileme stratejileri, g) şehirlerin kültürel kimliğinin satışı. Çalışma sonucunda müzelerin rolü 

tam olarak tespit edilememiş; müze yönetimi, tanıtım ve teşvik prosedürüne yönelik bir pazarlama stratejisine 

odaklanıldığı, güçlü ve rekabetçi şehirlerin kültürel imajının oluşturulmasında müzelere daha çok ağırlık 

verilmesi gerektiği ancak bu durumun ise hemen hemen hiç bilinmediği ortaya konulmuştur.   

Emekli (2003), çalışmasında Bergama ve Selçuk ilçelerinin önemini, kültür turizmindeki yerlerini ve iki ilçe 

arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışmıştır. Bu  çalışmada 1985-1999 dönemi verilerinden hareketle, 

Bergama’nın yaz sezonunun daha kısa olduğu, Bergama’da hava sıcaklığının Selçuk’a göre daha düşük olduğu 

ve Çeşme’nin kıyı turizminde her iki ilçeden de daha çok tercih edildiği gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada yabancı 

turistlerin en fazla konaklama oranının Bergama ve Selçuk ilçelerinde olduğu, İzmir’e gelen turistlerin büyük bir 

kısmının bir gece konakladığı, Bergama ve Selçuk ilçelerinde ise ziyaretlerin günübirlik olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Tohmo (2004), Finlandiya Merkez Müzesi (Museum of Central Finland)’nin ekonomik etkilerini araştırdığı 

çalışmasında 1997 yılının Kasım ve Aralık aylarında Jvaskyla’da yaşayan 800 kişiye mail yoluyla sorular 

yöneltmiştir. Çalışmada, vergi tutumu, sanat galerisini ziyaret edenlerin sayısı, geçen 1 yıl boyunca düzenlenen 

konserlere katılım sayısı, yaş, müzeyi ziyaret edenlerin sayısı ve vergi ücreti değişkenleri kullanılmış, çapraz 

geçerlilik ölçütü (CV) ve logit regresyon modelinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda kültürel olayların 

pozitif bir etki yarattığı belirlenmiş ve katılımcılar müzenin sadece ziyaret amaçlı olarak kullanılmayacağını, 

kültürel faaliyetlerin bedava ya da indirimli bilet satılarak müzenin tanınırlığında pozitif bir etki yaratacağını 

belirtmişlerdir. 

Öter ve Özdoğan (2005), çalışmalarında kültür amaçlı Selçuk-Efes bölgesinde seyahat eden turistlerin 

kültürel tüketimde bulunma durumlarını, memnuniyet düzeylerini, yörede bulunan çekicilik unsurlarına dayalı 

olarak algıladıkları imajları araştırmak istemiştirler. Bu doğrultuda 2004 yılında Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarında Selçuk Efes Anadolu Müzesi’ni ziyaret eden bireylere sorular sorulmuştur. Bu zaman diliminde 

katılımcılar tarafından eksiksiz doldurulan 234 anket dikkate alınmıştır. Ankete katılan bireylerin eğitim 

düzeyinin yüksek, orta-gelir grubunda ve mesleklerinde kariyer sahibi oldukları gözlenmiştir. Ziyaretçilerin 

%74.8’inin yurtdışından geldiği ve Efes’in daha çok yabancılar açısından kültürel bazda ilgi çekici olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada katılımcılar tarafından yöre tarihinin mimari ve görülecek yerler 

açısından olumlu algılandığı, yörelerin müze ve kültürel çekiciliklere sahip olduğu ancak yörelerin 

tanıtılmasında eksiklikler olduğu belirlenmiştir. 

Koc (2005), Türkiye’de futbol turizmin gelişimini incelemiştir. Bu amaçla Hollanda, Almanya, Belçika, 

Rusya ve Avusturya futbol takımlarından 8 futbol kulüp yöneticisi ile görüşerek anket uygulamıştır. Çalışma 

sonucunda, futbol turizminde uygun ürün veya hizmet paketlerinin geliştiği, buna karşın kontrol edilemeyen 

faktörlerin de olduğu ve bu faktörlerin karar vericilerin tercihlerini etkilediği belirtilmiştir.  

Uslu ve Kiper (2006), Beypazarı’ndaki turizm aktivitelerinin yerel kimlik üzerindeki etkilerini ve yerel 

halkın turizm potansiyeline ilişkin farkındalığını araştırdıkları çalışmalarında, 2005 yılında tesadüfi olarak 130 

kişiye anket uygulamışlardır. Çalışmada katılımcılara sosyo-demografik yapılarına, yörenin turizm kaynaklarına 

ve turizm arz isteğine ilişkin sorular sorulmuştur. Katılımcıların %83’ü geleneksel konut tipinin, %70’i el 

işçiliğinin ve %67.69’unun ise yöresel yemek ve tatların Beypazarı’na özgü özellikler olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca katılımcıların %90.77’si turizm etkilerini olumlu nitelemiş ve bu olumlu etkilerin yöresel yemeklerden ve 

el sanatlarından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Turizm ile birlikte Beypazarı’nda pansiyonculuğun teşvik 

edildiği ve tarihi yapıların restorasyonuna ağırlık verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak yerel halkın daha 

fazla turizm aktivitesinin gerçekleştirilerek turizmin olumlu etkilerinden faydalanmak istediği gözlenmiştir. 

Koc ve Altinay (2007), Türkiye’de kişi başına düşen aylık turizm harcamasındaki mevsimsel değişimleri 

incelemişlerdir. Bu amaçla Tramo-Seats ve X-12 ARIMA teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, kişi 

başına düşen turist harcamalarındaki mevsimsel hareketin turist gelişlerindeki mevsimsel hareketten farklı 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç, karar vericilere etkin kaynak dağılımı ve piyasa segmentasyonu açısından mikro 

ve makro düzeyde bir öneri yapabilme imkanı sağlamaktadır. 

Çulha (2008), deve güreşlerinin kültür turizmini destekleyici bir nitelikte olduğunu belirttiği çalışmasında 

İzmir’in Selçuk, Pınarbaşı, Torbalı, Tire ve Bergama ilçelerinin turizm potansiyelini incelemiştir. Çalışmasında 
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ilgili ilçelerin kültürel özellikleri, ulaşım olanakları açısından, destekleyici nitelikte festivallere/şenliklere yer 

vermesi ve doğa güzelliği açısından deve güreşi festivallerinin günübirlik seyahatlerden ziyade kış turizmini 

canlandıracak bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bahçe (2009), SWOT analizinden faydalandığı çalışmasında kırsal gelişimde kültür turizminin 

geliştirilmesine yönelik bir model önermektedir. Ayrıca çalışmasında kültürel mirasın sürdürülebilirliği için 

otantikliği ve kültürel mirası korumak, somut-soyut kültürel unsurları canlandırmak veya restore etmek ve doğal 

kaynakları korumak için “koru ve kullan” felsefesinin egemen olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Plaza (2010), Guggenheim Müzesi Bilbao için nakit akış (DCF) metodunu ve girdi çıktı analizini uyguladığı 

çalışmasında 2008 yılında müze aracılığıyla elde edilen gelirin 4196 kişiye iş imkanı sağladığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Bilgili vd. (2012), çalışmalarında Oltu ilçesinde her yıl düzenlenen Kırdağ festivalinin etkinlik ve 

verimliliğini araştırmışlardır. Bu bağlamda Kano modelden yararlanılarak anket soruları oluşturulmuş ve 

festivale katılan 388 kişiye sorular yöneltilmiştir. Çalışmada  müzik ve eğlenceye yönelik, eğitime, geleneklere, 

pazarlamaya, tanıtıma, sanatsal faaliyetlere ve fiziksel ortama ilişkin bilgiler sunan değişkenler kullanılmıştır. 

Araştırmada, şenlikler kapsamında ünlü sanatçıların getirilmesinin, lunapark, cirit, güreş müsabakaları, aşıklar ve 

ozanların yarışmalarının, tiyatro, sinema günlerinin, yetenek ve yöreye has ürünler ile ilgili çeşitli yarışmaların 

düzenlenmesinin şenliğin verimliliğini artırmada olumlu bir etki yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca şenlik 

süresince gençlere ve kadınlara yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ile sanatsal faaliyetlere ağırlık 

verilmesi durumunda, şenliğe katılan katılımcıların memnuniyet düzeylerinde önemli ölçüde bir artış olacağı 

gözlenmiştir. 

Okuyucu ve Somuncu (2012), çalışmalarında Osmaneli ilçesinde yaşayan yerel halkın, kültürel mirasın 

korunması ve turizm amaçlı kullanılması konularında algı ve tutumlarını belirlemek istemişler ve bu amaçla 193 

bireye sorular yöneltmişlerdir. Bireylerin verdiği bilgilerden hareketle, Osmaneli ilçe merkezinde yerel halkın 

kültürel mirasın yeterince korunamadığı görüşünde olduğu söylenebilmektedir. Çalışmada kadınların ev 

pansiyonculuğu konusunda erkeklere göre daha çekimser; el işi ürünleri üretip pazarlama ve yöresel yemek 

çeşitleri hazırlayıp pazarlama konusunda ise erkeklere göre daha istekli olduğu belirlenmiştir. Yerel halkın 

ikamet süresi arttıkça yöresel yemek çeşitleri hazırlama isteklerinin ve pazarlama tutumlarının arttığı 

gözlenmiştir. Ayrıca bireylerin yaşı arttıkça, eğitim düzeyi ile aylık gelir düzeyi azaldıkça el işi ürünleri üretme 

isteğinin ve pazarlama tutumlarının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, yerel halkın, en çok el işi ürünler üretip 

pazarlamak istedikleri ve turizm tesislerinde çalışarak turizme destek verebilecekleri tespit edilmiştir. 

Küçük (2013), çalışmasında Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren 7 farklı sektörden esnafla yüz yüze 

görüşmeler yapmış ve ilçede düzenlenen “Uluslararası Beyşehir Göl Festivali” etkinliğinin ilçe ekonomisine 

etkisini ortaya koymuştur. Yüz yüze görüşmelerden elde ettiği bilgilerden hareketle, yerel esnafın etkinlik 

çerçevesindeki temel sorunlarını belirlemiştir. Ayrıca çalışmada Beyşehir’in kültür ve tarih turizm gezileri ile 

doğa turizmi kapsamında geliştirilmesi gerektiği ve kültür turizmi, göl turizmi ile spor turizmi açısından ilçenin 

potansiyelinin olduğu ancak turist beklentilerini karşılayabilme olanağı açısından ilçenin yetersiz olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmada özellikle yerel esnaf, ilçenin altyapı olanaklarının, otopark olanaklarının, konaklama ve 

yeme içme işletmelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hususu üzerinde durduğu gözlenmiştir. Çalışmada 

dikkat çeken bir diğer husus ise, yerel esnafın, turistlerin günü birlik ziyaretler yapmaları nedeniyle herhangi bir 

ekonomik bir katkı sağlamadıklarını ileri sürmeleridir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra çalışmada yerel esnaf dışında 

şenliğe katılan 14 katılımcı ile yüz yüze görüşülmüş ve katılımcılar yöresel ürünler ile geleneksel el sanatı içeren 

ürünlerin şenliklerde satılması ve ilçenin tanıtılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ashley (2014), çalışmasında kar amacı gütmeyen sanat organizasyonlarının emlak geliştirmede nasıl daha 

etkili olduklarını, bu organizasyonların gelişmiş iştirakler aracılığıyla kentlerin şeklini nasıl değiştirdiğini ve 

2008 ekonomik krizinden nasıl etkilendiklerini incelemiştir. Çalışmada Seattle Sanat Müzesi (Seattle Art 

Museum) ile özel izinli sanat organizasyonları dikkate alınmış ve olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada özel/kar amacı gütmeyen ortaklıkların; esnek sahiplik yapıları, cömert planlama teşvikleri vasıtasıyla 

Seattle Sanat Müzesi’nin şehir merkezini değiştirdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada bu projenin, 

yurtiçindeki finansal kurumların çöktüğünde geçerliliğini yitirdiği ve müzelerin borca maruz kaldıkları 

belirtilmiştir.  

Usta ve Zaman (2015), Kızılcahamam ilçesinin turizm potansiyeli ve geliştirilmesine yönelik olarak 

hazırladıkları çalışmalarında ilçenin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koymuşlardır. Çalışmada ilçenin bir yıl 

boyunca termal turizm, dağ turizmi, av turizmi, kırsal turizm, yayla turizmi, sağlık turizmi, kamp ve karavan 

turizmi, jeoturizm, ekoturizm vb. turizm türlerine yönelik bir potansiyele sahip olduğu gözlenmiştir. Çalışmada 

ayrıca ilçenin tanıtım, pazarlama ve organizasyon, turizm vizyonu ve özsermaye yetersizliği, nitelikli işgücünün 

olmayışı, kurumsallaşmama ve kurumlar arası işbirliğinin gelişmemiş olması, altyapı, yan hizmet, sermaye 

birikimi, tur programları ve rehberlik faaliyetlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  

Demirbulat vd. (2015), çalışmalarında Bursa’nın somut kültürel varlıklarına yönelik öğrencilerin algılarını 

ölçmek amacıyla Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 244 öğrenciye 

sorular yöneltmişlerdir. Çalışmada öğrencilerin Uludağ, Tophane ve Ulu Cami’nin Bursa’yı simgeleyen bir yapı 
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olduğu düşüncesi üzerinde yoğunlaştığı gözlenirken; Irgandı Köprüsü’nün ise öğrenciler tarafından en düşük 

simge olarak algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, Bursa’nın bir kültür şehri olduğu ve il içerisindeki 

kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Vatan ve Zengin (2015), Söğüt ilçesinde kültürel miras ve yerel halkın turizmin ekonomik, toplumsal ve 

fiziksel çevre üzerindeki algılarını inceledikleri çalışmalarında, Söğüt ilçesinde yaşayan 392 kişi ile 

görüşmüşlerdir. Bireyler, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni kültürel miras için önemli olduğunu, Ertuğrul Gaziyi Anma 

ve Yörük Şenlikleri’nin olumlu etki yarattığını, turizmin kentleşmeyi tetiklediğini, kadın istihdamında arttırıcı 

bir etki olduğunu belirtmişler ve turizm nedeniyle suç oranlarında bir artışın yaşanmadığı ve yaşanmayacağını 

ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bireyler, ipek böceği yetiştirme faaliyetinin ve ipekçiliğin ilçede yeniden 

canlandırılmasının ilçe turizmini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etmişlerdir. 

Wu vd. (2015), Tayvan tuz miras turizminde kullanılan temaları, programları ve tasarımları açıklamayı 

amaçladıkları çalışmalarında, tema, ürün ve tasarımını, gidilecek yerin çekiciliğine katkıda bulunan ve turistlerin 

karar verme sürecini etkileyen en önemli üç özellik olarak ifade etmişlerdir. Çalışmada Tayvan’da tuz 

endüstrisinin turizme olan katkısını incelemek amacıyla iki yönlü ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Analiz 

sonuçları, turistlerin geleneksel temayı yansıttığı için tuz turizm bölgesini ziyaret etmeyi tercih ettiklerini 

göstermiştir. Ayrıca çalışmada tema ve tasarım kombinasyonunun tuz miras alanlarının çekiciliğine önemli 

şekilde katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.  

Gomez vd. (2015), çalışmalarında marka değeri yaratmada ve hedeflenen imajın oluşturulmasında 

kullanılabilecek bir modeli ele almış ve İspanya’da şarap turizm endüstrisinde  marka değeri ve onu belirleyen 

faktörleri incelemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla 219 yönetici ve 598 ziyaretçiye sorular yöneltilmiş ve kısmi en 

küçük kareler yöntemine dayalı çoklu grup analizi yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda marka 

imajının ve hedeflenen imajın şarap turizmi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bayburt ile ilgili herhangi bir çalışmanın literatürde yer almadığı literatürden hareketle söylenebilmektedir. 

2014 Avrupa Müze Ödülü’ne layık görülen Baksı Müzesi’nin incelendiği bu çalışma, literatürdeki çalışmalardan 

örneklemi ve amaçları dikkate alındığında farklılık göstermektedir. Bir diğer ifadeyle bu çalışmanın, müzelerin 

ilin  tanınırlığı üzerindeki etkisini araştırması, kültür turizminde müzelerin önemini ele alması, Baksı Müzesi’nin 

ekonomik etkisini incelemesi ve Bayburt’un kültür turizm potansiyelini ortaya koyması açısından özgün bir 

niteliğe sahip olduğu söylenebilinir. Ayrıca literatürde çoğunlukla kültür turizminin ekonomik ve sosyal katkıları 

üzerine çalışmaların odaklandığı görülmüştür. Oysa bu çalışmada kültür turizminin bu katkılarının yanı sıra, 

turistik bir ürün olarak hediyelik eşya pazarına yönelik bilgiler elde edilmesi de amaçlanmıştır ve bu açıdan 

çalışmanın literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

 

3. Veri Seti ve Yöntem  

 
Baksı Müzesi hayalinin gerçekleştirilmesi fikrinden hareketle, 2005 yılında Baksı Kültür ve Sanat Vakfı 

kurulmuştur. Vakfın kuruluşunun 10. yılına özel bir konser etkinliği Baksı Müzesi’nde düzenlenmiştir. Bu 

bağlamda, 10.Yıl konser etkinliğine katılan bireyler bu çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Konsere 600 

kişinin katıldığı bilinmektedir. Çalışmada anakütleyi temsil edecek örneklem sayısının hesaplanmasında  (1) 

numaralı formül kullanılmıştır (Özdamar 2003, 116-118): 

𝑛 =
𝑞∗𝑝∗(

𝑍∝
𝑑

)
2

1+
1

𝑁
∗⌊𝑞∗𝑝∗(

𝑍∝
𝑑

)
2

−1⌋
+ 𝑝                                     (1) 

 

p: Anakütledeki X’in gözlenme oranıdır ve 0.5 olarak ele alınmıştır. 

q: Anakütledeki X’in gözlenmeme oranıdır ve 0.5 olarak ele alınmıştır. 

N: Anakütle büyüklüğüdür ve 600 olarak alınmıştır. 

d: Kabul edilebilir hata payıdır ve 0.07 alınmıştır. 

 : ∝= 0.05 için 1.96 değeri olarak bulunmuştur.  

n: Örneklem büyüklüğü 

 

(1) numaralı formülden örneklem sayısının 148 olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan 

ölçek, literatürdeki benzer çalışmalardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Örneklemden elde edilen veriler SPSS 

15.0 programı yardımıyla detaylı bir şekilde analize tabi tutulmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin, 

Bayburt’un genel görünümüne, Bayburt’un turizm potansiyeline ve Baksı Müzesi’ne yönelik düşüncelerin 

gösterimi için sıklık, yüzde ve ortalama testlerinden, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinin tespit edilmesi için ise 

Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır.   

Çalışmada etkinliğe katılan bireylerden elde edilen bilgilerden hareketle Bayburt’un ve Baksı Müzesi’nin 

tanınırlığını etkileyen faktörler incelenmek istenmiştir. Bu amaçla tahminlenecek olan modellere ilişkin bilgiler 
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(2) ve (3) numaralı denklemlerde gösterilmiş ve çalışmada kullanılacak değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de 

rapor edilmiştir. 

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler  

Kısaltması  Açıklaması 

ILTNN Birey Bayburt ilini tanıyorsa =1 Değilse =0 

ORTA Birey ortaokul mezunu ve üzerindeyse =1 Değilse =0 

LISE Birey lise mezunu ve üzerindeyse =1 Değilse =0 

UNV Birey üniversite mezunu ve üzerindeyse =1 Değilse =0 

YKL Birey yüksek lisan mezunu ve üzerindeyse =1 Değilse =0 

YAŞ1 Birey 18-21 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ2 Birey 22-25 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ3 Birey 26-29 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ4 Birey 30-33 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ5 Birey 34-37 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ6 Birey 38-41 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

YAŞ7 Birey 42-45 yaş aralığındaysa =1 Değilse =0 

KDN Bireyin cinsiyeti kadınsa =1 Erkek =0 

TKRGLM Birey Bayburt’a tekrar gelmek istiyorsa =1 Değilse =0 

MZYRT Birey Baksı Müzesi’nin ziyaret etmişse =1 Değilse =0 

MBILGI Birey Baksı Müzesi hakkında bilgiye sahipse =1 Değilse =0 

GELIR Bireyin aylık geliri 

 

Model 1: 

ILTNN=f(MBILGI,MZYRT,KDN,ORTA,LISE,UNV,YKL,GELIR,YAŞ1,YAŞ2,YAŞ3,YAŞ4,YAŞ5,                                         

YAŞ6,YAŞ7 )                   (2) 

Model 2: 

BMTNN=f(MZYRT,ILTNN,TKRGLM,KDN,ORTA,LISE,UNV,YKL,GELIR,YAŞ1,YAŞ2,YAŞ3,                      

YAŞ4,YAŞ5, YAŞ6,YAŞ7)                 (3) 
 

Model 1 ve Model 2’nin tahmininde logit modelden yararlanılmıştır. Kümülatif logistic olasılık 

fonksiyonuna bağlı olan logit model aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir : 

                   𝑃𝑖 =
1

1 + exp[−(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖)]
                        𝑖 = 1, 2, … , 𝑛                                                                              (4) 

 

Burada P başarı olasılığını ifade etmektedir. Başarı olasılığı P, X’e bağlı olarak değişmektedir. Logistik 

fonksiyonu aşağıdaki denklemde gösterilmektedir (Le 1998, 113 - 116): 

            𝐹(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧                                                                                                                                                          (5)    

             𝑧𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1                                                                                                                                           (6)  

 Başarı P olasılığının logistik dönüşümü ise (7) numaralı denklemde gösterilmektedir: 

      𝐿𝑖 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝑧𝑖 = ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑘
𝑗=0                                                                                                                        (7)   

Buradaki 𝐿𝑖 ifadesi, başarı oranının (odds ratio) logaritması olup, hem X hem de 𝛽𝑗 paremetrelerine göre 

doğrusaldır ve bu ifade logit dönüşüm olarak bilinir. Benzer şekidle 𝑧𝑖 değişkeni bu modeldeki paremetrelerle 

doğrusaldır, süreklidir ve ±∞ aralığında değer alır. P olasılığı ise [0, 1] aralığında değer alır (Powers, Xie 2000, 

49; Ramahtan 1998, 607). Olasılıkta z’nin marjinal etkisi, f(z) ile gösterilmekte ve F(z) fonksiyonunun z’ye göre 

türevi alınarak elde edilmektedir. z’nin marjinal etkisi ise (8) nolu denklemde gösterilmektedir (Dougherty, 

2007, 294-297): 
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                 𝑓(𝑧) =
𝑑𝑃

𝑑𝑧
=

𝑒−𝑧

(1 + 𝑒−𝑧)2
                                                                                                                                      (8) 

Logit model, diğer bağımsız çıktının ve başarının fark oranı olarak tanımlanmaktadır. Fark oranı (odds ratio) 

bir çıktının olasılığının diğerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, başarı için fark oranı (odds ratio) 

(9) nolu denklemdeki gibidir: 

 

                    𝑤 =
𝑃

(1−𝑃)
                                                                                                                                                                (9) 

Bu (9) nolu denklemde (P) başarı olasılığını, (1 – P) ise başarısızlık olasılığını gösterir ve Logit dönüşüm 

için W, logitin antilogu olarak tanımlanmaktadır.  

4. Bulgular 
 

Çalışmada ilk olarak kullanılan anketin güvenilirliği araştırılmış ve güvenirliği düşük olan sorular analizden 

çıkarılmıştır. Çalışmada açık uçlu sorular için güvenirlik katsayısı hesaplanmamıştır. Bayburt’un genel 

görünümü soru grubu için Croanbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.7; turizm potansiyeline ilişkin soru grubu 

için Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0.71 ve Baksı Müzesi ile ilgili olan soru grubu için ise Cronbach 

Alpha güvenirlilik katsayısı 0.8 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı değerlerinin 0.7 ve 

üzerinde olması nedeniyle anketin güvenilir olduğu söylenebilmektedir. 

Çalışmada ilk olarak bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelenmiş ve Tablo 2’de bu bilgiler 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Demografik Değişkenlere İlişkin Dağılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireyin Yaşı N % Yaşadığınız Bölge N % 

18-21 arası 28 18.9 Yurtdışı 3 2 

22-25 arası 35 23.6 Ege  6 4.1 

26-29 arası 27 18.2 Akdeniz  7 4.7 

30-33 arası 20 13.5 Marmara  30 20.3 

34-37 arası 7 4.7 Karadeniz  68 45.9 

38-41 arası 9 6.1 İç Anadolu  16 10.9 

42-45 arası 11 7.4 Doğu Anadolu  15 10.1 

46 ve üzeri 11 7.4 Güneydoğu Anadolu  3 2 

Toplam 148 100 Toplam 148 100 

Bayburt’ta Kaldığı Yer N % 

Diğer 15 10.1 

Apart ev 14 9.5 

Kiralık ev 41 27.7 

Kendi evi 65 43.9 

Devlet yurdu 7 4.7 

Otel/Pansiyon/Öğretmenevi 6 4.1 

Toplam 148 100 

Cinsiyet Kadın Erkek Toplam 

N 55 93 148 

% 37.2 62.8 100 
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Tablo 2. Demografik Değişkenlere İlişkin Dağılım (Devamı) 

 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde, anketi cevaplayan bireylerin çoğunlukla 22-25 yaşları arasında, erkek olduğu ve 

Karadeniz bölgesinde ikametgah ettikleri gözlenmiştir. Ayrıca 34-37 yaş arasındaki, Güneydoğu Anadolu 

bölgesi ile yurtdışında ikamet eden bireylerin en az sıklığa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin 

çoğunlukla 2000-3000TL arasında aylık gelire sahip oldukları, 6000TL ve üzeri gelir grubunda bireylerin 

oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle, bireylerin ortalama geliri 2224.12 TL olarak 

hesaplanmıştır. Eğitim durumları dikkate alındığında %51.4 ile en fazla oranın üniversite mezununda, en az 

oranın ise %0.7 ile ilkokul mezununda olduğu gözlenmiştir. Meslek açısından değerlendirildiğinde ise %27 ile 

çoğunluğun yönetici olduğu; şoför, bankacı, emekli, çiftçi ve özel güvenlik alanında çalışan bireylerin ise %0.7 

gibi düşük bir orana sahip oldukları  gözlenmiştir. Son olarak bireylerin Bayburt’ta kaldıkları yer incelendiğinde, 

çoğunlukla kendi evlerinde yaşadıkları ve en düşük orana sahip olan bireylerin otel/pansiyon/öğretmenevinde 

ikamet ettikleri gözlenmiştir. 

 

Çalışmada bireylerin demografik özelliklerinin araştırılmasının ardından Bayburt’un genel görünümüne 

ilişkin bilgiler elde edilmek istenmiştir. Bu amaçla bireylere sorular yöneltilmiş ve ilk olarak Bayburt ilinin 

tanınırlığına ve tekrar tercih edilebilirliğine ilişkin  sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ise Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir N % Eğitim Durumu N % 

1000TL altı 34      22.9 Okuryazar 5 3.4 

1000-2000TL 34      22.9 İlkokul mezunu 1 0.7 

2000-3000TL 40 27 Ortaokul mezunu 8 5.4 

3000-4000TL 17      11.5 Lise mezunu 33 22.3 

4000-5000TL 10 6.8 Üniversite mezunu 76 51.4 

5000-6000TL 10 6.8 Yüksek lisans mezunu 18 12.2 

6000TL ve üzeri 3 2.1 Doktora mezunu 7 4.7 

Toplam 148       100 Toplam 148 100 

Meslek N % Meslek  N % 

Şoför 1 0.7 Doktor 3 2.1 

Bankacı 1 0.7 Esnaf 3 2.1 

Emekli 1 0.7 İşçi 4 2.7 

Çiftçi 1 0.7 Gazeteci 5 3.4 

Özel güvenlik 1 0.7 Akademisyen 6 4.1 

Serbest meslek 2 1.4 Mühendis 7 4.8 

Sekreter 2 1.4 Memur 11 7.5 

İşsiz 2 1.4 Öğretmen 16 10.8 

Ev hanımı 2 1.4 Öğrenci 36 25 

Halkla İlişkiler 2 1.4 Yönetici 40 27 

Moda tasarımcısı 2 1.4 Toplam 148 100 
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Tablo 3. İlin Tanınırlığına ve Tekrar Tercih Edilebilirliğine İlişkin Dağılım 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde, bireylerin %78.4’ünün Bayburt’u bildiği, %21.6’sının herhangi bir bilgiye sahip 

olmadığı ve %70.3’ünün tekrar gelmek istediği, %29.7’sinin ise tekrar gelmek istemediği gözlenmiştir. 

Çalışmada ayrıca tekrar tercih etmek istemeyen bireylere bunun nedeni sorulmuş ve şu nedenleri ileri sürdükleri 

gözlenmiştir: i)Bayburt’ta sosyal aktivite eksikliği vardır. ii)Şehircilik/belediyecilik hizmetleri yetersizdir. iii) 

Diğer illere ulaşım oldukça zor olmaktadır (Örneğin memlekete gitmek). iv) Alt yapı ve ulaşım problemleri 

mevcuttur.  

Bayburt’a özgü olduğu düşünülen simgelerin belirlenebilmesi amacıyla “Bayburt’un ... meşhurdur” ifadesi 

bireylere yöneltilmiş ve verilen cevaplar Tablo 3’te raporlanmıştır.  

 

Tablo 4. “Bayburt’un ... meşhurdur.” İfadesine Verilen Cevaplara İlişkin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin, Bayburt taşının, Şehit Osman’ın, karalahananın, lor ekmeğinin, Bayburt 

mermerinin, Saat Kulesi’nin, tatlı çorbasının, Bayburt balının, Kefin kebabının, Bayburt poğaçasının, limonlu 

çayının, el işlerinin ve Bayburt köylerinin Bayburt’un meşhur değerleri olduğuna ilişkin görüşler içerisinde %0.7 

ile en az orana; Bayburt ketesininse %18.9 ile en fazla orana sahip olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. Ayrıca 

Bayburt ketesinin ardından Bayburt’un meşhur değerleri arasında Bayburt Kalesi’nin ve Baksı Müzesi’nin yer 

aldığı söylenebilmektedir. 

Çalışmada Bayburt’un tanınırlığını artırmak için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda bilgi edinebilmek 

amacıyla bireylere “Bayburt’un tanınırlığını sağlamak için neler yapılması gerekmektedir?” sorusu 

yöneltilmiştir.  Bu soruya verilen cevaplar ise Tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayburt hakkında daha önce herhangi bir bilgiye sahip 

miydiniz?  
N % 

Evet 116 78.4 

Hayır 32 21.6 

Toplam 148 100 

 

Fırsatınız olsa Bayburt’a tekrar gelmek ister misiniz? N % 

Evet 104 70.3 

Hayır 44 29.7 

Toplam 148 100 

Bayburt’un..... 

meşhurdur.  
N 

% Bayburt’un..... 

meşhurdur.  
N % 

Yeraltı Şehri 1 0.7 Güvenilir şehir ortamı 2 1.4 

Taşı 1 0.7 Hiçbir şeyi  2 1.4 

Şehit Osman 1 0.7 Küçüklüğü 3 2 

Karalahana 1 0.7 Su böreği 3 2 

Lor ekmeği 1 0.7 Dede Korkut 3 2 

Mermeri 1 0.7 Pidesi 3 2 

Saat Kulesi 1 0.7 Bayburt tava 5 3.3 

Tatlı çorbası 1 0.7 Ehram 6 4 

Balı 1 0.7 İklimi 7 4.7 

Kefin Kebabı 1 0.7 İnsanı 11 7.4 

Poğaçası 1 0.7 Çoruh Nehri 12 8.1 

Limonlu çayı 1 0.7 Baksı Müzesi 21 14.1 

El işleri 1 0.7 Kalesi 26 17.5 

Köyleri 1 0.7 Ketesi 28 18.9 

Tanınmaması 2 1.4 Toplam 148 100 
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Tablo 5. Bayburt’un Tanınırlığını Sağlamak İçin Neler Yapılması Gerekmektedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 oluşturulurken bireylerin  en çok sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetlerin arttırılması ve medya 

araçları kullanılarak ilin tanıtımının yapılması gerektiği üzerinde durdukları gözlenmiştir. Ayrıca bu tabloda yer 

alan her bir önerinin oldukça sık tekrarlandığı dikkat çekmiştir. Dolayısı ile Bayburt’un tanınırlığında neler 

yapılması gerektiğine ilişkin bu ipuçları yerel yönetimler tarafından dikkate alınmalıdır. Bu öneriler 

değerlendirildiği takdirde ise, ilin tanınırlığında ve turizm faaliyetlerinde önemli oranda bir artış olacağı 

düşünülmektedir. 

Çalışmada Bayburt’un genel görünümünün belirlenmesinin ardından, Bayburt’un turizm potansiyelinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Bayburt’un turizm potansiyeline ilişkin olarak bireylere bazı sorular 

sorulmuştur. Bu sorulardan ilki “Bayburt’ta gelişme şansı olan turizm türleri sizce nedir?” sorusudur. Bireylerin 

çoğunlukla Bayburt’ta av turizminin, doğa turizminin ve göl turizminin yapılabileceğini belirttikleri 

görülmüştür. Benzer şekilde, “İlin kalkınmasında turizmin rol oynayabilmesi için öncelikle yapılması gereken 

nedir?” ve “Turistlerin beklentilerini karşılayabilme olanağı dikkate alındığında Bayburt’un durumu nedir?” 

soruları sorulmuş ve elde edilen bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 6. Bayburt’un Turizm Potansiyeline İlişkin Dağılımlar 

 

Sosyal ve kültürel faaliyetler arttırılmalı 

Bayburt Kalesi restore edilmeli ve halka açılmalı 

Yayla turizmi potansiyeli değerlendirilmeli 

İlin tanıtım filmleri çekilmeli 

Turistik mekanlar çoğaltılmalı 

İlde ve il dışında “Bayburt Günleri” düzenlenerek ilin tanıtımı yapılmalı 

Bayburt’a özgü bir marka değeri belirlenmeli ve öne çıkarılmalı 

Bilimsel ve kültürel faaliyetler artırılmalı 

Tarihi değerler korunmalı ve tanıtılmalı 

Medya aracılığıyla ilin tanıtımı yapılmalı 

Yerel yönetimler ili tanıtma hususunda daha aktif olmalı 

Ekonomik ve kültürel faaliyetler artırılmalı 

Festivaller düzenlenmeli 

İl teknolojik gelişmelere açık olmalı 

İş istihdamı sağlanarak göç önlenmeli 

İlin refah seviyesi arttırılarak sosyo-ekonomik faaliyetlere ağırlık verilmeli 

Yöresel ürünler üretilmeli ve tanıtılmalı 

Kültür ve tarih gezileri düzenlenmeli 

Kültür turizmi konusunda üst düzey tanıtım ve restorasyon yapılmalı 

Bayburt’ta Turizme Yönelik Öncelikle Ne Yapılmalı? N % 

Yöreye ait yerel ürünler geliştirerek turistik ürüne dönüştürülmeli 8 5.4 

Fikrim Yok 11 7.4 

Yerel esnaf turizm konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitilmeli 12 8.1 

Esnaf ve yerel halk, ihtiyaçlarını yerel esnaftan temin etmeli 31 20.9 

Yerel halk turizm konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitilmeli 41 27.7 

Şenliklerde yerel esnafa ağırlık verilmeli 45 30.4 

Toplam 148 100 

Turizm Açısından Bayburt’un Genel Durumu  N % 

Şuan yetersiz 4 2.7 

İlin tanıtımı yapılmalı 7 4.7 

Şuan kısman yeterli 10 6.8 

Konaklama işletmeleri geliştirilmeli 10 6.8 

Fikrim yok 15 10.1 

Çoruh temizlenmeli 15 10.1 

Otopark olanakları geliştirilmeli 18 12.2 

Yeme içme işletmeleri çeşitlendirilmeli ve geliştirilmeli 23 15.5 

Altyapı olanakları geliştirilmeli 46 31.1 

Toplam 148 100 
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İlde turizme yönelik olarak düzenlenen şenliklerde yerel esnafa ağırlık verilmesi, halkın turizm konusunda 

bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiği düşüncelerinin çoğunluğa hitap ettiği Tablo 6’dan görülmektedir. 

Benzer şekilde, turizm açısından ilin şuan yetersiz olduğunu düşünen bireylerin oldukça az olduğu ancak altyapı 

olanaklarının geliştirilmesi gerektiği hususunda çoğunlukla hem fikir oldukları gözlenmiştir.  

Çalışmada bireylerin Baksı Müzesi hakkında bir bilgiye sahip olma durumları, Baksı Müzesi’nin 10.Yıl 

Konser etkinliği ile ilgili düşünceleri ve etkinlik boyunca bireylerin alışveriş yapma eğilimleri de incelenmek 

istenmiştir. Bu bağlamda ilk olarak Baksı Müzesi hakkında bir bilgiye sahip olma ile ziyaret etme durumları 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de rapor edilmiştir. 

 

Tablo 7. Bireylerin Baksı Müzesi Hakkındaki Bilgi ve Deneyimlerine İlişkin Dağılım 

 

Tablo 7’deki bulgular, bireylerin %51.4’ünün Baksı Müzesi hakkında bir bilgiye sahip olduklarını ve 

%53.4’ünün müzeyi daha önce hiç ziyaret etmediklerini göstermektedir. Bu sorunun ardından bireylerin benzer 

bir etkinlik olması durumunda yeni etkinliğe katılma isteklerinin ne boyutta olduğu ölçülmek istenmiştir ve 

onlara “Benzer bir etkinliğin ücretli olarak düzenlenmesi durumunda ....” ifadesini kesinlikle katılırım, katılırım, 

kararsızım, katılmam ve katılmamam ifadeleri kullanılarak tamamlamaları istenmiştir.  Elde edilen bulgular ise 

Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 8. Benzer Bir Etkinliğe Katılım Eğilimine İlişkin Dağılım 

 

Baksı Müzesi’nde benzer bir etkinlik düzenlenmesi durumunda çoğunluğun etkinliğe katılacağı Tablo 8’den 

görülmektedir. Bu sonuç Bayburt’a tekrar gelmek istememe nedenlerinden biri olan sosyal aktivite eksikliğinin 

bir yansıması olarak da düşünülmektedir. Bir diğer ifadeyle sosyal aktivite talebinin yeni bir faaliyetin ücretli 

olması durumunda dahi geçerli olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile, bireylerin sosyal aktivitelere yönelik 

önemli ölçüde bir talebinin olduğu söylenebilmektedir. Çalışmada bireylerin bu etkinliğe katılmak için ne 

kadarlık bir harcama yaptıkları sorulmuş ve ortalama 177, 37TL’lik bir harcama yaptıkları belirlenmiştir. 

 Çalışmadaki bir diğer amaç ise, bireylerin ekonomik davranışlarına ilişkin olan alışveriş eğilimlerinin 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda bireylere etkinlik süresince satın alma davranışlarına, satın aldıkları ürüne ve 

satın almak istedikleri ürünün belirlenmesine yönelik sorular yöneltilmiştir. İlk olarak bireylerin etkinlik 

süresince yöre esnafından herhangi bir alışveriş yapıp yapmadıkları araştırılmış ve elde edilen bulgular Tablo 

9’da sunulmuştur.  

 

Tablo 9. Etkinlik Bünyesince Alışveriş Yapma Durumlarına İlişkin Dağılım 

Baksı Müzesi hakkında daha önce herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?  N % 

Evet 76 51.4 

Hayır 72 48.6 

Toplam 148 100 

 

Baksı Müzesi’ni daha önce hiç ziyaret ettiniz mi? N % 

Evet 69 46.6 

Hayır 79 53.4 

Toplam 148 100 

Benzer bir etkinliğin ücretli olarak düzenlenmesi durumunda ........... N % 

Kesinlikle katılırım 30 20.3 

Katılırım 57 38.5 

Kararsızım 32 21.6 

Katılmam 17 11.5 

Kesinlikle katılmam 12 8.1 

Toplam 148 100 

Yöre Esnafından Herhangi bir Alışveriş Yaptınız mı?  N % 

Evet 44 29.7 

Hayır 104 70.3 

Toplam 148 100 

 

Bayburt’a Ait Herhangi bir Hediyelik Eşya Aldınız mı? N % 

Evet 40 27 

Hayır 108 73 

Toplam 148 100 
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Tablo 9 incelendiğinde, bireylerin %29.7’sinin yöre esnafından alışveriş yaptığı ve %27’sinin hediyelik eşya 

aldığı; %70.3’ünün ise yöre esnafından herhangi bir alışveriş yapmadığı ve %73’ünün Bayburt’a özgü herhangi 

bir hediyelik eşya almadığı söylenebilmektedir. Çalışmada bireylerin alışveriş yapma durumlarının yanı sıra, 

alışveriş yapma isteklerine ilişkin sorular da sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar ise Tablo 10’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 10. Etkinlik Bünyesince Alışveriş Yapma İsteklerine İlişkin Dağılım 

 

Çalışmada “Bayburt’a ait herhangi bir hediyelik eşya almayı düşündünüz mü?” sorusu ile bireylerin kültürel 

aktivitelerde satın alma eğilimlerine ilişkin bilgi edinilmek istenmiştir. İlgili soruya %51.4’ünün olumsuz yanıt 

verdiği gözlenirken; %48.6’sının olumlu yanıt verdiği Tablo 10’dan görülmektedir. Bu oranların aslında 

birbirine çok yakın olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısı ile bireylerin satın alma eğilimlerini değiştiren bir ürün 

tasarlandığında ve satışa sunulduğunda olumlu yönde bir değişim olabileceği söylenebilmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmada Tablo 10’da yer alan “Etkinlik bünyesince Bayburt’a ait minyatürlerden hangisi satışa sunulsaydı 

alırdınız?” sorusu bireylere yöneltilmiştir. İlgili soruya verilen cevaplar içerisinde %25 oran ile en fazla Bayburt 

Kalesi’nin minyatürünün ve %3.4 oran ile en az Kop Geçidi’nin minyatürünün yer aldığı gözlenmiştir. Hemen 

hemen her etkinlikte hediye edilen Kop Geçidi’nin minyatürüne ilişkin bu sonuç, ürünün temin edilebilme 

kolaylığı açısından daha az tercih edildiğinin bir göstergesi olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Aynı 

zamanda bu sonuçtan hareketle, bireylerin hediyelik eşya taleplerinde temin edilebilme olanağından ziyade, 

özgünlüğe önem verdikleri düşünülmektedir.  

Çalışmada belirli ürünler dışında da bireylerin talebi olabileceği düşünülmüş ve ilerleyen aktivitelerde satışa 

sunulabilecek ürünler hakkında detaylı bilgi edinilmek istenmiştir. Bu amaçla da “Tablo 10’da söz edilen ürünler 

dışında satışa ne sunulsa satın alırdınız?” sorusu sorulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 11’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 11. Satışa Sunulması İstenilen Ürünler  

 

Tablo 11 incelendiğinde, “Bayburt Saat Kulesi” simgesine ilişkin hediyelik eşya talebinin ve gıda ürünlerine 

yönelik talebin var olduğu söylenebilmektedir. Benzer şekilde Tablo 11’deki bulgular Bayburt kültürünü 

yansıtan bir çok objenin satışa sunulabileceğine ve Baksı Müzesi ile ilgili birçok ürünün tasarlanabileceğine 

işaret etmektedir. Dolayısı ile hem Tablo 10’daki hem de Tablo 11’deki sonuçlar, hediyelik eşya sektöründeki 

firmalara gelecekte hangi ürünün tasarlanması ve satışa sunulması konusunda ön bir bilgi sunmaktadır. 

Bayburt’a Ait Herhangi bir Hediyelik Eşya Almayı Düşündünüz mü?  N % 

Evet 72 48.6 

Hayır 76 51.4 

Toplam 148 100 

 

Aşağıdaki Ürünlerden Hangisi Satışa Sunulsaydı Satın Alırdınız? N % 

Kop Geçidi’nin minyatürü 5 3.4 

Bayburt’un plaka numarasından yapılan anahtarlık 6 4.1 

Yöresel ürünler  7 4.7 

Bayburt’un genel görünümünden hareketle hazırlanan buzdolabı süsü 10 6.8 

Bayburt’un kuşbaşı görünümünü içeren kartpostal 15 10.1 

Dede Korkut’un minyatürü 19 12.8 

Ulu Cami’nin minyatürü 22 14.9 

Saat Kulesi’nin minyatürü 27 18.2 

Bayburt Kalesi’nin minyatürü 37 25 

Toplam 148 100 

 

Lor ve lor dolması, 

Saat Kulesi’nin anahtarlığı, 

Şehit Osman minyatürü, 

Tarihi Korgan Köprüsü, 

Yöresel giysiler, 

       Kete,  

Kalem,  

Bayburt’un el işlemeleri, 

Yöresel gıdalar, 

Lahana, 

 

Baksı Müzesinin minyatürü, 

Baksı Müzesi’nin fotoğrafı, 

Ehramdan yapılmış ürünler (kravat, çanta vs.), 

Çoruh Nehri kartpostalı, 

Bayburt’un bilinen tarihçesini resmetmiş bir tablo, 

Bayburt’un genel görünümünden hareketle hazırlanan cüzdan, 

Geleneksel eşyalar (örneğin; Değirmen minyatürü, öküz vs.), 

Etkinliğe özel tanıtım ve müzik albümü, 

Ehram yapan kadın minyatürü, 

       Müze ile ilgili bir hatıra kitabı. 
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Çalışmada son olarak Bayburt’un ve Baksı Müzesi’nin tanınırlığını etkileyen faktörler logit model 

aracılığıyla araştırılmak istenmiştir. Bu bağlamda Model 1 ve Model 2 tahminlenmiş ve elde edilen bulgular 

Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Logit Model Tahmin Sonuçları 

 Model 1 Model 2 

Değişkenler Katsayılar Odds Ratio Katsayılar Odds Ratio 

MBILGI 
2.3332* 

(0.6676) 

10.3109* 

(6.8842) 
  

MZYRT 
1.3811*** 

(0.7659) 

3.9795*** 

(3.0481) 

1.9857* 

(0.5463) 

7.2847* 

(3.9802) 

ILTNN   
1.9866* 

(0.62738) 

7.2914* 

(4.5744) 

TKRGLM   
1.3746 

(1.5694) 

3.9536 

(6.2048) 

KDN 
0.9231 

(0.6291) 

2.51721 

(1.5837) 

-.21108 

(0.4900) 

0.8097 

(0.3967) 

ORTA 
3.1644 

(2.0260) 

23.6752 

(47.9660) 

-.61769 

(1.7153) 

0.53918 

(0.9248) 

LISE 
5.8978* 

(1.9679) 

364.2431* 

(716.8072) 

2.0379 

(1.4456) 

0.5391 

(0.9248) 

UNV 
4.3262* 

(1.7785) 

75.6573* 

(134.5608) 

1.8626 

(1.3113) 

6.4404 

(8.4454) 

YKL 
5.4492* 

(2.096) 

232.5926* 

(48769) 

1.7847 

(1.4140) 

5.9582 

(8.4253) 

YAŞ1 
0.9419 

(1.3005) 

2.5649 

(3.3359) 

2.4828*** 

(1.4552) 

11.9756*** 

(17.4280) 

YAŞ2 
0.1299 

(1.194093) 

1.1388 

(1.3598) 

1.9697 

(1.4264) 

7.1688 

(10.2256) 

YAŞ3 
-0.0758 

(1.1972) 

0.92693 

(1.1098) 

2.5116*** 

(1.4404) 

12.3253*** 

(17.7545) 

YAŞ4 
1.0528 

(1.2420) 

2.8658 

(3.5595) 

0.8368 

1.4836 

2.3091 

(3.4258) 

YAŞ5   
1.4948 

(1.6552) 

4.4586 

(7.3802) 

YAŞ6 
-1.3772 

(1.7759) 

0.2522 

(0.4480) 

1.5047 

(1.6634) 

4.5029 

(7.4902) 

YAŞ7 
1.3225 

(2.0108) 

3.7529 

(7.5466) 

4.2818** 

(1.9807) 

72.3744** 

(143.3528) 

GELIR 
0.0007* 

(2.5628) 

1.0007* 

(0.0002) 

0.00003 

(0.0001) 

1.0000 

(0.0001) 

Log-Likelihood 

LR 

-43.885626 

51.11* 

-62.353493 

59.14* 

Not: Parantez içindeki ifadeler standart hataları göstermektedir.*,**,*** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 

0.1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Model 1 incelendiğinde, Baksı Müzesi hakkında bilgiye sahip olma ve Baksı Müzesi’ni daha önceden 

ziyaret etme durumlarının Bayburt’un tanınırlık olasılığını arttırdığı dikkat çekmektedir. Ancak Model 1’de 

cinsiyet değişkenin ve yaş gruplarının ilin tanınırlığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. 

Lise mezunu olanların Bayburt’un tanınırlığında en büyük etkiye sahip olduğu; üniversite ve yüksek lisans 

mezunlarının da Bayburt’un tanınırlık olasılığını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Son olarak modelde 

bireylerin aylık geliri arttıkça ilinin tanınırlık olasılığının da arttığı gözlenmiştir.  

Model 2 ele alındığında, Bayburt’un tanınma ve Baksı Müzesi’ni daha önce ziyaret etmiş olma durumlarının 

müzenin tanınırlığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca  18-21, 26-29 ve 42-45 yaşında 

olan bireylerin Baksı Müzesi’nin tanınırlık olasılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Ancak 42-45 yaş arasında olan 

bireylerin Baksı Müzesi’nin tanınırlığında en büyük etkiye sahip oldukları gözlenmiştir. Son olarak  modelde 

cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi değişkenlerinin Baksı Müzesi’nin tanınırlığı üzerinde herhangi anlamlı bir etkiye 

sahip olmadıkları görülmüştür. 
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5. Sonuç 
 

Bayburt için kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Baksı Müzesi’nin ekonomik ve sosyal etkilerinin 

araştırıldığı bu çalışmada bireylerin ilin genel görünümü, turizm potansiyeli ve Baksı Müzesi hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada, kültür turizmi içerisinde önemli bir yere sahip olan 

turistik ürün pazarında satışa sunulabilecek Bayburt’a özgü hediyelik eşyaların neler olabileceği de 

araştırılmıştır. Son olarak ise ilin ve müzenin tanınırlığını etkileyen unsurlar logit modeller aracılığıyla 

araştırılmıştır. 

Çalışmada ilk olarak Baksı Müzesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliğe katılan 148 bireyin demografik 

özellikleri incelenmiştir. Çoğunluğun yüksek eğitim düzeyine ve 2000-3000TL arasında bir gelire sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısı ile bu sonuç literatürdeki çalışmalarla tutarlıdır. Bir diğer ifadeyle, kültür turizm 

faaliyetine katılan bireylerin eğitim düzeyinin yüksek ve orta gelir grubunda olduğu düşüncesinin bu çalışma için 

de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar dışında araştırmaya katılan 148 kişinin yaklaşık 

%15’inin otel/pansiyon/öğretmenevi ve diğer seçeneklerinde konakladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla etkinliğe 

600 kişinin katıldığı bilindiğine göre, katılımcıların il içerisinde yaptıkları harcamalar ve konaklama harcamaları 

ele alındığında, Baksı Müzesi’nin il ekonomisine katkı sağladığı göz ardı edilemez niteliktedir. 

Çalışmada bireylerin Bayburt hakkındaki düşüncelerine ilişkin olarak, çoğunun Bayburt’u bildiği ve tekrar 

gelmek istediği tespit edilmiştir. Tekrar gelmek istemeyenlerin ise ilde sosyal aktivite eksikliğinin, 

şehircilik/belediyecilik hizmetlerinin yetersiz, konumu itibariyle ulaşımın oldukça zor, altyapı ile ulaşım 

problemlerinin olduğunu belirttikleri gözlenmiştir. İlin turizm potansiyeline ilişkin görüşlerin ele alındığı 

bölümde ise, ilin altyapı olanaklarının geliştirilmesi ve av turizmi, doğa turizmi ile göl turizmine önem verilmesi 

gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, Bayburt’ta yaşayan ya da ziyarete gelen bireylerin yerel 

yönetimden neler beklediği hakkında bilgi sunmaktadır. Bu bağlamda, çevre illere ulaşımın daha kolay 

sağlanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, yerel yönetimler ve belediye tarafından sosyal aktivitelerin 

yapılması ve çeşitlendirilmesi gerektiği söylenebilmektedir. Bu bulgulardan hareketle, Bayburt’ta bir 

havalimanın olmasının ilin tercih edilebilirliğini pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bireylerin Baksı Müzesi hakkındaki bilgi ve deneyimlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, çoğunluğunun 

Baksı Müzesi hakkında bilgi sahibi olduğu ancak müzeyi daha önce hiç ziyaret etmedikleri gözlenmiştir. Ayrıca 

çalışmada Baksı Müzesi’nin il ekonomisine nasıl bir katkı sağladığını belirlemek amacıyla şenlik bünyesinde 

bireylerin alışveriş davranışları incelenmiştir. Bireylerin bu etkinlik için ortalama 177,37 TL’lik bir harcama 

yaptığı ve benzer bir etkinliğin ücretli olması halinde de bireylerin bu etkinliğe katılmak istedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada Bayburt’a özgü hediyelik eşya olarak Bayburt Kalesi’nin minyatürünün 

satışa sunulması halinde bireylerin bu ürünü satın almak istedikleri tespit edilmiştir.  

Çalışmada Baksı Müzesi’nin tanınırlığının ilin tanınırlığında ve ilin tanınırlığının müzenin tanınırlığında 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu etkilerden özellikle müze hakkında bilgi sahibi olma durumunun ilin 

tanınır olma olasılığını büyük bir oranda etkilediği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 2014 Avrupa En İyi Müze 

ödülü alan Baksı Müzesi’nin ilin tanınırlığında ve Bayburt ekonomisinde önemli bir etkisi olduğu 

söylenebilmektedir. 

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu, Bayburt’a özgü olduğu düşünülen değerlerin içerisinde “Bayburt’un 

ketesi meşhurdur” ifadesinin yer almasıdır. Ardından en fazla Bayburt Kalesi’nin ve Baksi Müzesi’nin geldiği 

gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada “Bayburt’un ... meşhurdur” ifadesine verilen cevaplar içerisinde Yeraltı Şehri, 

Şehit Osman, Saat Kulesi, Dede Korkut ifadelerinin en az sıklığa sahip olduğu belirlenmiştir. Oysa ki, kültür 

turizmi kapsamında ilin önemli değerleri arasında Yeraltı Şehri’nin, Saat Kulesi’nin, Dede Korkut ve Şehit 

Osman Türbeleri’nin var olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu tarihi mekanlar ve değerler ne yazık ki Baksı 

Müzesi kadar uluslararası alanda tanınmamaktadır. Oysa ki söz konusu mekanlar, Bayburt’un tarihi dokusunu 

yansıtan özel mekanlardır. Dolayısı ile, bu mekanların Baksı Müzesi gibi kültür turizminde önemli bir role sahip 

olabileceği söylenebilmektedir. Bu mekanları ziyaret etmek amacıyla gelen turistlerin artması ile birlikte, ilin 

ekonomisinde de bir canlanma olacağı beklenmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve farklı zaman 

dilimlerinde yapılması ile birlikte, yerel kalkınmanın sağlanabileceği ileri sürülebilir. Bu bağlamda, yerel 

yönetimler, turizm ve kültürel faaliyetleri yerel kalkınmanın anahtarı olarak kullanmalıdırlar. İlk olarak, ilde 

deneyimli rehber ve gezi araçları bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca bu faaliyetlerde yerelliklerin 

ön plana çıkartılması amaçlanmalıdır. Bir diğer ifadeyle, yöresel ürünler, yöreye özgü objeler, turistik ürünler, 

vb. üretilerek bu ürünler ulusal ve uluslararası alanda öne çıkartılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra, turizme 

yönelik iyi hizmet veren 5 yıldızlı otellerin, turistik restoranların ve sosyal donatı alanlarının Bayburt’a 

kazandırılması gerekmektedir.  

İl bünyesinde turizm büroları ve kültür evleri kurulmalı, Bayburt kültür evlerinde geleneksel tarım ürünleri 

ve yemek çeşitleri tanıtılmalıdır. Örneğin, Gaziantep’te bulunan Mutfak Müzesi gibi bir mekanın Bayburt’a özgü 

değerlerle inşa edilmesi mümkündür. Benzer şekilde, Eskişehir’de bulunan Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu 

Müzesi’nden esinlenerek, Bayburt’un yöresel kıyafetlerinin kullanıldığı ve yöreye özgü geleneklerin yansıtıldığı 
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bal mumundan yapılan heykellerin kullanıldığı “Bayburt’un Tarihi Değerleri” konseptli bir müzenin ile 

kazandırılabilineceği düşünülmektedir. 

Baksı Müzesi, sadece Bayburt ili için değil, Karadeniz bölgesi için de oldukça önemli kültürel bir değerdir. 

Bu nedenle turizm firmalarının düzenlemiş oldukları “Doğu Karadeniz Turları” içerisinde yer alan bir lokasyon 

olarak Baksı Müzesi’nin de yer alması ve bu hususta ilgili firmalarla görüşmelerin yapılması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, yerel yönetimler ile kamu kurumlarının desteği alınarak müzeye ulaşım yolunun genişletilmesi ve 

gerek şehir içinden gerek şehir dışından gelecek olan ziyaretçilerin levhalarla Baksı Müzesi’ni kolayca 

bulabilmeleri için yönlendirmeler yapılmalıdır. Aynı zamanda Baksı Müzesi’nin yakınında restaurantların ve 

otellerin inşa edilmesi ve bu mekanların faaliyette bulunması durumunda, hem ilin hem de Baksı Köyü’nün 

ekonomisinde önemli derecede bir gelişme olacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, gerek Baksı Müzesi'nin gerek de Bayburt'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve 

tanınırlılığının arttırılması ile birlikte, ilde yatırımlar artacak, yeni iş imkanları ortaya çıkacak ve böylece 

istihdam artışı gözlenebilecektir. 
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