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ÖNSÖZ
Pazarlama dinamik bir süreçtir. Bu süreçte, işletmelerin sunabilecekleri ürün ve hizmetler ile dış
çevreden gelen talebin örtüşmesi gerekmektedir. Bir işletmenin pazar ya da pazarlara sunabileceği
ürün ve hizmetler zaman içinde değişme gösterebilir. Ayrıca, işletmelerin hedeflerindeki değişiklikler
ve dış çevredeki değişmeler de ürün ve hizmetlerin sürekli değişime uyum sağlamasını
gerektirmektedir. Bu, turizm işletmeleri için de geçerlidir.
Günümüz rekabet şartlarında başarılı olabilmek ve pazarda süreklilik gösterebilmek için turizm
işletmeleri hem stratejik hem de taktiksel düşünmek ve rakiplerden önce karar vererek eyleme geçmek
durumundadırlar. Bunları gerçekleştirmek için ise, hitap ettikleri veya edecekleri pazarlarda müşteri
kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerini ön plana çıkararak, bu istek ve beklentilerine uygun ürün ve
hizmetleri ortaya koymalıdırlar. Ayrıca, başarılı olabilmek için turizm işletmeleri, faaliyetlerinde
maliyet etkinliği sağlamak ve sürekli performans değerlendirmesi yapmak durumundadırlar.
Diğer işletmelerde olduğu gibi turizm işletmeleri de yukarıda bahsedilen bu hususları dikkate alıp
uygulamaya geçerken pazarlama karması ve bu karmanın alt bileşenlerinden yararlanırlar. Üretilen
her şeyin satılamayacağı anlayışının geride kalması ve artık değişen müşteri tercihleri doğrultusunda
pazarlama anlayışını değiştirmek zorunda kalan turizm işletmelerinin pazarlama karmalarına da her
geçen zaman yeni ilaveler yapılmaktadır. Ürün (product), fiyatlandırma (price), yer-kanal (place) ve
tutundurma (promotion) olarak bilinen pazarlama karmasına günümüzde, hedef kitle (people), süreç
(process) ve fiziksel kanıt (physical evidence)’den oluşan yeni “p”ler eklenmiş du-rumdadır. Diğer
yandan, 7 P olarak ifade edilen, üretici yönlü bu pazarlama karması yanında şimdi 7 C olarak ifade
edilen, müşteri (tüketici) gözüyle bakan yaklaşım, yani müşteri yönlü pazarlama karması yer
almaktadır. Müşteriye değer katan şeyler (custo-mer value), maliyet (cost), uygunluk-kolaylık
(convenience), iletişim (communication), faktör (consideration), koordinasyon-süreç (coordination)
ve doğrulama-teyid (confir-mation)’den oluşan “c”ler ile “p”ler aslında bir karışımı ifade etmekte ve
bazen ürün, hizmet, müşteri kitlesi ve işletmelere göre bu karışım da değişiklikler söz konusu
olabilmektedir. Önemli olan husus, işletmelerin, pazarlama karmasını oluşturan tüm bu unsurlar
arasında sinerji oluşturarak değişen pazar ve rekabet koşullarına uygun olarak bunları ele almaları ve
hedef kitleler üzerinde etkili olabilmeleridir.
İktisat lisans programı içinde seçimlik bir dersin kitabı olarak hazırlanan “Turizm Pazarlaması” adlı
bu eser on dört bölümden oluşmaktadır.

-Birinci bölümde, Turizm Pazarlamasının Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama
Yönetimi: Üretici ve Türetici Bakış Açısı
-İkinci bölümde, Turizm Pazarlamasında Ürün (Product)
-Üçüncü bölümde, Turizm Pazarlamasında Tüketiciye Değer Katan Şeyler (Customer Value)
-Dördüncü bölümde, Turizm Pazarlamasında Fiyat(Price)
-Beşinci bölümde, Turizm Pazarlama Maliyetleri (Cost)
-Altıncı bölümde, Turizm Pazarlanmasında Dağıtım Sistemi Yer (Place)
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-Yedinci bölümde, Turizm Dağıtım Kanallarında Uygunluk (Convenience)
-Sekizinci bölümde, Turizm Pazarlamasında Tutundurma (Promotion)
-Dokuzuncu bölümde, Turizm Pazarlamasında İletişim (Communication)
-Onuncu bölümde, Turizm Pazarlamasında Hedef Kitle (People)
-On birinci bölümde, Değerlendirme (Consideration)
-On ikinci bölümde, Turizm Pazarlanmasında Süreç (Process) Yönetimi
-On üçüncü bölümde, Turizm Pazarlanmasında Koordinasyon (Coordination)
-On dördüncü bölümde, Turizm Pazarlanma Doğrulama (Confirmation) Ve Fiziksel Kanıt
(Physical Evidence)
Bu kitabın gayesi, açık öğretimin iktisat lisans programında okuyan öğrencilere, gelişen ve
küreselleşen dünyada turizm endüstrisi pazarlaması hakkındaki temel kavramları teorik ve uygulamalı
bir biçimde öğretebilmektir. Kitabın temel hedef kitlesini İktisat Bölümü lisans öğrencileri
oluşturmakta ve söz konusu eser öğrencilerin turizm işletmeleri pazarlaması genel kavramlarını
yukarıda belirtilen on dört bölüm çerçevesinde detaylı olarak inceleyebilmelerine olanak
sağlamaktadır. Öğrencilerimizi sıkmadan bilgileri aktarabilmek ve sadece sınav için değil öğrenmek
amacıyla zevkle çalışabilmeleri için, konuların ve kullanılan dilin mümkün olduğu ölçüde
anlaşılabilir ve sade olmasına çalışılmıştır. Turizm teorik yapısı kadar uygulamalı kısmı ağır basan
bir bilim dalı olduğundan; bölüm içi sorularla ve uygulama başlıklarıyla konuların pekiştirilmesine
ağırlık verilmiştir.
Kitabın hazırlanması aşamasında fikir alışverişinde bulunduğum meslektaşlarıma en içten
teşekkürlerimi sunarım. Bu kitabın öğrencilerimize yararlı olmasını umut eder, başarılar dilerim.
Saygı ve sevgilerimle,
Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz DEMİRKOL
İSTANBUL, 2016
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1. TURİZM PAZARLAMASININ TEMELLERİ VE İKİ FARKLI
PENCEREDEN PAZARLAMA YÖNETİMİ: ÜRETİCİ VE
TÜRETİCİ BAKIŞ AÇISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Turizm Pazarlamasının Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi:

Üretici ve Türetici Bakış Açısı
1.1.

Pazarlamanın Tanımı, Amacı ve Kapsamı

1.2.

Pazarlamanın Temel Kavramları

1.3.

Pazarlamanın Önemi

1.4.

Pazarlamanın Anlayışındaki (Felsefesinde) Değişim

1.5.

Pazar Çevresi

1.5.1. Makro Çevre Faktörleri
1.5.2. Mikro Çevre Faktörleri
1.6.

Pazarlama Yönetimi

1.6.1. Pazar Çevresi Analizi
1.6.2. Pazar Bölümlendirme
1.6.3. Hedef Pazar Seçimi
1.6.4. Konumlandırma
1.7.

Pazarlama Karması

1.8.

Hizmetlerin Ayırt Edici Özellikleri

1.9.

Turizmin Önemi ve Turizm Pazarlaması

1.9.1. Turizmin Önemi
1.9.2. Turizm Pazarlamasının Tanımı
1.10. Turistik Tüketici Satın Alma Davranışı
1.11. Turizm Pazarlaması Yönetimi
1.11. Turizm Pazarlaması Karması
1.12. Turizm Pazarlamasında İki Yönlü Bakış Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pazarlamanın Amacı, Kapsamı ve Tanımı Nedir?
2. Pazar Çevresi Ne demektir?
3. Pazarlama Yönetimi Süreçleri Nelerdir?
4. Pazarlama Karması Ne Demektir?
5. Turizm Pazarlamasında İki Yönlü Bakış Modelini Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama
Kavramı

Pazarlamanın Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama Hakkındaki
Tanımları İncelemek

Pazar Çevresi
Özelikleri

Pazar Çevresinin İçinde
Barındırdığı Özellikleri
Sayabilmek

Pazar Çevresinin
Özelliklerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek

Pazarlama
Yönetim Süreci
Kavramı

Pazarlama Yönetim Süreçinin
Nasıl İşlediğini
Açıklayabilmek

Pazarlama Yönetim Süreçi
Hakkında Tanımları ve
Çeşitlerini İncelemek

Turizm
Turizm Pazarlamasında İki
Pazarlamasında İki Yönlü Bakış Modelinin
Yönlü Bakış
Özelliklerini Sayabilmek
Modeli Kavramı

Turizm Pazarlamasında İki
Yönlü Bakış Modelinin
Özelliklerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
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1.1.

Pazarlamanın Tanımı, Amacı ve Kapsamı

Sözlük tanımı olarak, pazarlama “iki veya daha fazla taraf arasın-da gerçekleşen bir
değişim/mübadele sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Ancak, her değişim (takas) bir

pazarlama değildir. Pazarlama bağlamında bir değişimden (mübadeleden) söz edebilmek için
aşağıda belirtilen beş temel unsurun sağlanması gerekmektedir. Bunlar;
•

Değişim sürecinde en az iki tarafın (alıcı ve satıcı) bulunması gerekmektedir.

•

Mübadelede yer alan tarafların birbirlerine sunabilecekleri bir değere sahip olmaları

gerekir.
•

Mübadele sürecine katılan tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir.

•

Taraflar teklifler arasından istediklerini seçme veya reddetme serbestisine sahip

olmalıdır.
•

Süreçte yer alan tarafların değişime istekli olması ve fayda beklentisi içinde olması

gerekir.
Her ne kadar pazarlamanın bir mübadele süreci olduğu konusunda fikir birliği olsa da,
pazarlama yazınında pazarlamanın çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bu tanımlarda pazarlama,
satış, reklam, dağıtım, promosyon ve hatta insan ikna etme sanatı şeklinde tanımlanmaktadır.
Ancak, bu tanımlardan Amerikan Pazar-lama Derneği’nin (AMA - American Marketing
Association) 1985 yılında yapmış olduğu tanım akademik çevrelerce en yaygın kabul gören
tanımdır. Buna göre, pazarlama; Konjonktürel gelişmelere paralel olarak AMA’da 2004’de
pazarlamanın tanımında değişiklik yapma yoluna gitmiştir. Yeni tanıma göre pazarlama;
“müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve
onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler
dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur (Keefe, 2004).
Pazarlamanın alıcılarla satıcılar arasında gerçekleşen bir mübadele (takas, değiş tokuş)
süreci olduğu ifade edilmişti. Bu süreçte pazarlama faaliyetlerinin amacı, tüketici ihtiyaç ve
isteklerine uygun mal ve hizmetlerin, arzu edilen zaman ve mekanda, uygun bir fiyatla
tüketiciye ulaştırılmasıdır. Başka bir ifadeyle, bu süreçteki temel amaç tüketiciler için değer
yaratma yoluyla tüketicinin beğenisini kazanmaya ve müşteri tatmini sağlayan mübadelelerin
gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
Yukarıda verilen tanımlar ışığında pazarlamanın, tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bir
işletmenin pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihtiyaç karşıla karşılayacak mal ve
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hizmetlerin oluşturulması, tüketicilerin beğenisine sunulması ve tüketim sonrasında da müşteri
memnuniyetinin sağlanmasına yönelik değişim faaliyetlerinin tümü olduğunu söylemek
mümkündür.
Kapsam olarak pazarlama kavramı, başlangıçta kar amaçlı işletmeler göz önüne alınarak
geliştirilmiş olsa da, özellikle 1970’lerden sonra pazarlama ilke ve prensiplerinin kar amaçsız
işletme, kurum ve kuruluşlarca da uygulanabileceği düşüncesi kabul görmeye başlamıştır
(Kotler & Levy, 1969). Özellikle de halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı olarak pazarlama ve
iletişim kurallarından yararlanılmaktadır.
Sonuç olarak pazarlamayla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür:
 Pazarlama insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir faaliyettir.
 Pazarlama çok sayıda faaliyetler ve eylemler bütünüdür.
 Pazarlama sadece kar amaçlı işletmeler veya ürünler için değil, kar amaçsız işletmeler
için olduğu kadar hizmetler ve fikirlerin pazarlanması amacıyla da kullanılmaktadır.
 Pazarlamanın görevi satış yapmak değil, satışın kolaylaşmasına yardımcı olacak şartların
hazırlanmasını sağlamaktır.
 Pazarlama faaliyetleri dinamik ve değişken pazar şartları altında yürütüldüğünden
dinamik bir yapıda olması gerekmektedir.
 Pazarlama bir yönetim sürecidir.
 Pazarlamada nihai amaç değer yaratma yoluyla müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla da
müşteri sadakatini kazanmaktır.

1.2.

Pazarlamanın Temel Kavramları

Pazarlama alıcılarla satıcıların pazar denen mecrada karşı karşıya gelmeleri neticesinde
gerçekleşir (Altunışık ve Torlak, 2007: 62). Pazarlama olgusunun temelini teşkil eden bazı
kavramlar vardır. Bunlar, ihtiyaç, istek, talep, ürün, değişim/mübadele, müşteri memnuniyeti
ve müşteri sadakati kavramlarıdır. Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi pazarlama döngüsü
bağlamında aşağıdaki şekildeki gibi göstermek mümkündür (Şekil 1).
Pazar; alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her
türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu
yer ya da koşullar dizisidir.
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Müşteri
Sadakati

Müşteri Tatmini

Değişim

Ürünler

Talep

İstekler

İhtiyaçlar

Şekil 1. Pazarlama Döngüsü

İhtiyaç tatmin edilmemiş insan dürtüsü olarak tanımlanabilir (Engel, Blackwell, & Miniard,
1998). Maslow insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir düzen içinde bulunduğunu ve beş kategori
altında incelenebileceğini öne sürmektedir (Altunışık, Özdemir, & Torlak, 2006). Bunlar
fizyolojik ihtiyaçlar (açlık, susuzluk, ısınma), güvende olma ihtiyacı (barınma ve güvenlik),
sosyal ihtiyaçlar (grup üyeliği), sevme ve sevilme ihtiyacı ile bireysel ve kendini ispat etme
ihtiyacıdır.
İstek ise insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireylerin mevcut alternatifler arasından
elde etme veya sahip olma arzusu gösterdikleri şeyler olarak tanımlanabilir. İhtiyaç ve istek
kavramları birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Bir makyaj malzemesi bir ihtiyaç değildir,
sadece bir istektir; ihtiyaç ise güzel görünme arzusudur. Levitt bu durumu “pazarlama
miyopluğu” olarak adlandırmaktadır (Levitt, 1960).
Talep ise alım gücü ile desteklenmiş olan istekler olarak tanımlanabilir.
Ürün/hizmet tüketici ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak üzere pazara tüketicinin tercihine
sunulmuş olan bir özellikler paketi veya bütünü olarak düşünülebilir.
Müşteri memnuniyeti, mübadeleyi izleyen süreçte tüketicinin satın aldığı ürün veya hizmetin
tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygunluğu ve ihtiyaçlar karşılama derecesinin bir ölçüsü olarak
tanımlanabilir (Eugene & Sullivan, 1993).
Müşteri sadakati, tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği olumlu
tutumdur.

1.3.

Pazarlamanın Önemi

Pazarlamanın iki temel amacından bahsetmek mümkündür: Bunlar; tüketici istek ve
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tüketici ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilecek mal ve
hizmetlerin tasarlanması ve tüketicilerin beğenine sunulmasıdır. Pazarlama uygun bir ürünü,
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uygun zamanda, uygun bir bedelle ve uygun tanıtım kanalları kullanarak tüketicinin beğenisine
sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda pazarlamayı önemli kılan nedenleri şu şekilde sıralamak
mümkündür.
 Pazarlama üreticilerle tüketiciler arasında bir köprü görevi görerek çeşitli ekonomik
faydalar sağlamaktadır. Bunlar arasında sahiplik (mülkiyet) faydası (ürüne sahip olma
hissinin tüketiciye ürün üzerinde arzu ettiği her şeyi yapma yetkisi sağlamak), zaman
faydası (bir ürünün arzu edildiği zaman bulunabilme imkânı sağlamak), mekan faydası
(tüketicilerin tercih ettiği yerlerde ürünleri bulundurmak) ve şekil faydası (girdileri
kullanarak tüketici isteklerine uygun ürünler tasarlamak) yer almaktadır.
 Pazarlama modern yaşamın en belirgin özelliklerinden olan tüketim kalıplarının
şekillenmesi, tüketici tercihlerinin yönlendirilmesi ve yaşam tarzlarının belirlenmesinde
son derece belirleyici bir rol oynamaktadır. Günümüzde insanlar neyi tüketecekleri,
eğlence olarak ne tür faaliyetlere katılacakları ve tatil amacıyla tercihinin ne olacağı ve
hatta bulunduğumuz sosyal çevrenin gereklerinin neler olacağı (özellikle tüketim ve satın
alma bağlamında) konusunda pazarlama yönlendirici görevi üstlenmektedir. Giyim
kuşam, yeme içme ve eğlence anlayışı bağlamında yeni trendler ve modayla ilgili olarak
medyada yer alan “in”ler ve “out”lar insanların yaşam tarzları ve tüketim
alışkanlıklarının şekillenmesinde belirgin bir etkiye sahiptir (Altunışık, Özdemir, &
Torlak, 2006).

1.4.

Pazarlamanın Anlayışındaki (Felsefesinde) Değişim

Bir akademik araştırma disiplini olarak pazarlama 1950 başlarında Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Günümüzde modern pazarlama anlayışı çerçevesinde
pazarlama bilimi psikoloji, sosyoloji, iktisat ve antropoloji gibi çeşitli sosyal bilimlere ait teori
ve modelleri yapısına adapte ederek uygulamalı bir disiplinlerarası araştırma alanı haline
gelmiştir.
Şekil 2. Pazarlama Anlayışının Gelişim Süreci

Üretim Anlayışı
Ürün Anlayışı
Satış Anlayışı
Pazarlama Anlayışı
Sosyal Pazarlama Anlayışı
İlişkisel Pazarlama Anlayışı
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Üretim Anlayışı: Başlangıçtan 1950’lili yıllara kadar devam eden bu yaklaşıma göre
pazarlamanın

amacı,

üretimi

iyileştirme

ve

dağıtım

sisteminin

etkinliği

üzerine

odaklanmaktadır. Henry Ford’un Model T ile ilgili “Siyah olmak kaydıyla istediğiniz rengi
seçebilirsiniz” ifadesi üretim anlayışını en iyi ifade etmektedir.
Ürün Yaklaşımı: Tüketici en kaliteli, yüksek performanslı ve özellikleri olan ürünleri tercih
edeceğinden işletmenin amacı sürekli bir ürün iyileştirme üzerine olmalıdır. “Rakiplerinizden
daha iyi ürünler ürettiğiniz sürece tüketiciler sizin ürününüzü tercih edecektir” ifadesi bu
yaklaşımın odak noktasını vurgular.
Satış Yaklaşımı: Satış yaklaşımının amacı satışları en üst düzeye ulaştırmaktır. Yoğun
tutundurma (promosyon) faaliyetlerine ve satış geliştirme faaliyetlerine vurgu yapan bu
yaklaşım daha çok kısa vadeli bir bakış açısını kabul eder ve satış yoluyla karlılığa vurgu
yaptığından satış anlayışı olarak adlandırılmıştır. Bu anlayışa göre “İyi bir pazarlamacı iyi bir
satıcıdır” ve vurgulanan temel mesaj ise “Sat, sat, sat” şeklindedir.
Pazarlama Yaklaşımı: işletmenin örgütsel amaçlarına ulaşması pazarın ihtiyaç ve isteklerini
belirleyerek, bu ihtiyaçları karşılayacak ve memnuniyet sağlayacak mal ve hizmetlerin
rakiplerden daha iyi ve daha etkin bir şekilde pazara sunulması ile mümkün olacaktır. Satış
yaklaşımı ile pazarlama yaklaşımı çoğunlukla birbirine karıştırılmaktadır. Satış yaklaşımında
odak noktası satıcının istekleri (ürünlerin nakde çevrilmesi) üzerine iken, pazarlama yaklaşımı
tüketici istekleri (tüketici istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi) üzerine yoğunlaşmaktadır.
Pazar Odaklılık: Müşteriye rakiplerden daha fazla ve daha üstün değer sağlamak amacıyla
organizasyonun tüm birimleriyle müşteriyi anlama ve tanımayı hedefleyen ve gayret gösteren
bir yaklaşımdır.
Toplumsal Pazarlama Anlayışı: Pazarlamacılar tüketici istek ve arzularını belirleyip, bu istek
ve arzulara uygun, tatmin sağlayan ürünleri rakiplerden daha etkin ve verimli bir şekilde pazara
sunarken, kişilerin ve toplumun refah ve çıkarlarını da göz önüne almalıdır.
İlişkisel Pazarlama Anlayışı: Geleneksel pazarlama anlayışında odak noktası değişim olgusu
üzerine odaklanmış iken, ilişkisel pazarlamada odak noktası ilişkinin sonucundan ziyade ilişki
süreci üzerine de vurgu yaparak, müşteri memnuniyetinin kaynağını sadece mübadele sonucuna
bağlamayıp, müşterinin alışveriş sürecinde yaşamış olduğu tüm deneyimleri de dikkate almayı
öngörmektedir.
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1.5.

Pazar Çevresi

Her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı ya da takas yoluyla sahipliğin el değiştirdiği
yerler, pazar olarak isimlendirilebilir. Pazarlar, işletmelerin rekabet güçlerini ortaya koydukları
ya da sınadıkları alanlar veya şartlar olarak da değerlendirilebilir (İslamoğlu, 2000, s. 94). Bu
noktada, pazardaki rekabet şartlarının niteliği ve pazarda faaliyet gösteren rakiplerin özellikleri
önemli kriterler olarak karşımıza çıkar. Tipik bir pazar çevresini aşağıdaki şekilde göstermek
mümkündür.
Şekil 3. Tipik Bir Pazar Çevresi Modeli

1.5.1. Makro Çevre Faktörleri
Tablo da görüleceği gibi pazar çevresi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu
makro ve mikro çevre faktörlerince şekillenen faktörler bütününü teşkil etmektedir. Makro
çevre faktörleri, dışsal faktörler olup ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tüm
işletmeleri etkileyen yerel ve global tüm çevresel faktörleri içerir. Makro çevreyi oluşturan
faktörler arasında sosyo-kültürel faktörler, demografik faktörler, ekolojik faktörler, teknolojik
faktörler, ekonomik faktörler ve politik ve yasal faktörler sayılabilir. Bu faktörler sadece belirli
bir işletmeyi değil, tüm sektörleri ve sektördeki tüm oyuncuları etkilemektedir. Pazarlama
bağlamında öne çıkan makro çevre faktörlerinden bazıları aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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Tablo 1. Pazarlama Bağlamında Öne Çıkan Makro Çevre Faktörlerinden Bazıları

Pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği makro çevre faktörlerinin başında sosyokültürel
faktörler gelmektedir. Globalleşen dünyaya rağmen, farklı kültürlere sahip birey ve toplumları
farklı biçimlerde etkileyen bu faktörlerin çeşitli yönlerden analiz edilmesi, pazarlama
yönetimlerinin vazgeçemeyeceği bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda
üzerinde durulması gereken konular arasında yaşam tarzı, tüketim kalıpları ve aile yapısı
gelmektedir. Yaşam tarzı ya da yaşam biçimi; insanların özellikle modern dünyada günlük
yaşamlarında, neyi, niçin yaptıklarını ve yaptıkları şeylerin kendileri ve başkaları için ne anlama
geldiğini anlatmada yardımcı olan bir kavramdır. Daha basit bir ifade ile insanların günlük
yaşantılarında paralarını ve zamanlarını nasıl geçirdikleri ile ilgilenen bir kavramdır. Kişiden
kişiye değişmekle birlikte, belirli kültürel ortak özelliklere sahip sosyal gruplarda modern
dünyanın kurallarla yaşama biçiminin de bir sonucu olarak, ortak yaşam tarzları oluştuğu
görülebilmektedir. Yaşam tarzının ortaklığını göstermede, toplumsal yapının kuralları yanında
tüketim kültürünün rolü de önemli kabul edilmektedir (Chaney, 1999: 14-17).
Tüketim kalıpları, bireylerin yaşadıkları ve mensubu oldukları toplumun kültürel
değerleriyle doğrudan etkilenir. Bu anlamda tüketim kalıbı, tüketim eylemini gerçekleştiren
bireylerin alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre düzenleme biçimidir. Ev
hanımının alışveriş sepetindeki bir bölüm eşyayı ev halkına bir bölümünü eşe, bir başka
bölümünü çocuklara ve bir bölümünü konuklara ayırması tüketim kalıbının bir göstergesidir.
Benzer şekilde, kocanın maaşının bir bölümünü kendi özel harcamalarına bir bölümünü eşine
ve çocuklarıyla ev harcamalarına ayırması da tüketim kalıbının bir başka yönünü gösterir
(Douglas ve Isherwood, 1999: 73). Bu noktada kültür üretim sistemlerinden bahsedilmektedir.
Kültür üretim sistemi, geniş kitlelerce benimsenmesi istenen popüler kültür unsurlarını üretir.
Kültürel üretim sistemi ya da kültür endüstrisinin farklı üyeleri birbirlerinin oynadıkları rolleri
bilmeyebilirlerken, farklı kuruluşlar bu kültürün yaratılmasında birlikte hareket ediyor da
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olabilirler. Kültür üretim sistemleri; yeni semboller ve /veya ürünler yaratan yaratıcı, yeni
sembol ya da ürünlerin seçim, üretim ve dağıtımından sorumlu yönetsel ve yeni ürünlere anlam
katma, sembolik özellikler kazandırma ve tüketicilerle iletişim kurulmasını sağlayan iletişim
olmak üzere üç alt sistemden oluşur (Odabaşı, 1999: 41).
Pazarlama yönetimi açısından dikkate alınması gereken diğer bir konu ise demografik
faktörlerdir. Pazar fırsatlarının izlenmesi bakımından üzerinde durulması gereken demografik
faktörler; nüfus, işsizlik ve eğitim başlıkları altında toplanabilir. Pazarda talebi belirleyen ve
etkileyen en önemli demografik faktör, nüfus ve nüfusun değişik kriterlere göre dağılımıdır.
Genel olarak gelişmiş ülkelerde bir nüfus azalması yaşandığı bilinmektedir. Buna karşılık,
gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı azalan oranlarda devam etmektedir. Pazarlama çevresi
değerlendirilirken üzerinde durulması gereken demografik kriterlerden bir diğeri de işsizliktir.
Çünkü işsizlik, pazardaki talep miktarı ile mal ve hizmetlerin niteliğiyle ilgili talebi doğrudan
etkileme gücüne sahip bir demografik faktördür. Herhangi bir pazarda yer alan tüketicilerin
eğitim durumları ve eğitim düzeylerindeki gelişim de tüketim kalıplarını ve hayat tarzını
etkileyen bir diğer önemli kriterdir. Eğitim düzeyinin artması, beraberinde gelir artışını da
getiriyorsa, bireyin toplum içindeki sosyal statüsü değişmekte ve dolayısıyla tüketim kalıpları
ve harcama biçimi de farklılaşabilmektedir.
Kullanılabilir kişisel gelir; kişisel gelirden kişilerin ödedikleri gelir vergisi çıktıktan sonra
kalan gelirdir ve pazarlama yönetimleri açısından kişi başına milli gelirden daha önemli bir
ölçüdür. Kişi başına milli gelir yanında gelir dağılımına da bakılması gerekir. Zira, özellikle
azgelişmiş ülkelerde talebin yapısını belirlemede gelir dağılımı, kişi başına gelir rakamlarından
ayrı olarak düşünülemeyecek düzeyde bir dağılım gösterebilmektedir. Gelir dağılımını
doğrudan etkileyen bir diğer ekonomik faktör de enflasyondur. Bunun yanında bir başka önemli
ekonomik faktör, tüketicilerin harcama yapılarıdır. Harcama yapısı; kişi ya da aile gelirlerinin
gıda, giyim, barınma, eğlenme ve gelişim gibi farklı ihtiyaçları arasındaki dağılımını gösterir.
Gelir arttıkça, gıda harcamalarında azalma, buna karşılık ev eşyaları, giyim ve eğlenme gibi
harcamalarda ise artış gözlenir.
Politik ve yasal faktörler makro çevre faktörleri arasında özel bir öneme sahiptir. Bir
ülkedeki ticari ve yasal ilişkilerin gelişmesine paralel olarak yasal düzenlemeler de gelişmekte
ve zaman içinde değişebilmektedir. Özellikle politik istikrarın çok fazla olmadığı ve yönetim
geleneğinin yerleşmediği pazarlar açısından bu konu üzerinde daha titiz durulması gerekir.
Gerek yerli ve gerekse uluslararası ticaret yapan işletmeler açısından bir ülkedeki politik istikrar
o ülke pazarının riskli olup olmamasını belirleyen en önemli hususlardan biridir. Genellikle
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ülkemiz gibi gelişmekte olan ya da azgelişmiş ülkelerde yaşanan politik istikrarsızlık, bu
anlamda pazarlama yönetimlerini ileriye dönük stratejiler ve tahminlerde en fazla uğraştıran
konulardandır.
Ekonomik yönü de bulunan vergi konusu, pazarlama yönetimlerini politik ve yasal
açıdan ilgilendiren bir diğer önemli çevre faktörüdür. Vergi konusu, politik istikrar ve yönetim
geleneği konularıyla yakından ilgili görünmektedir. Politik istikrarı olan ve yönetim geleneği
açısından yasal kurumları yerleşik olan ekonomilerde vergiler de istikrarlı hale gelmiş
sayılabilir. Bunun tersine, politik istikrarın olmadığı ekonomilerle yasal düzenlemelerin
yeterince gerçekleştirilemediği ülkelerde vergiler işletme yönetimlerince güvenilemez unsurlar
olarak kabul edilebilir.
Makro çevre faktörleri bağlamında son yıllarda öne çıkan unsurlardan biri de ekolojik
faktörler ve çevreye karşı olan duyarlılık ve tüketicilerin doğal yaşam özlemidir. Özellikle de
giderek daha da kirlenmekte olan dünyamızda doğa turizmi, rafting, kuş gözleme ve kır
yürüyüşü gibi turizm temaları giderek yaygınlaşan turistik alternatifler arasındadır.
1.5.2. Mikro Çevre Faktörleri
Mikro çevre faktörleri, makro çevre faktörlerinden etkilenebilen ve ilgili pazar alanları ya
da koşulları için sınırlı olarak kabul edebileceğimiz etmenlerden oluşur. Mikro çevreyi oluşturan
unsurlar ise tedarikçiler, rakipler, müşteriler ve çalışanlar sayılabilir. Açık sistemler olarak
işletmelerin gerek mikro ve gerekse makro çevre faktörleriyle etkileşim halinde oldukları kabul
edilir. Küçük ölçekli işletmelerin bu anlamda bu tür faktörlerden daha çok etkilenen konumunda
olmaları yanında, özellikle büyük ölçekli işletmelerin mikro ve makro çevre faktörlerini etkileme
güçlerinin bulunduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işletmelerde çevreyi
dikkate alan, bir başka ifadesiyle pazar fırsatlarının analizine gittikçe artan oranda önem verilen
yönetim ve pazarlama anlayışlarının öne çıktığı gözlenmektedir.
Tedarikçiler, işletmenin üretimde kullandığı hammadde ve yardımcı malzemeleri
temin ettiği işletmelerdir. Tedarikçilerin sektördeki konumu, büyüklüğü, güçlü olup olmaması,
diğer rakiplerle olan ilişkileri ve işletmenin bu tedarikçi işletmelerle olan sözleşme şartları gibi
çok sayıdaki husus, pazarlama çabalarının sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyecek güce
sahiptir.

Şekil 4. Tipik Bir Mikro Pazar Çevresi Modeli
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İşletme
Çalışanlar
Pay Sahipleri

Tedarikçiler

Aracılar
Toptancı,
Perakendeci
ve Bayiler
Kredi
Verenler

Müşteriler

Rakipler

Makro Çevre Faktörleri

Mal veya hizmetlerin kalitesi, talebi karşılaması, müşterileri, tatmin etme derecesi vb.
konularda tedarikçilerin sayılan bu kriterler bakımından gözden geçirilmesi, pazarlama
yönetimlerinin kaçınamayacakları hususlardandır. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı
sektörlerde tedarik kanalının güven/kontrol altına alınması işletmeler açısından önemli rekabet
üstünlüğü sağlayabilmektedir.
İşletmeleri pazarda zorlayan konulardan biri de, mevcut ve muhtemel rakiplerdir.
Pazarlama yönetimleri mevcut rakipler yanında muhtemel rakipleri izlemek, onların strateji ve
programlarını değerlemek, karşı strateji ve taktikler geliştirmek durumundadır. Rakiplerin lider
ya da izleyici olmalarına göre geliştirilecek stratejilerin farklı olacağı açıktır.
Tedarikçiler ya da müşterilerle iletişimde yer alan, bayi, seyahat işletmeleri, ulaşım
şirketleri ve depolama işletmeleri gibi aracılarla, kredi veren kuruluşlar da işletmenin rekabet
çevresini etkileyen aracılardır. Bu tür aracı işletmelerin konumu, sayısı, gücü ve onlarla yapılan
anlaşmalar da işletmenin rekabet gücünü etkiler. Örneğin, kredi kartı veren bankaların kredi
kartı faizlerine uyguladıkları faiz oranları ve ödeme şartları işletmelerin gerek kredi kartları ve
gerekse mağaza kartları aracılığı ile müşterilerine sunacakları şartları etkiler. Bu nedenle, mikro
çevre

faktörleri

olarak

analizi

gereken

konulardan

biri

de

aracı

işletmelerin

değerlendirilmesidir.
Pazarlama yönetimlerini ilgilendiren önemli konulardan biri de, çok sayıda işletme ve
ürüne muhatap hale gelen ancak sayıları o oranda artmayan müşterilerdir. Her işletme, mevcut
müşterilerini elde tutma yanında yeni müşteriler elde etme çabasını sürdürür. Bu çerçevede
yoğunlaşan rekabet ortamında müşterilerin elde tutulması gittikçe zorlaşırken, müşterilerin
rakip ürünlere eğilim göstermesi de o ölçüde kolaylaşmaktadır. Bu nedenle, özellikle de
kıyasıya rekabetin yaşandığı gününüz pazar şartlarında pazarlama yönetimleri müşterileriyle
ilgili veri tabanları oluşturma yoluna gitmekte, geçmişte esnafların birebir müşteri ilişkilerine
benzer şekilde müşterilerini birebir tanıma ve mevcut müşteri tabanını koruma çabalarına
ağırlık verme gereği hissetmektedir.

25

1.6.

Pazarlama Yönetimi

Kotler ve arkadaşlarına göre pazarlama yönetimi; “örgütsel amaçlara ulaşmak için
işletme ile hedef alıcılar (müşteriler) arasında (her iki taraf için) faydalı mübadelelerin
oluşumunu veya gerçekleşmesini sağlamak ve devam ettirmek amacıyla tasarlanmış
programların analizi, planlanması, uygulamaya konması ve kontrolüdür’’ şeklinde
tanımlamaktadır. Bu süreci basitçe Şekil 5’deki gibi göstermek mümkündür.

Şekil 5: Genel Bir Pazarlama Yönetim Süreci

1.6.1. Pazar Çevresi Analizi
Pazarlama yönetiminin amacı, öncelikli olarak, pazar çevresini analiz ederek yeni değer
yaratma yollarını bulmaktır. Bu amaçla, pazar çevresini teşkil eden paydaşlar (müşteriler,
rakipler, tedarikçiler, işbirlikçiler ve işletme) ve mevcut pazar bağlamı en geniş anlamda analiz
edilerek, müşteri değeri sunma potansiyeli olan pazar fırsatlarını ortaya koymak ve olası
tehditleri de inceleyerek işletmenin öz yetkinlikleriyle uyum içinde olabilecek alternatifler
arasından seçim yapma yoluna gidilir.
1.6.2. Pazar Bölümlendirme
Pazarın benzer özellikler sergileyen homojen gruplara ayrılması işlemine pazar
bölümleme adı verilir. Pazar bölümlendirmenin amacı, mevcut pazar bölümlerini birbirinden
ayırıcı niteliklerin belirlemek, bu niteliklere göre pazar bölümlerinin saptamak, her bölümün
büyüklüğünün ve değerini tespit etmek, rakiplerin pazardaki durumlarının incelemek ve
yeterince hizmet edilmeyen pazar bölümlerini seçmektir. Bu amaçla tüketicilerin, yaşları,
cinsiyetleri, gelirleri,

meslekleri, eğitimleri, yaşam tarzları, yaşadıkları bölgeler, ürünü

kullanma sıklıkları, üründen beklentiler ve kullanma amaçları hep birlikte düşünülür.
1.6.3. Hedef Pazar Seçimi
Hedef pazar seçimi, hem rakipleri görmeyi hem de pazarda kârlılığı yüksek ve tatmin
edilmemiş ihtiyaçların keşfini sağlayacaktır. Ancak hedef pazar seçilirken işletmenin dikkat
etmesi gereken değişkenler vardır. Bunlar;
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a) işletmenin kaynakları,
b) ürünün özellikleri,
c) ürün hayat eğrisindeki yeri,
d) pazarın yapısı
e) pazardaki rekabetin durumudur.
Hedef

pazar

seçiminde

pazar

bölümlendirme

uygulamasına

bağlı

olarak

uygulanabilecek başlıca üç strateji bulunmaktadır. Bunlar;
1) Farklılaştırılmamış pazarlama
2) Farklılaştırılmış pazarlama
3) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejileridir.
1.6.4. Konumlandırma
Pazar bölümlemesini takiben hedef pazarın seçilmesi, hedef Pazar seçim sürecinin
sadece bir kısmıdır. Seçilen hedef pazar veya pazarlarda işletme tek olmayacağından
çoğunlukla rekabet etmek durumunda kalacaktır. İşte bu rekabette fark yaratabilmek,
tüketicinin dikkatini çekebilmek için işletmeler kendi ürünlerini rakip ürünlerden ayırt edecek
yollar bulmak durumundadırlar. Bir işletmenin ürünlerinin rakip ürünlere kıyasla tüketici
zihnindeki yerine konumlandırma adı verilir. Konumlandırma tüketicinin zihni ile ilgilidir.

1.7.

Pazarlama Karması

Pazarlama karması hizmet edilmesi planlanan hedef pazarda pazarlama programlarının
yürütülebilmesi için gerekli olan karar konularının belirlenmesine temel teşkil eden ve 4P
olarak da bilinen dört bileşenden (ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım) oluşur. 4P söz konusu
pazarlama bileşenlerinin İngilizce karşılıklarının ilk harflerinden (product, price, promotion,
place) oluşmaktadır.
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Şekil 6. Pazarlama Karması

Pazarlama karması elemanlarının her biri ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde ele
alınmaktadır. Bu işlemler neticesinde işletme yaratmış olduğu müşteri değeri için süreklilik
sağlamak ve uzun dönemde varlığını sürdürmek ve işletme amaçlarından biri olan karlılığını
teminat altına alabilmek için yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşteri tabanını da muhafaza
etmeye çalışmak durumundadır.

1.8.

Hizmetlerin Ayırt Edici Özellikleri

Soyutluk: Hizmetleri duyu organlarımızla kolaylıkla algılayamayız. Ürünlerde olduğu gibi
hizmetler dokunulamaz, tadılamaz, koklanamaz, görülemez veya işitilemez.
Ayrılmazlık: Ayrılmazlık konusu en azından iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Bunlardan birincisi, hizmet sunum sürecinin müşteriden ayrılamaması, diğeri ise hizmet
sunumunun bazı durumlarda belirli bir kişiye bağımlı olmasıyla ilgilidir.
Heterojenlik: Homojen yapıda ve nitelikte hizmet üretimi mümkün değildir. Sunulan bir
hizmetin kalitesi çok sayıda faktörün etkileşimi altında gerçekleşmektedir.
Stoklanamazlık: Hizmetlerin stoklanması mümkün değildir. hizmetlerin stoklanamazlık
özelliği hizmet pazarlamasında gelirlerin belirlenmesinde ve fiyatlandırma stratejilerinin
oluşturulmasında arz-talep dengesini daha kritik hale getirmektedir.

1.9.

Turizmin Önemi ve Turizm Pazarlaması

1.9.1. Turizmin Önemi
Turizm bütün ülkelerin üzerinde önemle durmaya başladıkları ekonomik faaliyetlerden
biri haline gelmiştir. Turizmi cazip kılan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Birincisi, turizm

28

ülkeler açısından önemli bir döviz girdisi sağlayarak ödemeler dengesi üzerinde pozitif etki
yapabilen bir sektördür. İkincisi, turizm emek yoğun bir sektör olması sebebiyle yaratmakta
olduğu istihdam sebebiyle de ülkeler açısından cazip hale gelen bir sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yarattığı istihdam sayesinde işsizlik sorununun çözümüne sağladığı katkı
nedeniyle hükümetler tarafından da arzu edilen bir sektör olarak görülmektedir. Üçüncü olarak,
ülkelerin kaynak donanımlarına göre çeşitlendirilebilen faaliyetleri kapsaması, ülkeler
açısından sağladığı tanıtım ve toplumsal refah ve gelişim açısından doğurduğu sonuçlar
açısından da önemli bir ekonomik faaliyet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm
sayesinde gıda, inşaat ve ulaşım gibi birçok sektör gelişme şansına sahip olmaktadır. Dördüncü
olarak, turizm hükümetler açısından yeni vergi kaynakları yaratmaktadır. Sonuncu olarak,
gelişim maliyetleri açısından görece olarak düşük olması da turizme karşı olan ilginin artmasına
yol açmaktadır.
1.9.2. Turizm Pazarlamasının Tanımı
Turizm pazarlaması, “bir turistik istasyon veya turizm işletmesinin maksimum kazanç
elde hedefine uygun olarak, turizm ürünün pazarda iyi bir yer almasını sağlamak amacıyla,
turizm talebinin özelliklerini de dikkate alarak, turistik ürünle ilgili pazar araştırmaları, talep
tahminleri ve ürünle ilgili seçimler yapma sürecinde gerekli olan tüm kararların alınmasına
yönelik bir yönetim felsefesidir” (WTO, 1975: 3).
Özellikle son on yıl zarfında turizme ve turistik ürünler karşı ilginin artmasında çeşitli
faktörler rol oynamaktadır. Bunlardan bazıları;
 Artan küreselleşme ile birlikte iş amaçlı gezilerde artış (iş görüşmeleri, kongreler, fuarlar,
konserler, toplantılar vb.),
 Sportif faaliyetlere katılımda ulusal ve uluslararası boyutta artış (golf, futbol, basketbol,
kayak, doğa gezisi, kuş gözleme, vb.),
 Artan sağlık bilincine paralel olarak sağlık turizminin artan popülaritesi (kaplıcalar,
termal merkezler, çamur banyoları, aromaterapi, spa, vb.),
 Turizm sektöründeki yeni alternatif arayışlarının bir sonucu olarak doğa turizminde
canlanma (rafting, doğa yürüyüşü, bungi jumping, kuş gözleme, vb.),
 Artan refah ve kısalan çalışma sürelerinin doğal bir sonucu olan eğlence, dinlenme ve boş
zaman geçirme için ayrılan zamanda artış,
 İnsanların kişisel gelişim amaçlı olarak kültürel gelişme isteğinde artış (kültür turları,
kutsal mekanları ziyaret, destinasyon pazarlaması, vb.),
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 İnsanların sosyal etkileşim e olan ihtiyacında ve isteğinde artış (eş, dost ve arkadaşlar ile
sıla ziyaretleri vb.),
 Artan eğlence olanakları (eğlence merkezleri, sportif organizasyonlar, tematik parklar,
eğlence amaçlı alışveriş seçenekleri, vb.),
 İnanç turizminde artış (hac ve umre ziyaretleri, meditasyon seansları, vb.), ve
 Bilinçlenen turistler ile turistik alternatiflerin artışı olarak sayılabilir.

1.10. Turistik Tüketici Satın Alma Davranışı
Davranışlar zihinsel faaliyetlerin fiillere yansımasıdır. Tüketicinin karar alma sürecinin
doğal sonucu da satın alma davranışıdır. Birçok faktörün etkilediği satın alma davranışı
doğaldır ki baskın olan faktöre göre değişiklikler gösterecektir Buna göre Tüketici (Turist)
davranışlarını etkileyen faktörler;
Şekil 7.Tüketici (Turist) Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Psikolojik Faktörler: İhtiyacı hissetme ve onun karşılanması gerektiği dürtüsü tüketiciyi bir
mal ya da hizmeti satın almaya güdüler.
•

Algılama ürünün özünde, ambalajında, markasında ya da reklamlarında
tüketicilerin kendilerine iletilmek istenen mesajı duyma, koku alma, tatma,
dokunma ya da görme yoluyla fark etmesidir.

•

Tutumlar, insanların davranışsal ve duygusal boyutları olan oldukça kalıcı
davranış eğilimleridir.
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•

Kişilik, bireyin karakteristik özellikleri ve özellikler arası ilişkiler bütünü ve
bireyi öteki bireylerden farlılaştıran temel niteliktir.

Sosyal Faktörler: Sosyal bir varlık olan insan sosyal bir çevre içinde varlığını sürdürmektedir.
Dolayısıyla bireysel davranışların toplumsal yönü vardır.
•

Statü, davranış düzlemi içerisinde yetkilerin ve görevlerin ne olduğunun
göstergesidir.

•

Rol bir anlamda statünün yetkilerinin ve ödevlerinin bireyce faal hale
getirilmesidir.

•

Aile, bireyin kişiliğinin oluşmasında önemli bir faktördür.

•

Eğitim, bireyin davranış kalıplarını belirlemede etkilidir.

•

Kültür, işletme çabalarının kültürel değerlerle uyum ya da uyumsuzluğunun
bilinmesi oldukça önemlidir.

•

Din, sosyal bir kurum olarak toplumsal yapıyı düzenlerken kendi sistemi
içerisinde bireysel düşünceyi etkiler.

Kişisel Faktörler: Tüketicinin ailesi, doğum yeri, yaşı, eğitimi, tüketicinin iş dışı arkadaşları,
boş zamanları değerlendirme alışkanlıklarının öğrenilmesi pazarlama yöneticisinin tüketicinin
davranışını tahmin etmesini kolaylaştırır.
Ekonomik Faktörler: Tüketicilerin değişim aracı olarak kullandıkları parasal güç onların
davranışlarını belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Ekonominin genel yapısı, gelecekle
ilgili beklentiler ve ekonomik canlılık değişik şekillerde ve büyüklüklerde tüketicinin satın alma
davranışlarını etkiler.
Pazarlama Çabaları: Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen bir başka değişken
grubu da işletmelerin ürünlerini satmak için harcadıkları çabalardır.
Tüketici davranışlarında, özellikle de turistik tercihlerinde, tüketim alışkanlıklarında ve
beklentilerinde son yirmi yıl zarfında çeşitli değişimlerin yaşandığını ortaya konmaktadır. Yeni
tüketiciler;
Artan refah seviyesine bağlı olarak istekler ve tercihlerde (harcanabilir gelirde artış, ev ve diğer
mülk sahipliğinde artış) değişim gözlenmektedir, Eğitim seviyesi yüksek ve sürekli eğitimin
önemine inanan bireylerden oluşmaya başlamış olması,

31

Daha sağlıklı ve sağlık konularına önem veren, Daha aktif 50+ grubu tüketiciler,
Daha erken emekli ve eğlence ve dinlenme için daha fazla zaman harcama isteğinde, Daha fazla
seyahat eden, Enformasyon teknolojileriyle daha fazla iç içe ve dolayısıyla daha seçici ve
bilinçli, Talep yapısı açısından değişken ve bireysel talepler ağırlıkta ve
1.11. Turizm İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi
Turizm sektörü içinde yer alan tüm faaliyetlerde ortak olan hizmetler ulaşım, barınma
ve yeme içmedir. Sunulan turistik hizmet ne olursa olsun, bu üç hizmet her zaman sunulan
hizmetin bir parçası ve sunulan ana hizmetin kalitesinin belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Şekil 8. Hizmet Pazarlaması Üçgeni

Turizm

hizmetlerinin

değişik

hizmet

sağlayıcılarının

eşgüdümlü

olarak

gerçekleştirildiği dikkate alındığında hizmet pazarlaması üçgeni yaklaşımının turizm
pazarlaması için son derece uygun bir model olduğu görülmektedir. Turizm sektörü içinde yer
alan tüm faaliyetlerde ortak olan hizmetler ulaşım, barınma ve yeme içmedir. Sunulan turistik
hizmet ne olursa olsun, bu üç hizmet her zaman sunulan hizmetin bir parçası ve sunulan ana
hizmetin kalitesinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
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Şekil 9. Turizm Pazarlamasında Yer Alan Aktörler

KONAKLAMA
TANITIM GRUPLARI

Otel, Motel,
Turizm Büroları,
Pansiyon, Tatil Köyü,
Devre-mülk,
Turist Birlikleri,
Kamping, Karavan,
1.11. Turizm İşletmelerinde
Pazarlama
Karması
Yerel
Tanıtım Girişimleri,
Toplantı merkezleri,

…

Rehberler,…

YİYECEK-İÇECEK
Restoran, Büfeler,
Diğer ticari veya
Kurumsal
Yeme-İçme
Hizmetleri,
…

ULAŞIM
Havayolu,
Karayolu,
ORGANİZASYON
Tur operatörleri,
Tur komisyoncuları,
Seyahat Acentaları,
Gezi Düzenleyicileri,
….

Denizyolu,
Demiryolları,
Araba Kiralama
İşletmeleri, …

EĞLENCE
Temalı Parklar,
Müze, Galeriler,
Gazino, Kafe, Pub
ve Bar, Doğa
Aktiviteleri, Konser,
Rekreatörler,
Eğlence Prog., …

Pazarlama karması, pazarlama yönetiminin almak zorunda olduğu temel karar alanlarını
gösterir ve 4P olarak da bilinir. Bunlar dört tane olup, mamulle ilgili kararlar, fiyatla ilgili
kararlar, tutundurmayla ilgili kararlar ve dağıtımla ilgili kararlardır. Hizmet endüstrilerinin
gelişmesiyle ağırlık kazanan hizmet pazarlaması sonucu, pazarlama bileşenlerine, insanhizmeti sunan (people), fiziksel unsurlar (physical evidence) ve süreç-hizmet süreci (process)
şeklinde üç bileşen daha eklenebileceği ve böylece pazarlama bileşenlerinin 7P'ye
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çıkarılabileceği daha önce de belirtilmişti. Ancak, klasik dörtlü pazarlama bileşenleri asıl kabul
edilmekte ve diğer bileşenlerin pazarlama karmasının yardımcı unsurları olduğu fikri ağırlıklı
olarak benimsenmektedir. Genişletilmiş pazarlama karmasının aşağıdaki şekildeki gibi
göstermek mümkündür.
Şekil 10. Genişletilmiş Hizmet Pazarlaması Karması

Ürün

İnsanlar

Product

Süreçler

People

Process

Dağıtım

Tüketici

Place

Fiyat
Price

Tutumdurma
Promotion
Fiziksel Kanıtlar
Physical Evidence
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1.12. Turizm Pazarlamasında İki Yönlü Bakış Modeli
Yukarıda da belirtildiği gibi turizm pazarlaması bağlamında 4P yerine 7P yaklaşımının
daha uygun olacağı ifade edilmişti. Ancak literatürde bazı araştırmacılar 4P veya 7P türü
yaklaşımların pazarlamaya işletme perspektifinden bakışı yansıttığı ve dolayısıyla da tüketici
istek ve beklentilerini dikkate almada yetersiz kaldığını öne sürerek tüketici odaklı bir
pazarlama karmasının geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu bağlamda öne sürülen
yaklaşımda tüketici bakış açısını yansıtması açısından 7P yaklaşımı 7C olarak değiştirilmiştir.
Sonuç olarak, bu kitabın amacı pazarlama karması olgusunun iki farklı perspektiften
okuyucuya sunulması ve tüketici odaklı bir turizm pazarlamasının nasıl anlaşılması gerektiğini
ortaya koymaktır.
Şekil 11. Turizm Pazarlamasına İki Yönlü Bakış Modeli

Firma Penceresi

Tüketici Penceresi

Ürün (Product)

Değer (Customer
Value)

Fiyat (Price)

Müşteriye Maliyet (Cost
to Customer)

Tutundurma
(Promotion)
Dağıtım (Place)

İletişim
(Communication)
Turizm
Pazarlaması
Karması

İnsan (People)

Süreç (Process)

Fiziksel Kanıt Physical
Evidence)

Kolaylık (Convenience)

Dikkate Alma
(Consideration)
Koordinasyon
(Coordination)
Teyid (Confirmation)
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Uygulamalar
Turizm pazarlaması ile ilgili yapılan değişik tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir
arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1.

Turizm Pazarlamasını Açıklayınız.

2.

Turizm Pazarlamasının Özellikleri Nelerdir?

3.
Turizm Pazarlaması İle İlgili Tanımları İnceleyiniz ve Aralarındaki Benzer
Noktaları Tartışınız.
4.
Turizm Pazarlamasında İki Yönlü Bakış Modeli Ne Anlama Gelmektedir
Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak pazarlama kavramına değinilmiş ve turizm pazarlamasına kısa
bir giriş yapılmıştır. Ayrıca, pazarlama karması elemanlarından bahsedilmiş ve geleneksel
firma bakış açısını yansıtan‘‘P’’lere alternatif olarak tüketici tarafını da yansıtan ‘‘C’’ lerden
bahsedilmiştir. Turizm pazarlaması kavramının 7p ve 7c olmak üzere toplamda temel anlamda
14 birbiriyle ilişkili kavramdan meydana geldiği vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kelime olarak “pazarlama” İngilizce ’deki marketing kelimesinin karşılığı olarak
Türkçe’ye ülkemizde pazarlamanın kurucusu olan Prof. Dr. Mehmet Oluç tarafından
çevrilmiştir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Kapsam olarak pazarlama kavramı, başlangıçta kar amaçlı işletmeler göz önüne alınarak
geliştirilmiş olsa da, özellikle 1970’lerden sonra pazarlama ilke ve prensiplerinin kar amaçsız
işletme, kurum ve kuruluşlarca da uygulanabileceği düşüncesi kabul görmeye başlamıştır.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Bir akademik araştırma disiplini olarak pazarlama 1850 başlarında Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.
A)Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi Pazarlamanın Anlayışındaki (Felsefesinde) Değişimlerden birisi
değildir?
a) Üretim Anlayışı
b) Ürün Anlayışı
c) Satış Anlayışı
d) İlişkisel Pazarlama Anlayışı
e) Kültürel Pazarlama Anlayışı
5) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özellikleri ile ilgili değildir?
a)

Pazarlama insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir faaliyettir.

b)

Pazarlama çok sayıda faaliyetler ve eylemler bütünüdür.

c)
Pazarlama sadece kar amaçlı işletmeler veya ürünler için değil, kar amaçsız işletmeler
için olduğu kadar hizmetler ve fikirlerin pazarlanması amacıyla da kullanılmaktadır.
d)
Pazarlamanın görevi satış yapmak değil, satışın kolaylaşmasına yardımcı olacak
şartların hazırlanmasını sağlamaktır.
e)

Pazarlama yönetim süreçlerine ihtiyaç duymaz.

6) Aşağıdakilerden hangisi turizm pazarlamasında yer alan aktörlerden birisi değildir?
a) Otel
b) Restoran
c) Rekreasyon Firmaları
d) Ulaştırma İşletmeleri
e) Seyahat Acentaları
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7) Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda turizme ve turistik ürünler karşı ilginin artmasında rol
oynayan faktörlerden birisi değildir?
a) Artan küreselleşme ile birlikte iş amaçlı gezilerde artış (iş görüşmeleri, kongreler, fuarlar,
konserler, toplantılar vb.).
b) Sportif faaliyetlere katılımda ulusal ve uluslararası boyutta artış (golf, futbol, basketbol,
kayak, doğa gezisi, kuş gözleme, vb.).
c) Artan sağlık bilincine paralel olarak sağlık turizminin artan popülaritesi (kaplıcalar, termal
merkezler, çamur banyoları, aromaterapi, spa, vb.).
d) Turizm sektöründeki deniz, kum ve güneş turizminin son yıllarda yeniden popüler olması.
e) Artan refah ve kısalan çalışma sürelerinin doğal bir sonucu olan eğlence, dinlenme ve boş
zaman geçirme için ayrılan zamanda artış.
8) Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin ayırt edici özelliklerinden birisi değildir?
a) Objektiflik
b) Soyutluluk
c) Ayrılmazlık
d) Heterojenlik
e) Stoklanamazlık
9) Hizmetleri duyu organlarımızla kolaylıkla algılayamayız. Ürünlerde olduğu gibi hizmetler
dokunulamaz, tadılamaz, koklanamaz, görülemez veya işitilemez. Turizm pazarlamasında bu
duruma hizmetlerin ayırt edici özelliklerinden___________________ özelliği denir.
10) Hizmet sunum sürecinin müşteriden ayrılamaması, diğeri ise hizmet sunumunun bazı
durumlarda belirli bir kişiye bağımlı olmasıyla ilgilidir. Turizm pazarlamasında bu duruma
hizmetlerin ayırt edici özelliklerinden___________________ özelliği denir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) e, 5) e, 6) c, 7) d, 8) a, 9) soyutluluk, 10) ayrılmazlık
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2. TURİZM PAZARLAMASINDA ÜRÜN (PRODUCT)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.

Turizm Pazarlamasında Ürün (Product)

2.1.

Ürünün Tanımı ve Özellikleri

2.2.

Ürünlerin Sınıflandırılması

2.3.

Hizmet Pazarlamasının ve Hizmet Ürününün Özellikleri

2.4.

Turistik Ürün ve Özellikleri

2.5.

Turistik Ürünün Çeşitlendirilmesi

2.6.

Turistik Ürünün Pazarlanması

2.7.

Turistik Ürün ve Müşteri Değeri İlişkisi

2.8.

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ürün

2.9.

Konaklama İşletmelerinde Ürün
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ürün Nedir?
2. Ürünün Özellikleri Nelerdir?
3. Turistik Ürün ve Özellikleri Nelerdir?
4. Turistik Ürünün Çeşitlendirilmesi Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?
5. Turistik Ürün ve Müşteri Değeri İşiksini Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ürün Kavramı

Ürünün Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Ürün Hakkındaki
Tanımları İncelemek

Ürün Özelikleri

Ürünün Kendi İçerisindeki
Özelliklerini Sayabilmek

Ürünün Kendi İçerisindeki
Özelliklerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek

Turistik Ürünün
Çeşitlendirilmesi
Kavramı

Turistik Ürünün
Çeşitlendirilmesinin Ne
Şekilde Sağlandığını
Açıklayabilmek

Turistik Ürün Çeşitlerini
İncelemek

Turistik Ürün ve
Müşteri Değeri
İşiksi Kavramı

Turistik Ürün ve Müşteri
Değeri İşiksini
Açıklayabilmek

Turistik Ürün ve Müşteri
Değeri İşikisini
Açıklayabilmek,
Özelliklerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
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2.1.Ürünün Tanımı ve Özellikleri
İşletme faaliyetlerinin temeli, pazarlama karması olarak adlandırılan ürün, fiyat, satış
yeri/dağıtım kanalı ve promosyon (diğer bir deyişle özendirme veya tutundurma) yani (4P
product, price, place, promotion) kavramlarından oluşmaktaydı. Kısa dönem öncesine kadar
pazarlama, 4P’nin yerine getirilmesi ile yapılabilinirken, artık günümüzde pek çok yeni
yaklaşımlar geliştirilmekte ve müşteriyi, tüketiciyi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını çok iyi
anlamak gerekmektedir. Özellikle pazarlama karması içinde ürün işletmenin faaliyetinin özünü
teşkil etmektedir.
Ürün, “bir insan ihtiyacını karşılayan/tatmin eden her şey olabilir. Elle tutabildiğimiz
(somut-tangible) ürünler olabildiği gibi, soyut (intangible) hizmetler, düşünceler, fikirler,
kişiler ve yerler de ürüne örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla, pazarlama sadece bir somut mal
veya hizmet pazarlaması ile ilgili bir süreç değildir” (Koç, 2007: 44).
Mallar; somut ve duyu organları tarafından algılanabilen elle tutulabilir özellik içerirken;
hizmetler, soyut ve kişisel tatmin olarak hissedilebilen pazarlama bileşenleridir. Bu kapsamda
ürünün somut ve soyut özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a- Kalite
b- Tasarım
c- Fiyat
d- Marka
e- Ambalaj
f- Garanti
g- Satış sonrası servis hizmeti
h- Renk
i- Firma imajı
j- Fayda ve tatmin özelliği
k- Ürünün diğer fiziksel özellikleri
Bu sıralamaya göre;

tamamen somut özelliklere sahip ürünlerin pazarlanmasıyla,

tamamen soyut özelliklerden oluşan hizmetlerin pazarlanması arasında bazı farklılıklar vardır.
Bu farklar, mal ve hizmetler arasındaki değişik özelliklerden kaynaklanmaktadır (Torlak, 1999:
50). Tablo 2 mal ve hizmet ürünü arasındaki farklılıkları göstermekte ve bunları da
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felsefesinden başlayarak ürünün tutundurma aşamasına kadar geçen süre boyunca devam eden
özellikleri ile ortaya koymaktadır. Bu kesin farklılıklar ürünlerin pazarlanmasında önemlidir.
Tablo 2: Mallarla Hizmetler Arasındaki Farklılıklar

Kaynak: (İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu, & Aydın, 2006)

2.1.

Ürünlerin Sınıflandırılması

Hedef pazarın beklentilerine uygun mal ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması
pazarlama karmasının temelidir. Bu kapsamda; mal ve hizmetlerin somut ve soyut özellikleri
pazarlanmalarında ve çeşitlendirilmelerinde de önemli olmaktadır. Somut ve soyut ürünler
ayırımı yanında somut ürünlerin ve soyut ürünlerin dayanıklılık ve kulanım amaçlarına göre
ayırımı da söz konusudur.

Aynı zamanda ürünün hizmet özellikli olması kullanım ve

kullanıcı açısından da değerlendirilebilir. Hizmetin kullanıcı ve kullanım bakımından
sınıflandırılmasında da hizmetin türüne göre somut özellikli ürünlerdeki özellikler geçerlidir.
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2.2.

Hizmet Pazarlamasının ve Hizmet Ürününün Özellikleri

Hizmetlerin; “soyutluk, ayırt edilmezlik, farklılık ve kolay bozulabilirlilik gibi
özellikleri ve talepteki dalgalanmaların tümü, hizmet işletmesinin planları, sunulan hizmetlerin
fiyatı, satış geliştirme çalışmaları ve ürünün pazardaki yeri gibi konular üzerinde çeşitli etkiler
yaratmaktadır. Hizmetlerin bu özellikleri, hizmet sektörünün insan üzerinde yoğunlaşan yapısı
ile birlikte düşünüldüğünde; hizmet sektörü pazarlamacılarının pazarlama karmasını oluşturan
4 unsurun (4P) genişletilmesi gerektiği ve insan faktörü ile fiziksel kanıt gibi unsurların da
pazarlama karması içinde yer alması gerektiği görülmektedir” (İçöz, 2005: 40). 4P’nin
genişletilerek, bu unsurlara hizmetin ulaştırılmasını sağlayan sistem olan sürecin de
eklenmesiyle 7P’ ye ulaşılmış olunmaktadır. (7P: product (ürün), price (fiyat), place (satış yeri,
dağıtım kanalı), promotion (özendirme-tutundurma), people (insan-hedef kitle), physical
evidence (fiziksel kanıt), process (süreç)). 7P müşterinin değil, aksine işletmenin pazara
bakışını

yansıtır.

Müşterinin

bakış

açısını

ise

7C

belirlemektedir.

7C’

nin

kavramlaştırılmasında kullanılan kısaltmalar; customer value (müşteriye değer katan unsurlar),
Customer cost (müşterinin ödediği bedel), convenience (ürün veya hizmeti satın alma kolaylığı
ve rahatlığı), communication (iletişim), consideration

(müşteriyi önemseme, müşteriyi

düşünme), coordination (müşteri ile işbirliği), confirmation (müşterinin teyit etmesi)’dir.
Uygulamada pazarlama yönetiminin ve dolayısıyla işletmenin başarılı olmasının yegane
koşulu, işletmenin bakışı ile müşterinin bakışının bire bir örtüşmesidir (Erol, 2004: 51).
Hizmet ürününün soyut ürün olması sebebiyle, bu ürünü talep edenlerin beklentilerini
tanımlamak kolay olmamaktadır. Dolayısıyla, bu ürünlere yönelik talebin sürekliliğini
sağlamak kaliteye önem vermekle mümkün olmaktadır. Hizmetlerin diğer somut ürünlere göre
mevcut olan farklı özellikleri özel bir değerlendirmeyi gerektirmektedir (Tablo 3).
Ürünün soyut olması, çalışanların da ürünün parçası olmaları, stoklamanın zorluğu ve
talep dalgalanmaları dağıtım kanallarının önemini arttırmaktadır. Belirtilen noktalar, ürünün
piyasadaki mevcudiyeti veya yaşam süresi bakımından önemlidir. Mallar da olduğu gibi,
hizmetlerin de bir yaşam eğrisi olabilir ve bazen hizmetin yaşam eğrisi ile tüketicilerin yaşam
eğrisi arasında bir ilişki de kurulabilir. Bazı hizmetlerin yaşam eğrisi çok uzun bir süreyi
alabilir. Bazı işletmelerin de yaşam ömrü kısa ya da evreleri çok değişik olabilir. “Hizmet
yaşam eğrisi bir yönüyle talep tahminlerini yorumlamaya öteki yönüyle de pazarlama
stratejilerini geliştirmeye hizmet ettiği için, dikkate alınması gereken bir kavramdır”
(İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu, Aydın, 2006:124).
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Tablo 3: Hizmetlerin Diğer Somut Ürünlere Göre Farklı Özellikleri

Kaynak: (İçöz, 2005:50)

2.3.

Turistik Ürün ve Özellikleri

Turistik hizmetlerin özellikleri turistik ürünün özellikleridir. Turizm ürünü, bir hizmet
endüstrisi ürünü olarak, maddesel yapıdan ve varlıktan yoksundur. Turistik ürünün heterojen
olması ve çok farklı çeşitlerinin bulunması ürünün kalitesinin sağlanmasında alt bağların iyi ve
sağlam kurulmasını gerektirir (Yüksel ve Mermod, 2004: 22-23).
Tablo 4: Turistik Hizmetlerin Özellikleri
Turistik Hizmetlerin Özellikleri

Örnekler

Maddesel olmayış: Turistik hizmetler,
çoğunlukla maddesel değildir; bunun sonucu
olarak depolanamazlar, taşınamazlar.

*Konaklama ve ulaşım hizmetleri
*Gezi yönetimi
*Gezi danışmanlığı

Dış etmenle (faktörle) bütünleşme
zorunluluğu: Hizmetin ortaya konabilmesi
için tüketici, üreticinin alanına girmek
zorundadır.

*Ancak gezi sırasında, ulaşım ve
konaklama/geceleme hizmetleri bir arada
ortaya konur ve turist tarafından tüketilir.

İşleme katılım zorunluluğu: Gezinin başarıya
ulaşması için turistin katılımı şarttır.

*Seyahat bürosunda müşteri, isteklerini
tek tek sıralamak durumundadır.
*İletişime açık olan turistlerin gezinin
bütününün başarısına katkıları, şikayetçi
ve tartışmacı turistlerden çok daha
fazladır

Tüketimin, hizmet yerinde yapılması: Turist
ürüne gelmek zorundadır, tüketim, üreticinin
yerinde gerçekleşir; yani ekonomik üretimin

*Bir Amerikalı’ nın Türkiye gezisi, ancak
Türkiye’de “üretilebilir”, ABD’de değil.
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öteki dallarında olduğu gibi tüketicinin yer ve
ötesinde gerçekleşmez.
Hizmet paketi: Eşya ve hizmetlerden oluşur.

*Paket gezi programı; taşımayı (hizmet),
gecelemeyi (hizmet) yeme içmeyi (maddi
şey)vb. kapsar.

Hizmet zinciri: Bakımından hem işletme içi
hem de işletme dışı değişik hizmet alanlarının
bütününden oluşur.

*Paket geziler hizmet zinciri;-Broşür
düzenleme,-Danışma-bilgilendirme,rezervasyon,-ulaşım,-konaklama,-gezi
rehberliği ve turlar-geri getirme ve-gezi
sonu servisleri,
*Ulaşım hizmet zinciri; - Danışma,bilgilendirme,-bilet satışı,-kalkış yeri
hizmetleri (havaalanı, istasyon)- taşıma,
yeme-içme, -varış,-gezi devamı

Temel ve ek hizmet: Müşteri açısından turistik * Ulaşım ve geceleme (konaklama)-ki
hizmetler çoğunlukla asıl temel hizmeti
bunlar temel hizmetlerdir-yerine,tatil
taşıyan ek hizmetlerle ilgilidir.
mutluluğu, macera, konfor (ek hizmet)
Hizmetin akıp kaybolması: Çoğu turistik
sunular depolanamazlar; zamana ve yere
bağımlıdırlar ve onun için de akıp kaybolurlar.

*Kullanılmayan bir otel yatağı hizmet
olarak “düşer”, kaybolur; tıpkı
kullanılmayan uçak ve tren koltukları
gibi; bunlar ertesi gün için saklanamazlar.

Tek tek ürünler arası tamamlayıcılık: Turizm
ürününün değişik ara ya da bölüm ürünleri
karşılıklı birbirlerinden etkileşirler.

*Kalınan otelin iyi ya da kötü olması,
gezinin toplam resmini etkiler; ne seyahat
acentası, ne de tur operatörünün dolaysız
etkisinden uzak olan ulaşım vb.
hizmetlerdeki gecikmeler gibi,

Belirli zaman aralığı ile bağımlılık: Turistik
hizmetler belirli zaman aralığında gerçekleşir.

*14 günlük konaklama ve rehberlik
hizmeti
*ABD’nden İstanbul’a 10 saat süren uçak
yolculuğu (servisiyle)
*Seyahat bürosundaki yarım saatlik
bilgilendirme

Sübjektif oluşu: Aynı gezi için, değişik
turistlerin görüş ve yargıları farklı olabilir.

*Mallorca’ya yapılan bir geziyle ilgili
gençlerle emeklilerin yargı ve yorumları
çok farklı olabilir. Aynı şey, dağ, ve kır
yürüyüş gezileri, eğitim vb. geziler için
de söz konusu olabilir.

Herkesin uzman olduğu dal: Turizm
*Gezilere eleştiri artışı (“yumuşak” ve
deneyimsizlerin de aynı hakla görüş bildirebildiği “sert” turizmden söz edilişi) ve geziyle
ilgili şikayetlerin çoğalışı, bu çok yönlü
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bir daldır.Bu yüzden turistlerin bütünüyle gezi
beklentilerini ve seyrini gerçekleştirmek güçtür.

“gezi uzmanlığının” belirtileri olarak
kabul edilmelidir.

Kaynak: (Yüksel & Mermod, 2004)
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler ürünlerin planlanması ve
geliştirilmesinde ürün düzeylerinden faydalanmaktadırlar. Ürün düzeyleri aslında turistik ürünü
de oluşturmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin yararlanabilecekleri ürün düzeyleri şunlardır
(Rızaoğlu, 2007: 260):


Öz ürün (Çekirdek ürün, temel ürün)



Görünen ürün (istenen ürün)



Uzatılan ürün (arzu edilen ürün)



Beklenmeyen ürün (sürpriz ürün)



Potansiyel ürün

Öz ürünü, görünen ürünü, uzatılan ürünü, beklenmeyen ürünü ve potansiyel ürünü
belirlemek için, pazar bölümlerinin satın alma özellikleri ve algılamaları üzerinde sürekli
araştırmalar yapılarak turizm endüstrisinde tüketiciye yönelik bir tutum sergilenmelidir
(Rızaoğlu, 2007: 267). Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletme ürününün düzeyini
bilmeli ve planlamalarını o çerçevede gerçekleştirmelidir.
Dünya turizminin gelişmiş ülkeler tarafından yönlendirildiği günümüzde, gelişmekte
olan ülkelerin bu etkinin altında kalması kaçınılmazdır. Bir ülkeyi ziyaret eden ziyaretçilerin
birden fazla ülkeyi temsil ettikleri dikkate alındığında, bu etki daha da ilgi çekici olmaktadır.
Turist ile turist çeken yöre halkının birbirleri ile iletişim ve etkileşime girmeleri sonucunda
ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz toplumsal etkiler şu şekilde sıralanabilir:
Tablo 5: Olumlu Ve Olumsuz Toplumsal Etkiler
Olumlu Etkiler
•

Toplumsal barış ve hoşgörü

•

Kentleşme

•

Aile yapısına ve kadına bakış açısı

•

Toplum için yeni eğlence ve boş

Olumsuz Etkiler
•

Suç oranında, alkol tüketiminde ve
uyuşturucu kullanımında artış

•

Ticari düşüncüyle sahip olunan tarihi
ve kültürel değerlerin zarar görmesi

zaman aktiviteler sağlama
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•

•

•

Toplumda çevre bilincinin

Toplumda turistlere karşı bir

oluşmasına katkı

özentinin oluşması ve toplumsal

Halkın sahip olunan tarihi ve kültürel

değerlerde değişimin yaşanması
•

değerlere sahip çıkmasını sağlama

Kültürel değerlerin para karşılığında
satın alınabilen metalar haline
dönüşmesi

2.4.

Turistik Ürünün Çeşitlendirilmesi

Dünya turizm hareketlerinin hızlanmasıyla, turizme yönelik akımların boyutları zaman
içinde gelişme göstermiştir. Bu paralelde turizmin çeşitlendirilmesi sonucu, turizmin önemli
ölçüde Pazar payı artış göstermiştir. Turizmin mekânsal dağılımında genişlemeler görülmekle
birlikte, alternatif turizm çeşitliliğine sahip cazibe unsurlarına bağlı olarak gelişme
gözlenmektedir. Özellikle turist profilindeki değişiklikler deniz-güneş-kum üçlüsü dışındaki
turizm çeşitlerinin de gelişmesine sebep olmuştur. Özellikle turistik ürünün niteliğine bağlı
olarak, kırsal turizm kültür turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, gençlik turizmi, üçüncü yaş
turizmi, iş ve ticari amaçlı turizm, özel ilgi turizmi, av turizmi, yat turizmi, kumar turizmi, golf
turizmi ve doğa turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri meydana gelmiştir. Her alternatif turizm
çeşidi farklılıklar göstermekle birlikte, seyahat sırasında müşteri tatminine yönelik zorunlu
ihtiyaçlarda bu turistik ürün çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre;
dünya

pazarındaki

400’e

yakın

turizm

ürününün

200-250

kadarı

Türkiye’de

uygulanabilmektedir (Köfteoğlu, 2007).

2.5.

Turistik Ürünün Pazarlanması

Turizm pazarlaması; turistik mal ve hizmetlerin doğrudan veya dolaylı bir biçimde
üreticiden, tüketiciye olan faaliyetler bütünüdür. Bu anlamda turizm pazarlaması tüketiciyi yani
turist tatminini esas almaktadır. Turistik ürünün pazarlanmasında başarıya giden en önemli
yollardan birisi tüketici ihtiyaç ve isteklerinin doğru bir şekilde araştırılarak saptanması ve ürün
arzının bu değerlendirmelerin ışığında yapılmasıdır (Olalı, 1990:194). Turistik ürüne yönelik
üretim sürecinin temelinde turist yer almaktadır. Turistin ürüne yönelik seyahatle başlayan
yolculuğu sırasındaki ihtiyaçları ve beklentileri üretim sürecini şekillendirmektedir. Turizm
endüstrisinde üretim süreci Tablo 6’da incelenmektedir.
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Tablo 6: Turizm Endüstrisinde Üretim Süreci
Temel
Girdiler

İkincil Girdiler

İkincil Çıktılar

(Araçlar/Olanaklar) (Hizmetler)

(Kaynaklar)
-Arazi
-İşgücü
-Su
-Tarımsal
Üretim
-Enerji,
-İnşaat
-Sermaye
-vd.

Nihai
Çıktılar
(Deneyimler)

-Ulusal parklar
-Turistik yöreler
-Ulaşım
-Müzeler
-El sanatları
-Kongre Merkezleri
-Oteller
-Lokantalar
-Araba kiralama
-vd.

-Rehberlik
hizmetleri
-Kültürel
performans
-Kongreler
-Konaklama
-Yiyecek ve
içecek
-Festivaller ve
benzeri
organizasyonlar
-Hediyelik
eşyalar

-Rekreasyon
-Sosyal
aktivite ve
ilişkiler
-Eğitim
-Dinlenme
-Anılar
-İş ilişkileri

Kaynak: (Erol, 2003a: 85)
Temel girdiler ve ikincil girdiler birbirini takip ederek turistik ürünü oluşturmaktadır.
Turistik ürünün birleşik ürün özelliğine sahip olması pazarlama yöntemlerinde daha geniş bir
uygulamaya sebebiyet vermektedir. Turistin seyahati boyunca talep ettiği ve bir bedel karşılığı
elde ettiği mal ve hizmetler bütünü olan turistik ürün turizm işletmelerinin özelliklerine göre de
şekillenmektedir.
Turizm işletmelerinden otel ve diğer konaklama işletmeleri turizm olayına katılan
kişilerin geceleme ve buna bağlı oluşan diğer ihtiyaçlarını giderme sundukları tekil veya bileşik
ürünlerle karşılamaktadırlar. Aynı zamanda turizm olayına katılan kişilerin gidilecek bölge ile
gidiş-dönüş şeklinde bağlantı kurmasına ve gidilen bölgedeki iç ulaşımın sağlanmasına
yardımcı olan seyahat işletmeleri de tekil veya bileşik ürün sunmaktadırlar. Seyahat acenteleri
seyahatin her aşamasında turiste hizmet eden birimler olarak sundukları tekil ürünler yanında,
özel olarak paket tur veya yerel turlar düzenleyerek turizm olayının gelişiminde önemli bir katkı
sağlarlar. “Tur operatörleri turizm sektöründeki değişik hizmetleri organize ederek, turistik
ürünün üreticisi olan işletmelerle müşteriler arasında aracılık yaparlar. Tur operatörü işletmeler,
turistik ürünlerini genellikle hedef bölgeye olan gidiş-dönüş olarak ulaştırma, gezi boyunca
konaklama, yeme-içme, günü birlik geziler, rekreasyon, eğlence ve benzeri hizmetleri belirli
bir fiyata kapsayacak şekilde oluşturur ve tüketiciye arz eder” (İçöz, Seyahat Acentaları ve Tur
Operatörlüğü Yönetimi, 2006: 203).
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Kitle turizminin geliştiği turizm alanlarında sunulan paket turların en önemli özelliği
homojen, standart ve birbirine benzer bir ürün niteliği taşımasıdır. Nitelik açısından birbirine
benzeyen tatil köyleri ve kıyı otelleri farklılaştırılmamış bir konaklama ürünü; hazır yemek
zincirleri standart bir yiyecek-içecek ürünü satarlar. Ürünün standartlaştırılması sonucu
maliyetler düştüğünden, tatil ağırlıklı paket turlar standart ve ucuz bir turistik üründür (Yarcan,
1996: 79-80). Kitle turizm pazarında tatilci paket turlarının gelişiminde havayolu ulaşımının
önemli bir payı vardır. Havayollarının kurdukları bilgisayar rezervasyon sistemlerine diğer
havayollarının, seyahat acentalarının, tur operatörlerinin, konaklama işletmelerinin, araba
kiralama şirketlerinin, kruvaziyer işletmelerinin vs. üye olması sonucu turizm pazarında daha
kolay ve standart bir satış işlemi gerçekleşmekte ve kullanılan bilgi ve teknoloji ile ulaşım
işletmeleri pazar paylarını genişletmektedirler (Yarcan, 2006: 92).
Turistik ürünler tüketicilerin görüşü açısından ve işletmelerin görüşü açısından olmak
üzere iki boyutta incelenebilir (Rızaoğlu, 2007):
a- Toplam Turistik Ürün
b- Bireysel Turistik Ürün
Turistik faaliyetlerin tümünü bünyesinde barındıran toplam turistik ürün, değişik
ürünlerin uyumlu bir şekilde birlikteliğinden oluşmaktadır. Bu ürün demeti turizmin tanımından
oluşan bir ürün demetidir. Bu ürün demeti içinde somut ürünler olduğu kadar soyut ürünlerde
yer almaktadır. Ürünlerin her birinin ihtiyacı giderme derecesi birbirinden farklı olmaktadır. Bu
sebeple her bir ürünün pazarlanması da temsil ettiği alt birimlere göre farklılık arz etmektedir.
Konaklama amacıyla sunulan ürün içinde somut ve soyut ürünler belirli kısımlar itibariyle yer
almaktadır. Aynı şekilde yiyecek-içecek işletmelerinin sunduğu ürünlerde de somut ve soyut
ürünler iç içe girmiştir. Ulaştırma işletmeleri de somut ve soyut ürünü birlikte sunan ve
kullananın tatmin düzeyine uygun olarak talebi sürekli artan ürünler içermektedir. Anı-hatıra
eşyası satan işletmelerin sunduğu ürünler somut ürün niteliği taşımasına ve elle tutulan ürünler
olmasına rağmen, kişisel tatmini de sağlayan tanıtım amaçlı ürünlerden oluşmaktadır. Ayrıca
doğrudan işletmelerin sundukları ürünler dışında, dolaylı ilişkilerle turistik işletmelerin bağlantı
kurdukları işletmelerin sundukları ürünler de turistik ürünün bir parçasıdır. Özellikle turistlerin
seyahat tercihlerinde etkili olan altyapı kolaylıkları da bu ürün içinde değerlendirilmektedir.
Bireysel turistik ürünler tüketicilerin ihtiyaçlarını toplam ürünün dışında, daha alt
birimlerden karşılamaları isteği ile oluşmuş ürünlerdir. Turistik ürünün sunumunda tüketici
ürünün bulunduğu yere gitmektedir. Bu sebeple ulaşım özel önem taşımaktadır. Ürünün
depolanamaması nedeniyle diğer ürünlerdeki stoklama maliyetine gerek yoktur. Ancak ürünün
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anlatımı ve tanıtımı iyi yapılmalıdır ki talep yaratılabilinmelidir. Turistik ürünlerin turizm
çeşitleri arasında birbirlerini ikame edebilirliği mümkündür.
Turistik ürünün oluşumunda çeşitlilik yaratmak da önemlidir. Ayrıca emek-yoğun
üretim

tekniği

turistik

ürünün

niteliğini

daha

da

önemli

kılmaktadır.

Ürünün

ambalajlanamaması üründe kaliteyi ve sunumu ön plana çıkarmaktadır. Turistik ürünlerde
marka kavramı oldukça yeni ortaya çıkan bir özelliktir. Turistik üründe markalaşmanın önemi
hizmetin kalitesi ve sürekliliği açısından önem arz etmektedir. İşletmeler ve destinasyonlar
marka haline geldikçe daha çok tanınmaktadırlar. Özellikle turistik ürünün markalaşması henüz
malların markalaşmasındaki gibi bir anlayış taşımamaktadır. Bu nedenle, turistik ürünün
tatmini ve turistik ürünün imajı önemlidir. Tüketici ürünün imajından etkilenmektedir.
Müşteri memnuniyetine yönelik hizmet verecek kişiler; yetenek sahibi, nazik ve duyarlı
olmalıdır. Hizmeti sunan kişinin farklı beklentilere cevap verecek yetkinlik ve yeterlilik de
olması gerekmektedir. Ürünün sunumunda yer alan kişilerin deneyimsizlikleri ve yeterince
esnek olamamaları ürünün pazarlamasını etkileyecektir. Özellikle insanın insana hizmetini esas
alan turistik işletmelerde turistik ürünün sunulmasında hizmeti verecek kişilerin de turistik ürün
kadar önemli olduğu gerçektir. Ürünün pazarlamasında ürünü sunacak olan kişilerin
davranışları ve yeterliliği son derece önemlidir.
Seyahat süresince yararlanılan işletmelerin sunduğu hizmetler, turistik ürünün özüdür.
Ulaştırmayla başlayan seyahat,; konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve bir dizi hizmeti
gerektirmektedir. Her işletmenin sunduğu tekil hizmet ise turistik ürünü oluşturmaktadır.
Konaklama işletmesi bünyesinde bulundurduğu birimlerin özelliklerine göre turistik
ürün oluşturur. Konaklama işletmesi bulunduğu mekan ve hizmet ettiği amaca göre de farklı
turistik ürünler sunmaktadır. Yiyecek-içecek işletmelerine yönelik ürünün standart ürün
özelliği hedef kitle ve tesis özelliğine göre farklılaşmaktadır. Seyahat tercihlerini turistik
çekicilikler etkilediğinden, bir ülkenin veya bir destinasyonun turizm potansiyelinin turistik arz
haline getirilerek turistik ürün olarak piyasaya sunulmasında seyahat işletmeleri önemli rol
üstlenmişlerdir. Eğlence işletmeleri ve anı-hatıra eşyası satan işletmelerin sundukları turistik
ürünün nitelikleri de

farklılık arz etmektedir. Sunulan turistik ürünün niteliği, ürünün

pazarlanması ve pazarlama kararlarının oluşturulması açısından özel önem taşımaktadır.
Turistik ürünün marka haline gelmesi modern pazarlama açısından önemlidir.

2.6.

Turistik Ürün ve Müşteri Değeri İlişkisi

Pazarlama kavramının en önemli elemanı ürün iken, ürünün sunulduğu unsur da
müşteridir. Müşterinin beklenti ve istekleri doğrultusunda yapılacak pazarlama çalışmalarında
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ürün ile ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda müşterinin tatmin olacağı şekilde ürünler
sunmak ve ürün odaklı yerine müşteri odaklı çalışmalar yapmak gerekmektedir. İktisadi
anlamda rekabetçi bir piyasa düzeninde yer alan firmalar sadık müşteriler yaratmak için çaba
sarf etmektedir. Firmaların satın alma, araştırma ve geliştirme çalışmaları, alan araştırmaları
sürekli bir müşteri değeri yaratma yönündedir. Müşteri değeri kısaca; firmaların, işletmelerin
müşterilerini değerli görme, onların beklenti ve isteklerini daha hızlı bir şekilde karşılama ve
memnuniyetlerini artırmak adına yürütülen çalışmalardan alınan sonuçlardır. Genel anlamda
bütün müşteriler arasında daha sadık müşteriler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Müşterilerin,
sunulan üründen beklentilerinin karşılığında algıladıkları tatmin ve memnuniyet sonucunda
oluşan durum, müşteri değeridir. Konu hizmet sektörü işletmeleri için de aynı özelliği
taşımaktadır. Hizmetin, müşterinin beklentilerini karşılama düzeyi ve sonuçta varılan tatmin
veya tatminsizlik, ürün ile müşteri arasında olan ilişkiyi göstermektedir. Hizmet endüstrisi
ürünü ve müşteri memnuniyeti ve bunun sonucunda oluşan müşteri değeri arasında sıkı bir ilişki
vardır. Müşterinin satın almayı düşündüğü hizmet hakkın-da duydukları, diğer müşterilerin
deneyimleri, kendi yaşadığı deneyimlerin tümü kişide bir beklentiler bütünü oluşturmaktadır.
Satın alınan hizmet ürünü ve karşılığında ödenen fiyat ile tüketim anındaki gelişmeler
sonucunda, müşteride memnuniyet veya memnuniyetsizlik meydana gelmektedir (Baysal ve
Küçükaslan, 2007: 179-180) (Şekil 12).
Şekil 12: Beklentiler ve Tatmin İlişkisi

Kaynak: (Tarcan, 2001)
Rekabet olgusunun giderek daha da belirginleştiği piyasalarda, işletmelerin varlıklarını
sürdürebilmelerinin temel koşulu, değişim olgusunu zamanında çok iyi anlamaya ve buna
uygun stratejiler geliştirmeye bağlıdır. Değişen müşteri yapısı, küreselleşen bir dünyada,
işletmeleri çok ciddi bir şekilde yeniden yapılanmaya ve müşterilerine yönelik stratejilerini
yeniden gözden geçirmeye zorunlu kılmıştır. Müşterilere yönelik en temel pazarlama

55

stratejilerinden birisi, müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştiren ve müşteri
memnuniyetinin ötesine geçip, müşteriye değer sağlamayı hedefleyen yaklaşımdır. Günümüz
işletmelerinin en fazla önem verdikleri nokta müşteri sadakatini sağlayabilmektir. Özellikle
pazarlama evresinde soyut bir kavram şekillendiren hizmet endüstrisinin kuruluşları bu anlayışa
göre hareket etmekte ve müşterilerine değer veren bir pazarlama planlamasına gitmeye
yönelmektedirler. Gelinen noktada artık işletmeler üretim odaklı çalışmaktan vazgeçip, müşteri
odaklı çalışmaya önem vermektedirler (Baysal, Küçükaslan, 2007:

177-179). Müşteriler

hizmet işletmesinin verimliliği ile ilgilenmeseler de sonuçta elde ettikleri tatmin ve hizmetin
kalitesiyle yakından ilgilidirler (Öztürk, 2006: 104). Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak,
hizmet kalitesinde düşüş ve müşteriye gerekli değer olgusunu yansıtamama ve onu sadık bir
müşteriye dönüştürememe gibi olumsuzluklar görülmektedir (Womack, Jones, 2005: 15).
Hizmetlerin başarılı pazarlanması için, müşterilerin kendi aralarındaki ilişkiler ve
etkileşimler de incelenmelidir. Hizmetlerde, özellikle grup olarak tüketilen hizmetlerde
hizmetin yerine getirilmesi ve tüketilmesi esnasındaki müşteri etkileşimleri önemlidir. Birçok
hizmet diğer müşterilerle aynı anda elde edilir ya da diğer müşteriler hizmeti elde ederken sıra
beklenir. Bu durumlar her müşterinin tolerans düzeyi ve buna bağlı olarak da aldığı hizmet
düzeyini ortaya çıkarır. Her iki durumda da müşteri hizmetin sunulduğu çevrede bulunmaktadır
ve diğer müşteriler müşteri tatminini ve kalite anlayışını etkilemektedir. Bir bankadaki aşırı
kalabalık, kuyruktaki müşterilerin ekstra talepleri, bir restorandaki aşırı gürültücü müşteriler,
bir tiyatro başladıktan sonra giren izleyiciler, bir yüksek lisans programındaki yetersiz bir
öğrenci, bir hastane bekleme odasındaki temiz olmayan bir hasta, diğerlerinin hizmet kalitesi
algılamasını önemli derecede etkiler. Dolayısıyla hizmeti aynı anda tüketen müşteri karmasının
tolerans seviyesi iyi ayarlanmalı, buna dayanarak her birine ayrı ayrı değer verildiği
hissettirilmelidir (Öztürk, 2006: 105). Müşteri davranışlarının boyutları ve tolerans gösterme
seviyesi hizmetin düzeyini de belirlemektedir.
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Şekil 13: Müşteri Tolerans Seviyesi ve Hizmet Kalitesi İlişkisi

Kaynak: (Tarcan, 2001:73)

2.7.

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ürün

Bir lokanta işletmesinin ana ürünü mönüden oluşur. İşletmenin bulunduğu yer, iç düzen,
yiyecek-içeceklerin satın alınması, depolanması ve hazırlanması, mönü-fiyat ilişkisi, mönü
sunumu, çalışanların hizmet düzeyi, temizlik ve hijyen gibi bir çok yan unsur ana ürünün
bütününü oluşturmaya yardımcıdır.
Şekil 14: Restoran İşletmesi Ürünü Olarak Menü

KONUM

İÇ
DİZAYN

MÖNÜ-FİYAT
DENGESİ

MÖNÜ

ÇALIŞANLARIN
HİZMET DÜZEYİ

MÖNÜ
SUNUMU

TEMİZLİK

Kaynak: (Baysal & Küçükaslan, 2007)

2.8.

Konaklama İşletmelerinde Ürün

Konaklama işletmesi terimi kullanıldığında, ilk akla gelen otel işletmeleridir. Turizm
endüstrisinin yapısal özelliklerini bünyesinde barındıran otel işletmeleri de birçok alt hizmet
biriminden oluşmaktadır.
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Şekil 15: Konaklama İşletmesi Olarak Ürün
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Uygulamalar
Ürün ile ilgili yapılan değişik tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla
tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turistik Ürünü Açıklayınız.
2. Turistik Ürünün Özellikleri Nelerdir?
3. Ürün ve Mal İle İlgili Tanımları İnceleyiniz ve Aralarındaki Benzer
Noktaları Tartışınız.
4. Turistik Ürün ve Müşteri Değeri İşiksi Ne Anlama Gelmektedir Açıklayınız.

60

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak ürün kavramı ve turistik ürün kavramından bahsedilmiştir.
Ayrıca, turistik ürünün özelliklerinden bahsedilerek bazı açıklamalara ve örneklere
değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ürün, “bir insan ihtiyacını karşılayan/tatmin eden her şey olabilir. Elle tutabildiğimiz
(somut-tangible) ürünler olabildiği gibi, soyut (intangible) hizmetler, düşünceler, fikirler,
kişiler ve yerler de ürüne örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla, pazarlama sadece bir somut
mal veya hizmet pazarlaması ile ilgili bir süreç değildir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Mallar; Somut ve Duyu Organları Tarafından Algılanabilen Elle Tutulabilir Özellik
İçerirken; Hizmetler, Soyut ve Kişisel Tatmin Olarak Hissedilebilen Pazarlama Bileşenleridir
a) Doğru

b) Yanlış

3) Turistik Ürün Soyut Özellikler Taşımaz.
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut ve soyut özelliklerinden birisi değildir?
a) Kalite
b) Tasarım
c) Fiyat
d) Marka
e) Satış Teknikleri
5) Aşağıdakilerden Hangisi Hizmetlerin Diğer Somut Ürünlere Göre Farklı Özelliklerinden
biri değildir?
a) Önemli Ölçüde Soyut
b) Çalışanlar Ürünün Bir Parçasıdır
c) Talep Çok Esnek Değildir
d) Müşteri Hizmet Süreci İçindedir
e) Stoklanamaz
6) Aşağıdakilerden Hangisi İşletmelerin Yararlanabilecekleri Ürün Düzeylerinden Birisi
Değildir?
a) Öz ürün (Çekirdek ürün, temel ürün)
b) Görünen ürün (istenen ürün)
c) Uzatılan ürün (arzu edilen ürün)
d) Beklenmeyen ürün (sürpriz ürün)
e) Geciken ürün
7) Aşağıdakilerden Hangisi Turizmin Olumlu Toplumsal Etkilerinden Birisidir?
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a) Suç Oranında, Alkol Tüketiminde ve Uyuşturucu Kullanımında Artış
b) Ticari Düşüncüyle Sahip Olunan Tarihi ve Kültürel Değerlerin Zarar Görmesi
c) Kültürel Değerlerin Para Karşılığında Satın Alınabilen Metalar Haline Dönüşmesi
d) Toplumda Turistlere Karşı Bir Özentinin Oluşması ve Toplumsal Değerlerde
Değişimin Yaşanması
e) Kentleşme
8) Aşağıdakilerden Konaklama İşletmelerinde Doğrudan Hizmet Birimlerindendir?
a) İdari İşler
b) İnsan Kaynakları
c) Ön Büro
d) Muhasebe
e) Teknik servis

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) e, 5) c, 6) e, 7) e, 8) c
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3. TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİYE DEĞER KATAN
ŞEYLER (CUSTOMER VALUE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1.

Müşteri Değeri Kavramı

3.2.

Müşteri Değerinin Boyutları

3.3.

Değer Yaratma Stratejileri

3.3.1. Pazarlama Stratejisi
3.3.2. Ürünün Belirlenmesi
3.3.3. Değer Yaratma Fırsatlarının Belirlenmesi
3.3.4. Müşteri Değerinin Ölçülmesi
3.4.

Bir Restoran İşletmesinde Müşteri Değeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşteri Değerinin Amacı, Kapsamı ve Tanımı Nedir?

2.

Müşteri Değerinin Boyutları Nelerdir?

3.

Değer Yaratma Stratejileri Nelerdir?

4.

Müşteri Değerinin Ölçülmesi Ne Demektir?

5.

Restoran İşletmelerindeki Müşteri Değer İlişkisi Modelini Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Müşteri Değeri
Hakkındaki Tanımları
İncelemek
Müşteri Değer
Boyutlarının Özeliklerini
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek

Müşteri Değeri
Kavramı

Müşteri Değeri Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Müşteri Değerinin
Boyutların
Özelikleri

Müşteri Değerinin
Boyutlarının Özelliklerini
Sayabilmek

Değer Yaratma
Stratejileri
Kavramı

Değer Yaratma Stratejileri
Süreçinin Nasıl İşlediğini
Açıklayabilmek

Değer Yaratma Stratejileri
Hakkında Tanımları ve
Çeşitlerini İncelemek

Restoran
İşletmelerindeki
Müşteri Değer
İlişkisi Modeli
Kavramı

Restoran İşletmelerindeki
Müşteri Değer İlişkisi
Modelinin Özelliklerini
Sayabilmek

Restoran İşletmelerindeki
Müşteri Değer İlişkisini
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek
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3.1.

Müşteri Değeri Kavramı
Müşteri değeri kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Müşteri değeri ile ilgili

yapılan araştırmalarda değer kavramı; müşteri açısından (müşterinin algıladığı değer) ve
işletme açısından (müşterinin yaşam boyu değeri) olmak üzere iki farklı şekilde
tanımlanmaktadır (Smith ve Colgate, 2007: 8). Müşteri açısından değer kavramı; müşterinin
nihai hedefine ulaşmasını kolaylaştıran kullanımdan kaynaklanan sonuçlar (faydalar) üzerinde
etkili olan ürün veya hizmet nitelikleriyle ilgili yapılan kişisel değerlendirmelerdir (Woodruff,
1997:141).

Şekil 16: Müşteriye Sunulacak Değerlerin Belirleyicileri
Müşteriye
Sunulacak
değer

Toplam
müşteri
değeri

Toplam
müşteri
maliyeti

Ürün
değeri

Parasal
maliyet

Servislerin

Zaman

değeri

maliyeti

Personelin

Enerji

değeri

maliyeti
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İmaj

Zihni

değeri

maliyet

Kaynak: Kotler, 2000: 35
Bu çerçevede müşteriye sunulan değer, toplam müşteri değeri ve toplam müşteri masrafı
(maliyeti) arasındaki fark olarak da tanımlanmaktadır (Şekil 16). Toplam müşteri değeri, Şekil
1’de gösterildiği gibi imaj değeri, personelin değeri, servislerin değeri ve ürün değerinden
oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile toplam müşteri değeri, müşterilerin, belirli bir ürün veya servis
karşılığındaki beklentilerinin toplamıdır. Toplam müşteri masrafı (maliyeti, zihni maliyet (karar
verme maliyeti), enerji maliyeti, zaman maliyeti ve parasal maliyetten oluşmaktadır. Bu da
müşterilerin, ürün veya servisi değerlendirmek, elde etmek, kullanmak ve elden çıkarmak için
yapacakları masrafların (maliyetlerin) toplamıdır (Kotler, 2000: 34).
Yukarıdaki tanımdan hareketle, müşterinin algıladığı değer, elde edilen yarar ile
katlanılan fedakârlık (maliyet) arasındaki oran olarak tanımlanmakta ve Müşterinin algıladığı
değer= Fayda/Fedakârlık şeklinde formüle edilmektedir (Şekil 17). Değerin yaratılıp
yaratılmadığı müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti algılaması sonucu ortaya çıkar. Müşteri
standart bir mal veya hizmeti daha az bir maliyetle temin ettiğini düşündüğü zaman, veya mal
ve hizmet için ödediği maliyete karşın daha fazla bir yarar sağladığına inandığı zaman, müşteri
için değer yaratılmış demektir. Bu felsefeyi benimseyen işletmeler diğer işletmelere karşı
önemli bir rekabet avantajı sağlarlar. Bu yüzden bir işletmenin yarattığı değer, rakiplerinin
yarattığı değerden daha fazla olmalıdır. Aksi takdirde işletme değer yaratsa bile rekabet avantajı
sağlayamaz (Özevren, 2004:286).
Şekil 17’de görüldüğü gibi algılanan fayda ürün nitelikleri ve hizmet niteliklerinden
oluşmaktadır. Algılanan faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Altıntaş, 2000:114):
 Fonksiyonel fayda: Bir hizmetin fiziksel performansı veya fonksiyonel kapasitesidir. Bu
fayda hizmeti kullanırken ortaya çıkmaktadır.
 Sosyal fayda: Hizmetin sosyal sınıf, statü vb. ile birleşmesinden ortaya çıkan algısal bir
faydadır.
 Duygusal fayda: Hizmetlerin duygulara hitabedebilme kapasitesidir.
 Epistemik fayda: Epistemik yada bilişsel ihtiyaçları karşılaması, müşterinin yeni bir
şeyler öğrenmesine imkan sağlaması ya da müşterinin “başka bir şeyi” daha bilmesine
ilişkin hizmet (ürün) kapasitesidir..
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 Estetik fayda: Güzellik duygusu veya kişisel etkileme yaratma kapasitesidir.
 Hedonik fayda: Eğlenme, hoşuna gitme ve zevk ihtiyacını karşılama kapasitesidir.
 Durumsal fayda: Özel durumlarda ihtiyaçları karşılama kapasitesidir.
 Holistik fayda: Hizmetin bir bütün olarak algılanmasıdır.
 Ekonomik fayda: Müşterinin talep ettiği ürünü, ona göre uygun gelen fiyattan daha ucuza
satın alması demektir. Belli kalitede bir ürüne daha az ödemesi, müşterinin ekonomik
kazancına yansımaktadır.
Şekil 17: Müşteri İçin Değerin Unsurları
Ürün nitelikleri

Hizmet
nitelikleri
İşlem
maliyetleri

Algılanan fayda
Beklenen müşteri değeri
Algılanan fedakârlık

Yaşam eğrisi
maliyetleri
Risk

Kaynak: (Odabaşı & Oyman, 2005)

3.2.

Müşteri Değerinin Boyutları
Müşterinin algıladığı değer, elde edilen yarar ile katlanılan fedakârlık (maliyet)

arasındaki oran olarak tanımlanmakta ve Müşterinin algıladığı değer= Fayda/Fedakârlık
şeklinde formüle edilmektedir. Algılanan faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Fonksiyonel fayda: Bir hizmetin fiziksel performansı veya fonksiyonel kapasitesidir. Bu fayda
hizmeti kullanırken ortaya çıkmaktadır.
Sosyal fayda: Hizmetin sosyal sınıf, statü vb. ile birleşmesinden ortaya çıkan algısal bir
faydadır.
Duygusal fayda: Hizmetlerin duygulara hitabedebilme kapasitesidir.
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Epistemik fayda: Epistemik ya da bilişsel ihtiyaçları karşılaması, müşterinin yeni bir şeyler
öğrenmesine imkan sağlaması ya da müşterinin “başka bir şeyi” daha bilmesine ilişkin hizmet
(ürün) kapasitesidir.
Estetik fayda: Güzellik duygusu veya kişisel etkileme yaratma kapasitesidir.
Hedonik fayda: Eğlenme, hoşuna gitme ve zevk ihtiyacını karşılama kapasitesidir.
Durumsal fayda: Özel durumlarda ihtiyaçları karşılama kapasitesidir.
Holistik fayda: Hizmetin bir bütün olarak algılanmasıdır.
Ekonomik fayda: Müşterinin talep ettiği ürünü, ona göre uygun gelen fiyattan daha ucuza satın
alması demektir. Belli kalitede bir ürüne daha az ödemesi, müşterinin ekonomik kazancına
yansımaktadır.
Smith ve Colgate (2007), ürünlere ve hizmetlere yönelik algılanan değeri ölçmek
amacıyla çok boyutlu model geliştirmeye çalışmışlardır. Müşteri değeri ölçümünü istenilen
düzeyde gerçekleştirmek için ürünlerin ve hizmetlerin değer boyutlarını tanımlayarak beş anahtar
kaynak üzerinde yoğunlaşmışlardır. Müşteri değerini ölçen anahtar kaynaklar, bilgi, ürün,
etkileşim, tüketim çevresi ve sahip olma (dağıtım)’ dır. Smith ve Colgate (2007) yaptıkları bu
çalışmayı “Müşteri Değeri Yaratma Çalışması” olarak adlandırmışlardır ve Şekil 3’ de bu
çalışmanın ayrıntıları yer almaktadır.
Beş ana kaynaktan olan bilgi; reklâm, halkla ilişkiler ve marka yönetimi ile ilişkili değer
zinciri faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bilgi, müşteriyi eğiterek ve bilgi vererek fonksiyonel
değer; yaratıcı reklam vasıtasıyla duyusal ve duygusal değer temelli deneyimsel/hedonik değer;
toplumsal çerçeve çizerek ve anlamlandırarak sembolik değer ile tüketicileri daha fazla
bilgilendirip hızlı karar almalarını sağlayarak fiyat değeri yaratmaktadır.
Ürünler; yeni ürün geliştirme, pazar araştırması, araştırma-geliştirme ve üretim ile
ilişkili değer zinciri faaliyetlerinden oluşmaktadır. Örneğin; tatil seçiminde destinasyonun ve
konaklama işletmesinin güvenli olması fonksiyonel değer; işletmenin müşteriye duyusal ve
duygusal bir deneyim yaşatması hedonik değer, işletmenin adının marka olarak bir anlam ifade
etmesi sembolik değer ve işletmenin fiyatı, müşteriye sağladığı indirimler ve kolaylıklar da
fiyat değeri (katlanılan maliyet değeri) sağlamaktadır.
Etkileşim; müşteriler, işletme çalışanları ve sistemler arasındaki ilişkiyi kapsamakta ve
işgörenlerin işe alınması ve eğitilmesi, hizmet kalitesi ve operasyonlarla ilgili değer zinciri
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Örneğin, etkileşimler, hizmetin zamanında sunulması gibi
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fonksiyonel, ilişkisel bağları yaratmak gibi hedonik, ayrıcalıklı etkileşimin sağladığı saygınlık
gibi sembolik ve bir ürünü satın almayı ya da kullanmayı gerektiren kişisel yatırımı azaltan
maliyet değeri yaratmaktadır.
Tüketim çevresi, hizmetler yönetimi, içsel dizayn gibi değer zinciri faaliyetlerinden
oluşmaktadır. Satın alma ya da tüketim çevresi, örneğin ürünün etiketinin okunmasını
kolaylaştıran ışıklandırma gibi fonksiyonel, alışverişi daha eğlenceli hale getiren müzik gibi
hedonik, kültürel gelenekleri ortaya çıkaran tatil dekorasyonları gibi sembolik ve hem geniş
hem de elverişli park imkânı sağlaması gibi fiyat (maliyet) değeri yaratmaktadır.
Sahip olma, muhasebe (ödeme ve faturalama), dağıtım (ürün alma, paketleme,
ulaştırma, izleme) ve transfer (kontrat, telif hakkı anlaşmaları) ile değer zinciri faaliyetleri
oluşturmaktadır. Sahip olma süreci ve sahip olma esnasında zamanında dağıtım ile fonksiyonel,
süreçteki müşteri memnuniyeti ile hedonik, ürünün anlamı ile ilişkili olarak hediye paketi
şeklinde sunulmasıyla sembolik, otomatik olarak dağıtım ile fiyat değeri yaratmaktadır.
Şekil 18: Müşteri Değeri Yaratma Çalışması

Değer Yaratma Stratejileri

3.3.

Müşterinin algıladığı değeri belirlemek için cevaplanması gereken bazı sorular
bulunmaktadır. Bu sorular aşağıda yer almaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2005: 295–296):


Müşteri, “değer” ile ne anlamaktadır?
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Ürün ya da hizmete uygun bir fiyat belirlenmesi için, algılanan değer sayısal olarak
nasıl ölçülebilir?



Müşteriler ve hizmetler arasında “değer”in anlamı benzer midir?



Algılanan değere nasıl etkide bulunulabilir?
Müşterinin algıladığı değeri belirlemek için işletmeler yukarıdaki sorulara cevap

bularak değer yaratma stratejileri uygulamalıdırlar. Bu stratejilerin başında işletmenin
pazarlama stratejisinin tanımlanması gelmektedir. Bunu sırasıyla, ürünün belirlenmesi
(sınıflandırılması), değer yaratma fırsatlarının belirlenmesi ve müşteri değerinin ölçümünün
geliştirilmesi izlemektedir (Smith ve Colgate, 2007: 15).
3.3.1. Pazarlama Stratejisi
Tablo 7’ de pazar-lama alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel pazarlama anlayışı ile
değer temelli pazarlama anlayışının unsurları birbiri ile karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Tablo 7: Geleneksel Pazarlama Anlayışı ile Değer Temelli Pazarlama Anlayışının
Karşılaştırması
Geleneksel pazarlama anlayışı

Değer temelli pazarlama
anlayışı

Pazarlamanın
amacı

Ürün değeri yaratmak

Müşteri değeri yaratmak

Pazarlama
stratejisi

Pazar payını arttırmak

Pazarlama varlıklarını geliştirip
yönetmek

Varsayımlar

Pozitif pazar performansı

Pazarlama stratejileri değer
odaklı değerlendirilmelidir

Katkı

Müşteri, rakip ve kanal

Pazarlama müşteri değerinin
nasıl arttırılacağını bilmek

bilgisi
Pazarlama odağı

Pazarlama yönlülük

Genel yönetim

Pazarlama
yetenekleri

Uzmanlık

Uzmanlık ve temel yetkinlikler

Savunma

Müşterileri anlamanın

Müşteri değer yaratmada

önemi

pazarlamanın rolü

Varlık kavramı

Somut varlıklar

Soyut varlıklar

Mantık

Karları arttırır

Müşteri değerini arttırır
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Performans
ölçütleri

Pazar payı, müşteri tatmini,
yatırımın geri dönüşü

Müşteri değerinin ölçümü

Kaynak: (Tekin & Çiçek, 2005)
Pazarlama stratejileri birçok temel unsur ve bileşenin etkisi altında hazırlanmaktadırlar.
Bunlar: tüketiciler, pazarın ve endüstrinin yapısı, işletmenin pazardaki konumu, işletmenin
fırsatları ve kaynaklarıdır. Tüketiciler ve onların gereksinimleri değer temelli pazarlama
stratejisinin temel yapı taşıdır. Uzun bir süredir oteller ve restoranlar kendi menülerini, işletme
sistemlerini ve tesislerini geleneksel tasarımlarla düzenlemişledir. Örneğin Simpson vd. (2001),
değer yaratmada pazarlama stratejisinin öneminden bahsetmişler ve pazar odaklı değer yaratma
stratejisi geliştirmişlerdir. Bu strateji Şekil 19’ de yer almaktadır.
Şekil 19’ e göre pazarlama stratejisini oluşturan davranışlar; müşteriler ve rakipler
hakkındaki bilgilerin ele geçirilmesi; bu bilgilerin işletme genelinde paylaşımı (örneğin tüm
departmanlarda paylaşımı); bu bilginin anlamı üzerinde görüş birliğine varma ve bu bilgilere
dayalı faaliyetler yaratmadır. Pazar odaklı davranışlardan değer odaklı davranışlara geçiş
sürecinde yer alan faktörler; ilişkisel, ürün-kalite-fiyat, fiziksel dağıtım ile hizmet ve destek
faktörleridir. Bu faktörler, işletmenin maliyetlerini düşürerek, finansal performans yaratmakta
ve ilişkinin algılanan değerini oluşturmaktadırlar. Tüm bu faaliyetler müşteri memnuniyeti,
bağlılığı ve işbirliği ile müşteri değeri yaratmaktadırlar.

74

Şekil 19: Değer Temelli Pazarlama Stratejisi

Kaynak: (Simpson, Siguaw, & Baker , 2001)
3.3.2. Ürünün Belirlenmesi
Değişen müşteri ihtiyaçları ve pazarlama anlayışı ile birlikte, işletmelerin büyüme
hedeflerini gerçekleştirebilmesi, diğer işletmelerle rekabet edebilmesi, ürünleriyle pazarı
doldurması ve değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni ürün ve hizmet
geliştirmesi ya da mevcut ürün ve hizmetini iyi belirlemesi gerekmektedir. Bir işletme
ürünlerde, hizmetlerde, dağıtımda ya da tutundurma yöntemlerinde yenilik yaptığında yani, bir
değer yarattığında, bu değerin bir süre sonra rakipleri tarafından taklit edilebileceğini
bilmelidir.
Yeni bir değer eğrisi yaratılırken, işe sıfırdan başlama ve eskisinin tamamen bir kenara
itilmesi gerektiği mantığı ile hareket edilmeli ve şu sorulara cevap aranmalıdır:


Sektörün alışılagelmiş hizmetlerden hangileri tasfiye edilebilir? Yani, bu hizmetlerden
hangileri anlamlarını yitirmiş ya da o tüketici gurubunca istenen hizmet türlerinden
değillerdir. Karayolları üzerinde hizmet sunan bir otel düşünün. Bu yollarda sürücü
olarak çalışanlar için, otelin sunduğu sauna, yüzme havuzu ya da kumar salonu
hizmetleri bu tüketici grubunca istenen hizmetlerden midir?
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Bunlar tasfiye edildiğinde müşteri memnuniyetinde ya da tatmininde bir azalma olur
mu?



Hangi hizmetlerde sektördeki standartların altına inilebilir? Aşırılıktan başka anlamı
olmayan hizmetlerde sektör ortalamasının altına inme işletmeye müşteri kaybettirmez.



Hangi hizmetlerde sektör standartlarının üzerine çıkılmalıdır?



Bugüne dek sektörün hiç sunmadığı hangi yeni hizmetler yaratılabilir?

3.3.3. Değer Yaratma Fırsatlarının Belirlenmesi
Müşteriye sunulan hizmetin algılanan etkinliğini arttırmak suretiyle işletmeler, hizmet
kalitesini müşteri değeri yaratmada bir fırsat olarak kullanılabilirler. Çünkü bir işletmenin bütün
düzeylerindeki personeli pazar yönlülüğü benimsemişse işletme faaliyetleri, hem bilgi hem de
ilişkisel pazara dayalı değerlerin kullanımıyla kaliteli bir hizmet yaratmaya odaklanır. Hizmet
kalitesinin fırsata dönüşmesi beş temel yolla sağlanabilmektedir (Doyle, 2003:511):


Güvenilirlik, daha güvenilir ve tam hizmet sunulması.



Somut varlıklar, müşteriler fiziksel donanımın, personelin ve iletişim materyallerin
profesyonel bir görüntüye sahip olmasını istemektedir.



İsteklilik, müşterilere yardım etmede daha istekli olmak ve onlara iyi hizmet sunmaktır.



Güven, çalışanların bilgisini ve kibarlığını arttırarak, güven yaratmak konusunda
yeteneklerini iyileştirmektir.



Empati, müşterilere daha fazla ilgi ve özen göstermektir.

Şekil 20: Müşteri tatmini, müşteri bağlılığı ve müşteri için değer yaratma

Kaynak: (Odabaşı, 2000: 49)
Müşteri için değer yaratma, bir ürün ya da hizmetten ne kazandığı ile ürün ve hizmeti elde
ederken ne gibi ödünlerde bulunduğu arasındaki değiş tokuşu kapsamaktadır. Yaratılan değer,
müşteri yönlü değilse, çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Yaratılan değer, müşteri ile işletme
arasında duygusal bir bağın kurulmasına olanak sağlamalıdır. Bu nedenle müşteri ve işletme
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arasında duygusal bir bağın kurulması, işletmeler tarafından fırsatların kullanılmasına bağlıdır.
Duygusal bağın oluşmasına imkân verecek fırsatlar, müşteri açısından yeniden satın almayı teşvik
ederek müşteri sadakati yaratmaktadır. Değer yaratma fırsatlarından biri olan hizmet kalitesi ve
müşteri değeri arasındaki ilişki Şekil 20’ de yer almaktadır (Odabaşı, 2000:48-57).
3.3.4. Müşteri Değerinin Ölçülmesi
Müşteri değerinin ölçülmesinde pazarlama araştırması önemli bir araç olarak
kullanılmaktadır. Pazarlama araştırması, mallar ve hizmetlerin pazarlanmasındaki sorunlarla
ilgili bilgilerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve analiz edilmesidir. Pazarlama
araştırması bütün işletmelerde olduğu gibi turizm işletmelerinde de önemli bir pazarlama
eylemidir. Müşteri değerinin ölçülmesinde ürün ile ilgili verilerin toplanmasından sonra
müşteri ile ilgili bilgilerin toplanması da önem arz etmektedir. Bu sebeple işletmelerin müşteri
portföyünü oluşturması ve müşteri davranışlarını değerlendirebilmesi gerekmektedir.
3.4.

Bir Restoran İşletmesinde Müşteri Değeri
Hizmet işletmelerinde müşteri değeri kavramı genellikle hizmet kalitesi ile

değerlendirilmektedir. Bu nedenle müşteri değeri kavramı kalite ve müşteri memnuniyeti
kavramlarından ayırt edilmesi güç bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Jensen ve Hansen
(2007) restoranda yemek için müşteri değerini belirlemeye yönelik yapmış oldukları çalışmada
on üç değer boyutu (B seviyesi) belirlemişlerdir. Daha sonra bu boyutların birbirleriyle olan
etkileşimi de dikkate alınarak algılanan müşteri değerini beş değer boyutuna (A seviyesi)
indirgemişlerdir (Şekil 21).
Bu değer boyutları, uyum, mükemmellik, duygusal uyarım, onaylama ve koşullu değerdir.
Uyum, restoranın fiziksel görünümünün, kişilerin dağılımının ve fiziksel yapının yemek ile
uyumunu belirleyen değer boyutudur. Bu özellikler aynı zamanda restoranın belirleyici normları
olmakla birlikte sosyal ve fiziksel uzaklık ya da yakınlığı da temsil etmektedir. Mükemmellik,
çalışanın yetenekleri ve servis sunma becerisi, müşteri ile etkileşimiyle birlikte müşteri üzerinde
bıraktığı etkidir. Duygusal uyarım, yemek esnasında yaşanan pozitif deneyim ve sürpriz kişinin
ruhsal durumunu etkilemektedir. Onaylama, kişinin statüsüne ve tercihine uygun davranış
sergileyerek onu onurlandırmaktır. Koşullu değer ise, yemeğe başlama ile ilgili değerdir,
yemeğin görünüşü ve yemek tercihinin eş zamanlı bir şekilde yapılmasıdır.
Yukarıda belirtilen değer boyutları ile karşılaştırıldığında, uyumu kısmen de
mükemmelliği fonksiyonel değer boyutu olarak, duygusal uyarımı deneyimsel/hedonik değer
boyutu olarak, onaylamayı sembolik değer boyutu olarak değerlendirebiliriz.
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Bir diğer örnek ise Starbucks’ın nasıl müşteri değeri yarattığı ile ilgilidir. Starbucks genel
görünümü ve servis sunumu (ürün kalitesi, sıcak günlerde soğuk, soğuk günlerde sıcak
içecekler sunması) ile fonksiyonel değer yaratmaktadır. Duyusal değer (estetik, ambiyans ve
aroma), duygusal değer (zevk, haz, keyif), sosyal ilişkisel değer (arkadaş ve çevrenizdekilerle
iletişimi kolaylaştıran rahat oturma düzeni) ve epistemik değer (aromanın hikâyesi ya da kahve
hakkında bilgi verilmesi) ile deneyimsel/hedonik değer yaratmaktadır. Müşteriler kendilerini
işletmenin çalışanı olarak değerlendirerek işletmeyle ilgili kişisel anlam ve marka ismiyle gelen
statü ile sosyal anlam kazandırarak sembolik değer yaratmaktadır. Ekonomik değer
(karşılanabilir lüks ürün konsepti ile) ve düşük psikolojik maliyet (bulunması kolay) ile fiyat
değeri yaratmaktadır (Smith ve Colgate, 2007: 16).
Şekil 21: Restoranda Yemek İçin Müşteri Değeri Oluşturan Etmenler

Kaynak: Jensen and Hansen, 2007: 616
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Uygulamalar
Müşteri Değeri ile ilgili yapılan değişik tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir
arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Müşteri Değerini Açıklayınız.
2. Müşteri Değer Boyutlarının Özellikleri Nelerdir?
3. Değer Yaratma Stratejileri İnceleyiniz ve Tartışınız.
4. Müşteri Değerinin Ölçülmesi Ne Anlama Gelmektedir Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak müşteri değeri kavramından bahsedilmiştir. Ayrıca, müşteri
değeri kavramının boyutları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Eğlenme, hoşuna gitme ve zevk ihtiyacını karşılama kapasitesine hedonik fayda denir.
a) Doğru
b) Yanlış
2) Reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi ile ilgili değer zinciri faaliyetleri, bilgilendirici
faaliyetler olarak ifade edilmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
3) Turistik Ürün Soyut Özellikler Taşımaz.
a)Doğru
b) Yanlış
4) Aşağıdakilerden hangisi değer temelli pazarlama anlayışı içinde yer almaz?
a) Müşteri değeri yaratmak
b) Pazarlama yönlülük
c) Müşteri değeri ölçümü
d) Genel yönetim
e) Pazarlama varlıklarını geliştirip yönetmek
5) Reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi ile ilgili değer zinciri faaliyetleri ne olarak ifade
edilmektedir?
a) Ürün b) Etkileşim c) Bilgi d) Sahip olma e) Tüketim çevresi
6) Aşağıdakilerden hangisi müşteri değeri içerisinde yer alır?
a) Hedef müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama
b) Müşteri sürekliliğini sağlama
c) Müşteri şikayetlerini cevaplama
d) Söz verilenleri sunma
e) Standartları karşılama
7) Aşağıdakilerden hangisi algılanan faydalar arasında yer almaz?
a) Fonksiyonel fayda
b) Psikolojik fayda
c) Ekonomik fayda
d) Sosyal fayda
e) Duygusal fayda
8) Aşağıdakilerden hangisi toplam müşteri değeri içinde yer almaz?
a) Personel b) Servis c) Zaman d) Ürün e) İmaj
9) ___________________çalışanların yetenekleri ve servis sunma becerisi müşteri ile
etkileşimi sonrası müşteri üzerinde bıraktığı etkidir.
10)
Eğlenme,
hoşuna
gitme
___________________denir.

ve

zevk

ihtiyacını

karşılama

kapasitesine

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b, 8) c, 9) Mükemmelik, 10) Hedonik
fayda
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4. TURİZM PAZARLAMASINDA FİYAT (PRİCE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Turizm Pazarlamasında Fiyat Kavramı ve Fiyatın Önemi

4.2.

Turizm Pazarlamasında Fiyat Belirleme Süreci

4.3.

Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırmanın Amaçları

4.4.

Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler

4.5.

Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Yöntemleri

4.6.

Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Stratejileri

4.7.

Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Turizm İşletmelerinde Fiyat Kavramı ve Öneminden Bahsediniz?

2.

Turizm İşletmelerinde Fiyat Belirleme Sürecini Anlatınız?

3.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlama Yapmayı Etkileyen Faktörleri
Anlatınız?

85

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Fiyat Kavramının
Tanımları İncelemek

Fiyat Kavramı

Fiyat Kavramının Ne
Olduğunu Açıklayabilmek

Fiyat Belirleme
Süreci

Fiyat Belirleme Sürecinin
Özellikleri Sayabilmek

Fiyat Belirleme Sürecini
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek

Fiyatlandırma
Yöntemleri

Fiyatlama Yöntemleri
Süreçinin Nasıl İşlediğini
Açıklayabilmek

Fiyatlama Yönetimi Süreçi
Hakkında Farklı
Yöntemleri İncelemek

Fiyatlandırma
Stratejileri

Turizm İşletmelerinde
Fiyatlandırma Stratejilerini
Anlatabilmek

Fiyatlandırma
Politikaları

Turizm İşletmelerinde
Fiyatlandırma Politikalarını
Anlatabilmek

Turizm İşletmlerinde
Fiyatlandırma Stratejilerini
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek
Turizm İşletmlerinde
Fiyatlandırma
Politikalarını İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
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4.1.

Turizm İşletmelerinde Fiyat Kavramı ve Fiyatın Önemi

Fiyat, basit olarak alıcıların bir mal veya hizmeti elde etmek için ödemeleri gereken
paradır. Belirli bir kalitedeki bir malın fiyatı, alıcının o ürünün belirli bir miktarı için satıcıya
vermeyi kabul ettiği paradır (Tek, 1999: 488). Fiyat işletmenin mamulü için belirlediği
değerdir. Fiyatı diğer pazarlama karması elemanlarından ayıran en önemli özelliği gelir ile
ilişkili olmasıdır. Diğer pazarlama karması elemanlarının işletmede maliyetlerin yükselmesine
neden olmasına karşılık fiyat; işletmenin gelir elde etmesini sağlayacak yegane unsurdur
(Tuncer, vd., 1994:111).
Bir turizm işletmesinin sunduğu mal ve hizmetin karlılığını belirleyen en önemli faktör o
ürünün fiyatıdır. Özellikle yüksek enflasyon ve yoğun rekabet ortamında mal ve hizmetlerin
fiyatlandırılması turizm işletmeleri için önemli bir pazarlama kararıdır (İçöz, 2001: 309).
Müşteriler fiyata bir kalite işareti olarak bağlı oldukları ve fiyat kalite beklentilerine yön verdiği
için hizmet fiyatları dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Ayrıca denk rakiplerin seçilmesini
sağlayan veya maliyetleri karşılayan fiyat, uygun kalite işaretini ifade etmek için seçilmelidir.
Düşük fiyatlandırma, bazen hizmet kalitesi hakkında doğru olmayan çıkarımlara yol açabilir
(Zeithaml ve Bitner, 1996:491).
Turizm pazarlamasında fiyat genel olarak etkili bir stratejik değişkendir. Fiyat faktörü
özellikle orta sınıf turistler tarafından araştırılan bir elemandır. Müşterilerin büyük çoğunluğu
aşağıdaki nedenlerden dolayı fiyat değişmelerine karşı çok duyarlıdırlar (Hacıoğlu, 2000:50):
Değişik destinasyonlar arasında veya aynı destinasyondaki değişik hizmetler arasında oluşan
rekabet nedeniyle, az gelirli halk kitlelerinin turistik tüketime ulaşmadaki çabalarından dolayı
fiyat farklılaşmaları artmaktadır. İşletme açısından fiyat kararlarının önem kazandığı başlıca
durumlar; mamule ilk defa fiyat konulması; talebin veya maliyetlerin bir fiyat değişikliğini
gerekli kılması; rakiplerin başlattığı bir fiyat değişikliğinin karşılanması ve birbirlerinin talep
veya maliyetlerini etkileyen mamuller üretilmesi halleridir (Mucuk,1994:159).
Ülkenin ekonomik sistemi, işletmelerin pazarlama eylemleri ve tüketicilerin satın alma
davranışları üzerinde fiyatın çok önemli etkileri vardır. Şöyle ki (Cemalcılar, 1998:212):


Fiyat, ekonomik sistemin temel düzenleyicisidir. Serbest ekonomi sisteminin en önemli
elemanı olan fiyat, sistemin işleyişini dengeler. Fiyatlardaki düzensizlikler sistemdeki
aksaklıkları ya da eksiklikleri yansıtır.



Fiyat, mal ve hizmetlerin pazarlama eylemlerinin yürütülmesinde önemli rol oynar.
Fiyat, bir işletmenin pazarladığı malın ya da hizmetin talebini belirleyen önemli bir
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etkendir. Ayrıca işletmenin rekabet durumunu, pazar payını dolayısıyla gelirini ve
karını da etkiler.


Fiyat, tüketicilerin mal veya hizmeti algılamalarında önemli bir ölçüttür. Fiyatın
psikolojik bir etkisi vardır. Örneğin tüketiciler fiyatı, malın niteliğini (kalitesini)
belirleyen bir ölçüt gibi görürler. Özellikle malın niteliğine, malın üreticisine ya da
işletmeye ilişkin yeterli bilgileri yoksa fiyat yükseldikçe malın daha kaliteli olduğunu
algılarlar.

4.2.

Turizm İşletmelerinde Fiyat Belirleme Süreci

Fiyatlama işlemi, özellikle ilk kez bir malın fiyatı saptanacağı zaman yöneticinin
karşısına sorun olarak çıkar. Yönetici birçok faktörü dikkate alarak pazara sunacağı malın
fiyatını belirler. Bu çalışmalar fiyat belirleme süreci adı verilen sürecin aşamalarıdır (Yükselen,
2001:169). Fiyatın turizm işletmelerinin yöneldiği pazarın müşterisini çekebilecek ve
tutabilecek düzeyde belirlenebilmesi, rekabet şartlarından ekonominin durumuna kadar birçok
faktörü ilgilendiren kapsamlı analizleri gerektirmektedir (Korzay ve Olalı,1993:138)
Şekil 22. Fiyat Belirleme Süreci

Kaynak: (Altunışık, Özdemir, & Torlak, 2006)
Pazara girmesi gereken bir turizm işletmesinde fiyat tespiti çok karmaşık bir süreçtir.
Ürün analizi, rekabet analizi, pazar analizi ve pazar planlaması fiyat konumlandırmada sıkça
kullanılır. Pazar bölümleme de fiyatlandırmayla ilişkilidir. Birçok durumda pazarlama karması
(farklı hedef pazarların sayısı ve tipi) belki de diğer fiyat düzeyinde bazı potansiyel müşteriler
tarafından kabul edilemeyeceği için bir fiyat düzeyinin özelliğinden dolayı seçilir.
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Fiyatlamada şu aşamalardan geçilir (Cemalcılar,1998:235):


Fiyatlama Hedefini Belirleme: Fiyatlama süreci, fiyatlama hedefinin -yada
hedeflerinin- belirlenmesiyle başlar. Fiyatlama hedefleri, işletmenin finans, muhasebe
ve üretim eylemlerini etkiler. Bu nedenle tek bir hedef seçmenin yerine birkaç hedefi
bir arada kullanmak daha doğru olur.



Hedef Pazarı Değerleme: Pazarı oluşturan tüketicilerin, satın alma güçlerinin ölçüsü ile
satın alma güçlerini kullanma istekleri pazarlamacı açısından çok önemlidir. Eğer, hedef
pazar fiyatlar açısından çok duyarlı ise, kalite üstünlüğü imaj yaratma biçimindeki fiyat
politikası geçerli olmaz. Tüketicilerin satın alma güçlerinin yanı sıra, malın kendileri
için ne ölçüde önemli olduğu da öğrenilmelidir.



Talebin Ölçüsünün Kestirilmesi ve Esnekliğinin İncelenmesi: Belirli bir sürede söz
konusu malın talebinin ne ölçüde olacağı, ne miktarda satılacağı kestirilmelidir. Bunun
için geliştirilmiş çeşitli teknikler kullanılabilir. Satış kestirmesi (tahmini), malın fiyatı
ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiyi kurmada yardımcı olur.



Talebin ölçüsü kestirildikten sonra talep esnekliğinin belirlenmesine sıra gelir. Fiyattaki
değişmeler karşısında talep edilen miktarın ne ölçüde değiştiği yada değişmediği
incelenir. Eğer fiyatta belirli bir oranda yapılan değişiklik, talep edilen miktarda daha
büyük bir oranda değişikliğe neden oluyorsa talep esnektir; talep daha düşük oranda
değişiyorsa talep esnek değildir.



Fiyat, Talep, Maliyet ve Kar İlişkisinin İncelenmesi: Fiyatlama sadece talep ve talep
esnekliğine dayandırılamaz. Aynı zamanda çeşitli satış ölçülerinde maliyetlerin ve karın
ne olacağı da incelenmelidir. Bu maksatla şu iki araç kullanılır:



Başabaş İnceleme: Başabaş incelemesinde belirli bir satış fiyatında hangi üretim ya da
satış düzeyinde gelirlerin maliyetlere eşit olduğu gösterilir. Başabaş noktasının
yukarısındaki satışlardan kar elde edilir; altındaki satış düzeylerinde ise zararla
karşılaşılır.



Marjinal İnceleme: Bu teknik, birim talep ile birim maliyetin dengelenmesine dayanır.
Sonuçta en çok karı sağlayacak birim fiyat kararlaştırılır.



Rakiplerin Fiyatlarını İnceleme: fiyatlama kararları alınırken, rakiplerin fiyatlarını
bilmek gerekir. Rakiplerin fiyatları, bir araştırma yapılarak öğrenilebilir ya da düzenli
ve sürekli olarak izlenir. Bilgiler yayınlanan fiyat listelerinden de ele geçirilebilir.
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Fiyat Politikasını Seçme: Belirlenen fiyatlama hedeflerine ulaşmak için, belirli bir fiyat
politikası benimseyerek malı fiyatlamak gerekir. Fiyatlama politikası iki boyutludur.
Birinci boyut işletmenin fiyatlama hedefleridir; ikinci boyut tüketicilerin özellikleridir.
Birinci boyutu oluşturan fiyatlama hedefleri çeşitlidir ve hedeflere ulaşmak için çeşitli
fiyat politikalarına başvurulur. İkinci boyutu oluşturan tüketicilerde özelliklerine göre
bölümlenebilirler.



Fiyatın Hesaplanması: Belirli bir fiyatlama politikası seçildikten sonra, malın fiyatının
hesaplanmasında kullanılacak fiyatlama yönteminin seçimine sıra gelir. Fiyatlama
yöntemleri belirli bir malın fiyatını saptarken kullanılacak tekniklerdir. Yöntem
seçilirken fiyatlama hedefinin, talebin, maliyetlerin ve rakiplerinde göz önünde
tutulması gerekir.



Fiyatın Kararlaştırılması: Bir malın fiyatı kararlaştırılırken, fiyatlama hedeflerini
belirlemek, hedef pazarı tanımak, talep, fiyat, maliyet ilişkisini bilmek ve rekabet
durumunu göz önüne almak çok önemlidir. Bu ekonomik etkenlerin yanı sıra, malın
fiyatının pazarlama karmasındaki rolü ve önemi de göz önüne alınmalıdır. Söz konusu
etkenlerin ışığında ve belli aşamalardan geçerek bir malın fiyatı belirlendiğinde, sistemli
bir yaklaşım uygulanmış demektir.

4.3.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırmanın Amaçları

İşletmeler fiyatlarını belirlerken öncelikle ulaşmak istedikleri amaçları dikkate almak
durumundadırlar. Fiyatlandırma bağlamında işletmelerin önünde üç alternatif bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır (Altunışık ve diğ., 2006:97):
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Şekil 23. Genel Fiyatlandırma Amaçları

Fiyatlandırmanın
Amaçları

Varolabilme
- Masrafları karşılama



Finansal amaçlar
- Maksimum kar
- Yatırımın geri dönüşü
- Nakit akışı

Pazarlama amaçları
- Pazar payı ve konumu
- Satış Hacmi
- Statükoyu koruma

Varolabilme: Daha çok pazar şartlarında varlığını idame ettirmede zorlanan firmalar
için geçerlidir. Yoğun rekabetin yaşandığı ve tüketici tercihlerinin daha seçici olduğu
günümüz pazar şartlarında, kalite ve kapasite kullanım sorunu olan işletmeler öncelikli
olarak üretimin devamlılığını sağlamak ayakta kalabilmenin yollarını bulmak
zorundadırlar. Bu amaçla fiyatlar mümkün olduğunca düşük tutularak cironun
artırılması amaçlanmaktadır. Ancak bu tür bir stratejiyi uzun dönemde devam ettirmek
mümkün değildir.



Finansal Amaçlar: İşletme, çeşitli fiyat alternatifleri altında talep yapısını ve maliyetleri
inceleyerek maksimum kar, yatırım geri dönüşü ve nakit akışı sağlayacak fiyatı seçer.
Temel amaç, en yüksek karı sağlayacak bir fiyat seviyesini belirlemektir.



Pazarlama odaklı amaçlar: Burada amaç, karlılıktan ziyade yüksek satış ciroları
yardımıyla firmanın pazardaki payının korunması veya büyütülmesi ve sektörde söz
sahibi olmaktır.
Turizm pazarlamasının karakteristik özellikleri dikkate alındığında fiyatlandırmanın

amaçları 5 temel başlık altında özetlenebilir.


Rekabeti karşılamak: Bir taraftan turistik tüketicilerin fiyatlara karşı aşırı duyarlı
olmaları, diğer taraftan uluslararası turizm pazarlarında birbirlerine çok benzer
ürünlerin sunulması işletmeler arasında sert ve kırıcı rekabete yol açmaktadır.
İşletmenin çalıştığı faaliyet alanında aynı ürünleri üreten çok sayıda işletmeler varsa,
fiyatlamanın amacı rekabeti karşılamak olmalıdır.
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Savunmak: Turistik işletmeler, içinde faaliyet gösterdikleri endüstrinin ve ekonominin
koşullarına göre kendilerini savunma ve koruma amaçlı fiyatlama yapabilirler. Örneğin,
sert bir rekabet ortamının olması durumunda, rekabeti karşılayan bir fiyatlama süreci
izlenebilir. Fiyatlar endüstrideki veya ekonomideki bolluk ve kıtlık dönemlerine göre
belirlenebilir.



Kar elde etmek: Kar elde etme amacı tatmin edici bir kar veya maksimum bir kar
şeklinde belirlenebilir. Özellikle uzun dönem yaşamak isteyen, uzun dönemde
satışlarını artırmak, pazar payını büyütmek var olan pazarı uzun süreli olarak tutabilmek
ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmek isteyen işletmeler tatmin edici bir karı amaç
edinebilir veya tekelci bir özelliğe sahip işletmeler yüksek bir fiyat belirleyerek kısa
dönemde maksimum kar elde etmeye yönelebilirler.



Mevcut durumu korumak: Turistik işletmeler, özellikle mevcut rekabet karşısında
durumlarını korumak isteyebilirler. Mevcut durumu korumak amacı statik nitelikli bir
amaçtır. Dinamik nitelik taşımayan, rekabetten çekinen tembel işletmeler bu amaca
yönelebilirler..



Turizm pazarına nüfuz etmek: Turizm pazarı hem uluslararası düzeydedir hem de çok
geniş bir pazardır.

4.4.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler

Tatil ve dinlenme turizmi için özellikle tatil seçimi yaparken göz önünde
bulundurulması gereken pek çok faktör vardır. Fiyat, bütün pazarlama kararlarının en
önemlisidir. Çünkü fiyat müşterilerin satın alma isteği ile üreticinin satış yapma istekleri
arasında gönüllü değişim hareketinin koşullarını belirlemektedir (Middleton ve
Clarke,2001:138). Turizm işletmeleri, ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırma sürecinde çeşitli
faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Aşağıda bu faktörler kısaca
açıklanmaya çalışılmıştır.

4.4.1. Mal ve Hizmetlerin Üretim veya Alım Maliyeti
Uygulamada en çok kullanılan fiyatlandırma usulleri maliyet temeline dayalıdır.
Maliyet de, işletmenin denetleyebileceği bir faktör olup, “birim sabit maliyetle”, “birim
değişken maliyet” toplamı olan “ortalama birim maliyet” “birim satış fiyatını” belirlemede
yaygın olarak kullanılır (Mucuk,1999:281).
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4.4.2. Mal veya Hizmetlerin Niteliği
Turizm ürünleri genellikle emek-yoğun ürün özellikleri taşıdıklarından, bir hizmet
standartlaştırması çok zordur. Turistik işletmeler, büyüklük ve hizmet şekillerine göre
sınıflandırılırlar. Aynı kategoride bulunan otel işletmeleri arasında bazen fiyat farklılıkları
bulunur. Bu farklılık hizmetin sunuluş şeklinden kaynaklanmaktadır. Ürünün hizmete
sunuluş şekli farklı olursa değişik bir fiyat uygulanabilmektedir (Akat,2000:174).

4.4.3. Turist (tüketici) Davranışları
Tüketiciler turizm hizmetlerinden ancak kendi bütçelerine uygun olduğu ölçüde
yararlanabilirler. Turistik mal ve hizmetlerin fiyat tespit politikasını etkileyen en önemli
faktör, mal ve hizmetin tespit edilmiş cari fiyatıdır. Turistik ürünün fiyatları bütçemize
uygun değilse talep etmeyiz. Fiyat yüksek tutulursa o ürüne karşı talep azalacaktır. Bu
nedenle talep istenen düzeye gelene kadar fiyatları düşürmek gerekir. İşletme için en uygun
fiyat, karı maksimize eden fiyattır. Turizm talebi ulusal ve uluslararası düzeyde olmaktadır.
Bu nedenle işletmeler, hitap ettiği hedef kitlelere göre fiyat tespit etmeye başlamışlardır
(Hacıoğlu,2000:52).

4.4.4. İşletmenin Yeri
Çevresinde önemli özellikler bulunan bir işletme, fiyatını bu özellikler nedeniyle yüksek
tutabilmektedir. İşletmenin turistik çekiciliği yüksek olan coğrafi, tarihi, doğal ayrıcalıklı
bir yerde bulunması, işletmeyi ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir. Konaklama işletmeleri,
lokantalar, dinlence-eğlence yerleri, özel rekreasyon alanları, özel konumlarını fiyatlamada
kullanabilen işletmelerdir. İşletmenin bir adada olması, manzarası çok güzel bir tepede
olması, termal kaynakları kendi işletmesi içinde kullanması, korunmaya alınmış bir bölgede
tek işletme olması gibi özellikler fiyatlamada işletmenin yerini ön plan çıkarabilir
(Akmel,1994:121).

4.4.5. Rakipler
Turizm sektöründe rekabet şartlarının son derece çetin oluşu, işletmelerin satış
fiyatlarını belirlerken rakiplerinin mamulleri için belirledikleri satış fiyatını dikkate almak
zorunda bırakmaktadır. Bir pazarda önemli bir paya sahip olarak liderliği üstlenmiş olan
işletmeler, satış fiyatlarını düşürdükleri veya yükselttiklerinde pazarda yer alan diğer
işletmelerde kendisini izlerler. Ancak pazarda hiçbir işletme lider konumda değilse,
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pazarlamacılar diğer bütün işletmeleri izler ve fiyat değişikliklerine bir şekilde cevap
verirler (Tuncer ve diğ.,1994:116).

4.4.6. Pazarlama Karması Stratejisi
Fiyat bazı durumlarda bir işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşabilmek için
kullanabileceği pazarlama karması elemanlarından yalnızca biri olabilir. Bu gibi
durumlarda fiyatın ürün tasarımı, dağıtımı ve tanıtımı gibi diğer elemanlarla uyum içinde
olması gerekir. Çünkü bu elemanlar için alınacak pazarlama kararları uygulanacak olan
fiyattan önemli ölçüde etkilenir. Örneğin odalarının tamamını bir tur operatörü tarafından
satmayı planlayan bir resort otelin, bu operatöre yeteri kadar indirim sağlayabilecek bir fiyat
marjının olması gerekir. Diğer yandan bir işletmenin pazarlama karmasının da fiyatı
doğrudan etkileyeceğini belirtmek gerekir (İçöz, 2001:317).

4.4.7. Hukuki Düzenlemeler
Fiyatlara müdahale her ülkede görülse de, genelde devlet fiyatların turizm sektörü
tarafından oluşturulmasını sağlamaktadır. Türkiye’de 1988 yılına kadar otel fiyatlarını
Turizm Bakanlığı tespit ederken bu yıldan sonra fiyatlar serbest bırakılmış ve sektör kendisi
tespit etmeye başlamıştır. Resmi turizm örgütleri ülkenin turistik ürün fiyatını belirli bir
düzeyde tutabilmek ve turizm pazarlarında benzer turizm ürünü arz eden ülkelerle rekabet
etmek amacıyla fiyatları kendileri tespit ederler. Eğer kendisi tespit etmiyorsa en azından
denetlemek ve kontrol altında tutmaktadırlar. Böylece resmi turizm örgütleri turistik ürün
maliyetini en alt düzeyde tutarak daha geniş bir turizm talebi yaratmak ve geniş turist
kitlelerini yöresine çekmek istemektedirler (Hacıoğlu,2000:53).
Şekil 24. Fiyatlama Kararlarını Etkileyen Faktörler
İç Faktörler





Pazarlama amaçları
Pazarlama karması stratejisi
Maliyetler
Örgütsel itibar

Dış faktörler


Fiyatlandırma
kararları



Pazar ve talebin özelliği
Rekabet
Diğer çevresel faktörler
(ekonomi, satıcılar, devlet)

Kaynak: Kotler ve diğ. (1996:341).
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4.5.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma Yöntemleri

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için uygulayabileceği fiyat aralığı ya kar elde
etmeye imkân tanımayacak kadar düşük veya ürüne olan talebi engelleyecek derecede yüksek
bir fiyat seviyesinde olabilecektir. Bu nedenle işletme bu iki aralık arasında bir fiyat belirlemek
durumundadır. Bu bağlamda bir işletmenin takip edebileceği üç temel fiyatlandırma yöntemi
söz konusudur. İşletme bu yöntemlerden bir veya birkaçını birlikte veya ayrı ayrı kullanarak
fiyatı belirlemektedir. Bu yöntemler, maliyet odaklı fiyatlandırma, rekabet odaklı fiyatlandırma
ve talep odaklı fiyatlandırmadır (Altunışık ve diğ.,2006b:177).

4.5.1. Maliyet Odaklı Fiyatlandırma
Bazı işletmeler, fiyatlarını belirlerken maliyetlerini esas alırlar. Hesapladıkları
maliyetlere belirli bir kar marjı ilave ederek satış fiyatını belirlerler. Ancak bu yöntemin
uygulanabilmesi için, maliyete ilişkin bilgilerin sağlam ve güvenilir bir biçimde elde bulunması
gerekir. Aksi halde işletmenin belirleyeceği fiyat, piyasa fiyatının üstünde ya da gerçek
maliyetin altında olabilir (İslamoğlu, 1999:387).
Uygulamada en yaygın olarak kullanılan usuller, maliyet esasına göre fiyatlandırma usul
ve yöntemleridir. Maliyete yönelik fiyatlandırma iki grupta ele alınabilir (Mucuk,1999:283):
a) Maliyet artı (maliyet + kar) usulü
b) Hedef fiyatlandırma usulü

4.5.1.1. Maliyet Artı (Maliyet + Kar) Usulü
Pazarlamacılar tarafından tespit edilen hedeflere ulaşmayı sağlayacak en iyi fiyatın ne
olacağını belirlemek için kullanılan bir teknikte “Maliyet Artı Fiyatlandırma” dır. Maliyet artı
fiyatlandırma birim başına düşen ortalama maliyete bir marjın ilave edilmesi temeline dayanır.
Burada adı geçen marj işletmeni genel giderlerinden gelen pay ve birim karı kapsar. (Tuncer ve
diğ.,1994:136). Bu usul de, iki ayrı şekilde uygulanmaktadır (Mucuk, 1994:166)
a) Değişken Maliyet (Alış Maliyeti) Esası: Genellikle, toptancı ve perakendecilerin
kullandıkları bir usul olup, satılacak malın alış maliyetinden bir birimin payını bulup, buna
belirli bir kar yüzdesi eklemek suretiyle satış fiyatı belirlenir. Böylece, maliyet hesabına sadece
değişken maliyet esas andığından, kar yüzdesi veya marjı birim sabit masraflar karşılandıktan
sonra, belirli bir net kar payı bırakacak şekilde yüksek tutulur. Uygulamada kar yüzdesinin
belirlenmesinde, yıllık tahmini satışlar ve sabit masraflar göz önünde tutulur.
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b) Tam Maliyet Esası: Daha çok üretici işletmelerde kullanılan usuldür. Bu fiyatlandırma
metodunda, toplam sabit maliyet belirli bir standarda göre dağıtılır. Bir birime düşen sabit
maliyetle, değişken maliyet toplamı olarak bulunan ortalama tam maliyete belirli bir yüzde kar
ekleyerek satış fiyatı saptanır. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus şudur:
uygulamada görülen bu ortalama birim maliyete dayalı fiyatlandırma ile maksimum kara
ulaşmak zordur. Çünkü üretim miktarı ile bağlantılı olarak marjinal maliyet ve ortalama maliyet
önemli farklılık gösterirler.

4.5.1.2. Hedef Fiyatlandırma Usulü
Hedef fiyatlandırma yöntemi de maliyet temeli üzerine geliştirilmiş bir fiyatlama
yöntemidir. Bu yöntemin maliyet artı kar yönteminden farkı, belirli bir dönemde (bir yıl, bir
turizm sezonu) yapılacak satış miktarının önceden tahmin edilmesidir. Önceden satış tahmini
yapılabilen büyük ölçekli işletmelerde uygulanabilen bir yöntemdir (Akmel, 1994:125).
Bu yöntemde fiyatın belirlenebilmesinde başabaş noktası önemli rol oynamaktadır.
Başabaş noktası; bir işletmenin satışlarında masraflarını kurtarıp kara geçeceği asgari satış
miktarını göstermektedir. Başabaş noktası firmanın sıfır kar ettiği (yani ne zarar ne de kar ettiği
satış miktarı) noktayı göstermektedir. Bu noktanın üzerinde işletme kar etmeye başlamaktadır
(Altunışık, 2006:105).
Bu iki yönteme ilave olarak maliyet odaklı fiyatlandırma kapsamında özellikle turizm
işletmelerinde uygulanan “Faktör Fiyatlandırma” da önemli bir fiyatlandırma yöntemidir. Bu
yöntem maliyet üzerinden fiyatlandırmanın değişik bir şeklidir ve genellikle restoran
işletmelerinde uygulanmaktadır. Yiyecek maliyetleri standart bir maliyet faktörü ile çarpılarak
satış fiyatı bulunur. Maliyet faktörleri de yiyecek hizmetinin türüne göre değişir. İşletmenin
konumu, imajı ve atmosferi maliyet faktörünü yakından etkiler ve bu unsurlar önem kazandıkça
faktörün değeri de yükselir. Örneğin ünlü ya da statülü işletmelerde 4 gibi yüksek bir maliyet
faktörü kullanılabilir. Bu nedenle işletmenin konumu ve ünü de faktör puanını etkiler
(İçöz,2001:327).

4.5.2. Rekabet Odaklı Fiyatlandırma
Bu yöntemde maliyetler ve talepten çok pazardaki rakiplerin fiyatları göz önünde
tutulur. İşletme rakiplerin izledikleri fiyat düzeyini benimseyebilir. Aynı fiyattan satabileceği
gibi biraz daha düşük, ya da biraz daha yüksek bir fiyatı uygulayabilir (Yükselen, 2001:180).
Rekabete dayalı fiyatlamada en yaygın uygulama, pazarda geçerli fiyatla malı
fiyatlamaktır. İşletme, içinde yer aldığı endüstri dalında oluşmuş ortalama fiyatı benimser. Eğer
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maliyetleri hesaplamak çok güçse, endüstri dalında geçerli fiyatın uygun fiyat olduğu varsayılır
ve bu fiyat kullanılır. Ayrıca bu fiyat benimsenmekle, endüstri dalında işletmeler arasındaki
uyumada ters düşülmemiş olur (Cemalcılar,1998:226).
Örneğin, bir otel zinciri rakip işletmedeki fiyatı 6 $ olan bir hizmeti 10 $ olarak
fiyatlandırabilir. Fiyatlamanın bu şekli turizm endüstrisinde oldukça yaygındır. Esnekliği
ölçmek zor olduğu zaman, işletmeler piyasada uygulanan şimdiki fiyatın, istenen kazancı
getiren endüstrinin fiyata dair ortak aklını gösterdiği kanısına varırlar. İşletmeler şimdiki fiyatı
sürdürmenin zararlı fiyat savaşlarını da önleyeceğini inanırlar (Kotler, 1999:427). Cari fiyatı
esas alma ve kapalı zarf usulü olmak üzere başlıca iki uygulama şekli vardır (Mucuk,
1999:286).

4.5.2.1. Cari Fiyatı Esas Alma
Rekabete yönelik fiyatlandırmanın en çok kullanılan şekli olan bu usulde, mamulün
fiyatı, o endüstri dalındaki ortalama fiyat düzeyinde tutulmaya çalışılır. Yaygın kullanılmasının
nedenleri olarak, maliyetleri hesaplamanın hele talep tahminleri yapmanın güçlüğüne karşılık,
rekabet fiyatının veya ortalama piyasa fiyatını almanın kolay olması; bu fiyatın endüstrinin
sağduyusunu belirten normal kazanç sağlayan fiyat olduğu düşüncesi ve rekabeti körükleyici
olmaması sayılabilir.

4.5.2.2. Kapalı Zarf veya İhale Usulü
Kapalı zarf ile fiyat teklif ederek fiyat koyma usulü büyük sözleşmelerle alınan taahhüt
işlerinde, özelikle devlet ihalelerinde görülür. Kapalı zarf usulünde, çeşitli mal veya hizmetleri
sunan firmalar, rakiplerin fiyat tekliflerini tahmin etmeye ve öğrenmeye çalışarak, onlardan
biraz daha düşük fiyat önerme yoluyla ihaleyi kazanma yarışına girerler. Amaç işi almak
olduğundan, düşük fiyat önermeleri halinde kazanma şansları yüksek olur; ancak bu takdirde
ihaleyi kazanacak olurlarsa, elde edecekleri toplam kar düşük olacaktır. Yüksek önerildiği
takdirde ise kazanma şansı zayıflarsa da, kazanma halinde kazanç fazla olur.

4.5.3. Talep Odaklı Fiyatlandırma
Bu yöntem fiyat-talep ilişkisini belirleyerek işletme için en yararlı fiyat düzeyinin
saptanmasını ifade eder. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, fiyat-talep ilişkisini kurabilmeye
temel olacak bilgilerin elde edilebilmesi gerekir. Bu ilişki kurulurken içinde faaliyette
bulunulan pazarda ne tür bir fiyat-talep ilişkisinin olduğu iyi değerlendirilmelidir. Sözgelimi
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tam rekabetçi piyasalarla oligopol piyasalardaki fiyat-talep eğrileri birbirinden farklıdır
(İslamoğlu, 1999:191).
Bir hizmetin fiyatını belirlemede, müşterinin görüş noktasından bakmak yararlıdır.
Müşteri beklentileri göz önüne alınmaksızın fiyatlandırma kararlarının alınması genellikle
satışlar, kazançlar ve müşteri memnuniyetinde bir azalmayla sonuçlanır. Müşteriler, geçmiş
tecrübelere dayanan algılanan değer, alternatiflerin uygunluğu, iletişim maliyetleri ve kişisel
ihtiyaçlarla ilgilidirler. Müşteriler ayrıca satın alma riski, satın alma ilişkisinin düzeyi ve
hizmete kişisel katılım düzeyiyle de ilgilidirler (Kurtz ve Clow,1998:261).
Bir hizmetin fiyatı için en üst sınır müşterilerin o hizmet için ödemeye hazırlıklı
oldukları miktara göre belirlenir. Aslında farklı müşteriler genellikle bir hizmetin fiyatına farklı
tavan belirlerler. Dolayısıyla talebe dayalı fiyatlama pazarın etkin bir şekilde bölümlenerek her
bir pazar bölümünde maksimum fiyata ulaşmaya dayalıdır (Öztürk,2003:65). Modern
pazarlama anlayışı işletmelerin fiyat belirlemelerinde talebi dikkate almalarını gerektirir.
Talebe dönük fiyatlandırmada kuramsal ve pratik birçok yöntem kullanılmaktadır. Aşağıda bu
yöntemler kısaca açıklanmaya çalışılmıştır (Tek, 1999:488).

4.5.3.1. Alıcıların Kabulüne Göre
Birçok işletme fiyatlarını, maliyetlerine göre değil ürüne alıcılar tarafından verilen
değere, başka bir deyişle alıcıların algılamalarına göre ayarlar. Tüketiciler alımlarında giderek
daha çok değer peşinde koşmaktadır. Buna cevaben birçok firmada değer fiyatlandırması
yöntemi uygulamaktadır. Değer fiyatlandırması, tüketicilere gerçekten gereksinmelerini
karşılayan bir pazarlama karışımı için makul bir fiyat düzeyi saptamayı içerir.

4.5.3.2. Referans Fiyatı
Birçok insan satın aldıkları ürünler için kaç para ödedikleri üzerinde fazla kafa yormaz.
Tüketicilerin çoğunun satın aldıkları ürünlerin çoğu için ödemeyi bekledikleri bir fiyat (referans
fiyatı) vardır. Farklı müşteriler aynı ürün veya ürünler için farklı farklı referans fiyatlarına sahip
olabilirler.

4.5.3.3. Esnek Başabaş Analizi
Yöntem başabaş noktası üzerinde odaklaşır. Başabaş noktası firmanın toplam
maliyetlerinin toplam gelirlerine tam olarak eşit olduğu noktayı ifade eder. Bu yöntemde önce
birimlerle hesap yapıp çıkan birim miktarı varsayılan birim fiyatı ile çarpılmaktadır. Başabaş
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grafikleri yoluyla fiyat analizinde talep dikkate alınır. Her olası fiyat için ayrı bir başabaş
noktası ortaya çıkar. Bu takdirde esnek başabaş analizinden söz edilir.

4.5.3.4. Geleneksel Arz Talep Analiziyle Maksimum Karı Verecek Fiyat
Bu yöntemde yalnızca kar veren değil, maksimum karı veren fiyat aranır. Başabaş
analizi maksimum karı değil kara geçişi vermekteydi. Bu analizde firma biçeceği fiyatı
saptarken en son birim kar bırakacaksa üretmeye karar verir. Tekelci rekabet piyasasında her
firmanın kendinin bir pazarı vardır. Pazarlama yöneticileri bu eğri üzerinde tek bir fiyat seçmek
ve genellikle bütün potansiyel alıcılara bunu teklif etmek zorundadır.

4.5.3.5. Fiyat Farklılaştırılması
Bu yöntemde belirli bir mal iki veya daha çok sayıda değişik fiyattan satışa
sunulmaktadır. Her durumda birim maliyetler aynıdır. Burada talebin (müşteri, ürün, kuruluş
yeri vb.) yoğunluğuna bakılır. Başka bir deyişle firmalar, temel fiyatlarını müşteriler, ürünler
ve kuruluş yerlerindeki farklılıklara göre ayarlarlar.

4.5.3.6. Genel Yönetim Giderlerine Katkı Yöntemi
Bu yöntemde fiyatlama, maliyetle birlikte talebede dayanmaktadır. Değişik fiyatlardan
ne kadar mal satılabileceği de tahmine çalışılmaktadır. Yöntemde işletmenin genel giderlerini
karşılayabilecek ve firma karına en çok katkıyı sağlayacak fiyat seçilir.

4.5.3.7. Talepten Geriye Doğru Fiyatlandırma
Yöntemde üretici belirli bir ürün için perakende (referans) fiyat ile işe başlar ve her
kanal üyesinin beklediği tipik marjları düşerek geriye doğru ilerler. Bu da üreticiye koyacağı
yaklaşık fiyatı verir. Sonra bu fiyattan ortalama veya planlanmış pazarlama giderleri
çıkartılarak o kalemi (ürünü) üretmek için ne kadar para harcanması gerektiği bulunur.
Özellikle çikolata ve şekerleme firmaları fiyatlandırmada bu yöntemi kullanırlar.

4.6.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma Stratejileri

Uygulamada hemen hemen bütün işletmelerin birden çok fiyatlandırma hedefleri
olduğu bilinmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için işletmeler fiyatlandırma stratejilerine
başvurmaktadırlar. Fiyatlandırma stratejileri, doğrudan fiyatlandırma hedeflerinden üretilen,
geniş ve açık planlar şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca fiyatlandırma stratejileri, bazı
fiyatlandırma taktik ve politikalarının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Tuncer ve
diğ.,1994:117).
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Fiyatlama stratejileri malın yeni olup olmayışına, rekabet durumuna ve malın kalitesine
göre farklılık gösterir. Bir işletme ister yeni, isterse satmakta olduğu bir malı fiyatlarken malının
kalitesi ile malının fiyat düzeyi arasındaki uyumu gözetmek zorundadır. (İslamoğlu, 1999:382).
Pazarlama literatüründe çok sayıda fiyatlandırma stratejisi yer almaktadır. Bunlardan
uygulamada en çok kullanılanlar aşağıda ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

4.6.1. Pazarın Kaymağını Alma Stratejisi
İşletme yeni malını pazara sunarken yüksek fiyat uygulayarak talebin inelastik olduğu
pazar bölümünü ele geçirir. Hızla kara geçer ve daha sonra fiyatını düşürerek diğer pazar
bölümlerine de girer. Giriş döneminde fiyatı yüksek belirlemenin bir yararı da pazarda rekabet
ortamına girildikten sonra, fiyatı yükseltmenin çok güç, buna karşılık fiyat düşürmenin daha
kolay olmasıdır. Böylece işletme rekabetle karşılaşmadığı ilk dönemde diğer dönemlere oranla
daha çabuk ve daha çok kar elde etme olanağını bulabilir (Yükselen, 2001:173).
Bu yaklaşım turizmde ürünün çok farklılaştırılmış olması sayesinde uygulanabilir.
Örneğin; yeni bir ulaştırma yöntemi, yeni bir destinasyon gibi. Burada sunulan turistik ürün
için oldukça yüksek fiyatlar uygulanabilir. Ancak bu fiyatlandırma talebin güçlü olması
durumunda mümkündür. Farklı ve eşsiz özelliklere sahip bir konumda bulunan işletmeler
yüksek fiyat stratejisi uygulayabilir (İçöz,2001:340).

4.6.2. Ödüllü Fiyatlandırma Stratejisi:
Bu stratejide, işletme ortalama kardan daha yüksek kar elde etmeyi ama aynı zamanda,
sağlam bir pazar payına da ulaşmayı amaçlar. Bunu başarmak için fiyat yüksek tutulduğu
ölçüde kalite de geliştirilir. Mala pahalı olduğu ölçüde değerli olduğu imajı kazandırılır
(İslamoğlu, 1999:384).

4.6.3. Prestije Dayalı Fiyatlandırma Stratejisi:
Prestije dayalı fiyatlandırma stratejisinde mal, prestij ya da kalite imajı yaratmak için
yapay olarak yüksek fiyatlanır. Örneğin; Dupont markalı çakmaklar ve kalemler bu politikaya
göre fiyatlanır. Yüksek fiyatlı giysiler, “üstün kalite” imajını uyandırır (Cemalcılar,1998:232).
Özellikle parfüm, kıymetli taşlar, kürk ve elmas gibi lüks ürünlerde, fiyat kalitenin bir
göstergesi olarak algılandığından, bu ürünlerin fiyatlarını yüksek kaliteli havası verebilmek ve
imaj amaçlı olarak yüksek tutmak gerekmektedir (Altunışık ve diğ.,2006b:188).
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Pazarda lüks ve üstün pozisyonu arayan otel ve restoranlar pazara bu pozisyonlarını
destekleyecek yüksek bir fiyatla girerler. Gece kulüpleri belirli bir müşteri tipi çekmek ve bir
seçkinlik imajı yaratabilmek için giriş ücreti talep edebilmektedirler (Kotler ve diğ.,1999:427).

4.6.4. Pazara Nüfuz Etme Stratejisi:
Pazarın kaymağını alma stratejisinin karşıt yaklaşımı; satıcıların pazara mümkün
olduğunca bütünüyle girmek için ürünün fiyatını mümkün olduğunca düşük tespit ettikleri,
pazara nüfuz etme stratejisidir. Düşük bir fiyat ürünü mümkün olabilecek pek çok gelir düzeyi
için bulunur hale getirir ve satıcılar muhtemelen süratle pazar paylarını genişletirler.
Pazara nüfuz etmeyi amaçlayarak fiyatlamalarını yapan işletmelerin hedefi, pazar
paylarını artırmaktır. Pazar paylarını artırmak için düşük fiyat uygulaması yapılabilmektedir.
Genel olarak ürünün satışı sırasında tüketicilerin eğilimi doğrultusunda ve rakiplerin fiyatlarına
göre ürünlerin fiyatı belirlenir (Akmel,1994:118).

4.6.5. Koruyucu Fiyatlandırma Stratejisi
Bazı işletmeler, iş yaptıkları ya da ileride desteklerine muhtaç olacakları küçük
işletmeleri fiyat rekabetine karşı korumak isterler. Bunun için de kendi fiyatlarını küçük
işletmelerinkinden yüksek tutarak onlara rekabet olanağı sağlarlar. Burada amaç, küçük
işletmelerin gerektiğinde desteğini sağlamaktır (İslamoğlu,1999:385).

4.6.6. Pazara Girişi Engelleme Stratejisi
Bazı durumlarda, fiyatlar üretim maliyetinin bile altında oluşturulur. Bunun amacı
rakipleri iflasa sürüklemek, böylece yeni girişlerin tamamen önlenmesidir. Bu tür fiyatlamaya
pazara girişi engelleme fiyatlaması denir ve en azından uluslar arası pazarlarda yasal değildir.
Stratejinin başarılı olabilmesi için pazarı kontrol eden firmaların uzun bir dönemde fiyat
savaşını sürdürememeleri gerekir. Doğal olarak bu yöntem müşteri odaklıdır. Çünkü müşteriler
için ödedikleri karşılığında eskisine göre daha fazla değer sunabilmektedir. Şirket pazar
konumunu oluşturduktan sonra yavaş yavaş fiyatlarını artırır ve böylece kaybettiği karlarını
geri almaya çalışır (Blythe, 2001:165).

4.6.7. Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma
Tutundurmaya yönelik fiyatlandırma seçilmiş bazı mamullerin satış fiyatlarını müşteri
çekebilmek için aşağıya indirilmesini öngörür. Böylece bu özel ve geçici fiyatlar sayesinde
normal etiketleriyle satışına devam edilen diğer mamullerin satışının da hareketleneceği
düşünülmektedir (Tuncer ve diğ.,1994:125).
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Böyle tutundurma amaçlı veya tutundurucu fiyatlandırmaya, rekabetçi fiyat
indirimlerini karşılamak veya rakip marka müşterilerinin işletmenin mamullerini denemesini
sağlamak gibi nedenlerle başvurulur. Bu strateji rekabet şartlarındaki kısa dönemli değişmelere
uyum sağlamada oldukça etkili bir araçtır ve yüksek kalite imajına zarar verme tehlikesi
nedeniyle daha çok üretici işletmenin halk tipi - düşük fiyatlı - mamulleri için uygulanır
(Mucuk,1994:174).

4.6.8. Dizginlenmiş Fiyatlandırma Stratejisi
İşletmeler kamuoyu yönetiminin göstereceği tepkilerden çekindikleri zaman, fiyatlarını
belirli bir düzeyin altında tutmaya özen gösterirler. Çünkü fiyatlarını yüksek tutarlarsa, kamu
yönetimi yüksek fiyat uygulamalarına karşı önlem alabilir ve işletmeler bu önlemlerden yüksek
fiyatın sağlayacağı karlardan daha fazla zarar görebilirler (İslamoğlu, 1999:387).

4.7.

Turizm İşletmeleri’nde Fiyatlandırma Politikaları

Bir işletmenin her şeyden önce, piyasaya sunmak istediği ürünle neyi gerçekleştirmek
istediğine karar vermesi gerekir. Buda politika ve strateji saptanması anlamına gelir. Politika;
bir işletmenin yönetilmesinde genel bir rehber ve hareket planıdır. İşletmelerde fiyat kararları
genel amaçlar doğrultusunda saptanan belirli bazı yönetsel politikalara dayanmaktadır. Bu
politikalar, işletmenin ne gibi fiyatlandırma durumlarıyla karşılaşabileceğini ve bunları nasıl
çözümleme yoluna gideceğini açıklamaktadır (Tek, 1999:457).
Politika kısaca, amaçlara nasıl ve hangi yollarla ulaşılacağının belirlenmesidir
(Demirkol ve Oktay,2004:10). Fiyatlama politikası, işletme misyonuna uygun olarak, işletmeyi
amacına ulaştıracak pazarlama amacının gerçekleşmesini sağlayacak biçimde oluşturulmalıdır.
İşletme ve pazarla ilgili ileriye yansıtılmış bilgiler ışığında, işletmenin uzun dönemli çıkarlarını
korumayı amaçlamalıdır. Fiyatlama politikası uzun dönemli işletme çıkarlarına yönelik
olmakla birlikte hiç değişmeyecek değildir. İşletmenin koyduğu ilk fiyatlandırma politikası
amacına ulaşıp işlevini tamamlayınca değiştirilebilir (Akmel,1994:116).
Aşağıda

başlıca

fiyatlandırma

politikaları

İndirimli

Fiyat

Politikası,

Fiyat

Farklılaştırılması, Coğrafi Fiyat Politikası, Psikolojik Fiyat Politikası, Ürün Hattı Fiyat
Politikası, Yol Gösterici Fiyat Politikası, Garantili Fiyat Politikası olmak üzere yedi alt başlık
altında genel hatları ile incelenmeye çalışılmıştır.
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4.7.1. İndirimli Fiyat Politikası
Ticari hayatta esas fiyatın (liste fiyatının) belirlenmesinden sonra uygulanmakta olan
çeşitli iskontolara (indirimlere) çok rastlanmaktadır. Farklı fiyatlar, çoğu kez çeşitli iskontolar
sonucu ortaya çıkmaktadır. Üretici işletmenin tek fiyat belirlediği bir mamulü, nihai tüketici
değişik bayilerden hatta yan yana iki bayiden farklı fiyatlardan satın alabilir (Mucuk,1994:177).
Bu politika, özellikle aracı işletmeleri satış çabalarına özendirmek için dört değişik biçimde
kullanılır (İslamoğlu,1999:396).


İşlevsel (Fonksiyonel) İndirim

İşlevsel indirimin amacı, aracı işletmelere özendirici bir kar marjı bırakarak onları mala
ve satış çabalarına çekmektir. Üretici işletme önce, tüketiciye satılacak son fiyatı belirler. Daha
sonra da geriye doğru giderek her kademedeki aracılara belirli bir kar marjını bırakan fiyatları
belirler.


Miktar İndirimi

Üretici işletmeler sürümü artırmak ve üretimi daha düzgün hale getirmek için, liste fiyatı
üzerinden indirim yapmak yerine, müşterilerin satın aldıkları miktarın belirli bir oranındaki mal
miktarını müşteriler ücretsiz verirler. Bazen de işlevsel indirim ile miktar indirimi birlikte
uygulanır.


Mevsimlik İndirim

Satışı büyük ölçüde mevsimlere bağlı olan mal ve hizmetlerin satışını özendirmek için
uygulanan bir politikadır. Oteller, moteller, hazır giyim işletmeleri bu politikayı sıkça
uygularlar. Fiyat, mevsimlik talebe göre artırılır ya da azaltılır. Örneğin, deniz turizmine
yönelmiş işletmeler sonbahar, kış ve ilkbaharda fiyatlarını düşürerek talep yaratmaya çalışırlar.


Erken Ödeme İndirimi

Erken ödeme indiriminde belirli bir vadedeki fiyat belirlenerek yapılacak her erken
ödeme için belirli bir oranda indirim yapılır. Sözgelimi Modoko’da ev mobilyalarının 6 aylık
fiyatları belirlenmiştir. Peşin ödemelerde her ay için belirli bir oranda indirim yapılmaktadır.

4.7.2. Fiyat Farklılaştırılması
Turizm işletmeleri doluluk oranlarını yükseltmek ve kar marjlarını artırmak amacıyla,
işletme içinde zaman ve mekâna göre farklı fiyatlar uygulayabilirler. Diğer taraftan turizm
pazarındaki tüketici gruplarının da farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle, işletmeler
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ürettikleri mal ve hizmetlerin temel yapısında bir değişiklik yapmadan fiyat farklılaştırılması
uygularlar (Hacıoğlu, 2000:53). Fiyat farklılaştırılması aşağıdaki gibi yapılabilir (Akat,
2000:177):


Müşterinin Satın Alma Gücüne Göre Fiyat Farklılaştırılması

Mal ve hizmetlerde bazı fiyat farklılaştırılmalarının yapılması gerekmektedir. Örneğin;
otelin manzaralı ön odaları ile arka bahçeye bakan odaları, alt ve üst kattaki odalar, banyolu ve
lüks daireler farklı fiyatlarla satışa sunulabilir.


Zamana Göre Fiyat Farklılaştırılması

Değişik pazarlardaki

müşteriler farklı

zamanlarda

satın alma

davranışında

bulunabilirler. Örneğin, oturma bölgelerindeki Çin restoranlarının menülerindeki bazı
yiyecekler öğle yemeği zamanında ucuzken aynı yiyecekler akşam yemeği zamanında daha
yüksek fiyatlandırılmaktadır. Havayolları ve demiryolları bilet fiyatları talebin düşük olduğu
zamanlar daha ucuzdur.
Şehir merkezlerindeki oteller, ailelere veya çiftlere hafta içi günlere kıyasla çok düşük
fiyatlarda hafta sonu paketleri sunarlar. Bütün bu servis sağlayıcıların amacı, fiyata duyarlı
insanları aksi taktirde boş kalacak olan koltuk ve yatakları kullanmaları için çekmektir (Kasper
ve diğ.,1999:641).


Müşteri Sayısına Göre Fiyat Farklılaştırılması

Grup halinde gelen ve toplu alımlarda bulunan müşterilere daha düşük fiyatların
uygulanması şeklinde ortaya çıkar. Gerek konaklama ve gerekse yeme-içme ve seyahat
hizmetlerinden grup halinde yararlanmak isteyenlere özel indirimler yapılması, talebi ve
dolayısıyla karlılığı artırıcı bir rol oynar.


Müşterinin Kişisel Durumuna ve Ödeme Şekline Göre Fiyat Farklılaştırılması

Müşterinin kişisel durumu, peşin ve toplu ödemede bulunup bulunmaması gibi
faktörlerde dikkate alınarak fiyat farklılaştırılmasına gidilebilir. Başarılı bir fiyat
farklılaştırılması için şu kriterlerin karşılanması gereklidir (Öztürk, 2003:66):
 Farklı müşteri gruplarının fiyata karşı tepkileri farklı olmalıdır. Örneğin hizmete farklı
değerler yüklemelidirler.
 Farklı pazar bölümleri tanımlanabilir olmalıdır ve onlara farklı fiyatlar uygulayabilecek
bir mekanizma olmalıdır.
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 Bir pazar bölümünde hizmete daha düşük fiyat ödeyen kişilerin biletlerini (hizmeti
kullanma haklarını) diğer bölümlere satma fırsatı olmamalıdır.
 Pazar bölümü bu uygulamaya değecek büyüklükte olmalıdır.
 Fiyat farklılaştırılması politikası uygulamanın maliyeti elde edilen ek gelirleri
geçmemelidir.
 Müşterilerin farklı fiyatların kullanımı nedeniyle kafaları karışmamalıdır.

4.7.3. Coğrafi Fiyat Politikası
Bazı ürünler için taşıma ve lojistik maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir. Bir
işletmenin müşterileri çeşitli mesafelerde ve coğrafi alanlarda bulunmaktadır. Dolayısıyla
işletme taşıma ve nakliye masraflarının satıcı tarafından değil de alıcı tarafından karşılanmasını
arzu edebilir ve bu doğrultuda nakliye ve taşıma masraflarını alıcılara yüklemek amacıyla
fiyatlara ilave eder. Coğrafi fiyatlandırmaya en güzel örnek petrol fiyatlarıdır. Petrolun satıldığı
istasyonun rafineriye olan uzaklığı arttıkça fiyat da artmaktadır (Altunışık, 2006:112).
Coğrafi fiyatlandırma politikasını iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar
aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır (Tuncer ve diğ.,1994:123)


Standart Fiyat

Mamulünü satan işletmenin standart bir nakliye gideri belirlemesi ve mamul fiyatını bu
standart nakliye giderini dikkate alarak tespit etmesidir. Satış fiyatı, fiziksel uzaklık veya gerçek
nakliye giderine bakmaksızın bütün müşterilere uygulanır.


Bölge Temeline Göre Fiyatlandırma

Bölge temeline göre fiyatlandırmada mamulün satıcısı iki veya daha fazla sayıda bölge
belirler. Belirlenen her bir bölge için standart bir nakliye gideri tespit edilir ve bu nakliye gideri
mamulün maliyetine ilave edilerek satış fiyatı bulunur.


Psikolojik Fiyat Politikası

Bu yaklaşım, fiyata som rötuşların veya son düzeltmelerin verildiği bir yaklaşımdır. Bir
başka fiyatlama yaklaşımı kullanılarak belirlenen fiyatı, daha çekici hale getirmek için ufak
oynamalar yapılmaktadır (Rızaoğlu, 2004:201). Fiyatlandırmada psikolojik davranışlar
aşağıdaki şekillerde ortaya çıkmaktadır (İçöz, 2001:342).
 Bazı müşteriler ekonomik ve psikolojik olarak uygun buldukları en düşük ve en yüksek
fiyatlarda mal ve hizmetleri satın alırlar.
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 Tek rakamlı fiyatlar psikolojik fiyatlandırma politikasının bir diğer yönüdür. ABD’de
242 restoranda yapılan bir araştırmaya göre menü fiyatlarının %58’inin 9 rakamı ile
%35’inin 5 rakamı ile %6’sının da 0 rakamı ile bitiği belirlenmiştir. 1,2,3,4,6 ve 7
rakamları ise hiç kullanılmamıştır.
 Fiyatlandırmada kullanılan rakamların sayısı da müşterilerin satın alma davranışlarını
etkilemektedir. Örneğin, 2 haneli 95 rakamı, üç haneli olan 105’e göre, üç haneli 9,95
rakamı dört haneli olan 10,05’e göre daha ucuzmuş gibi algılanmaktadır.
 Bazı işletmeciler tüketicilerin yuvarlanmış olarak belirlenen fiyatları daha rahat
benimsediğini varsaymaktadır. Örneğin, 86 ile 139 arasındaki fiyatlar 100 olarak, 140
ile 179 arasındaki fiyatlar 150 olarak belirlendiğinde tüketicilere daha çekici
gelmektedir.
Bazı durumlarda fiyatların sonlarındaki rakamların psikolojik olarak satın almayı
etkileyebileceği belirlenmiştir. Örneğin 10 TL yerine 9.99 TL, 30 TL yerine 29.95 TL 10.000
TL yerine 9.950 TL konulması tüketicilerde fiyatların daha düşük olduğu izlenimi yaratır.

4.7.4. Ürün Hattı Fiyat Politikası
Ürün hattı fiyatlaması, birbirine bağlı ürün grupları içerisindeki fiyat ayarlamasıdır.
Genellikle bir ürünün satışları doğrudan başka bir ürünün satışlarına bağlıdır. Dolayısıyla bir
üründe yüksek kar elde edebilmek için başka bir ürünü düşük fiyattan satmak mümkündür
(Blythe,2001:161). İki ürün arasındaki bağıntı temel olarak taleple veya maliyetle ilişkili
olmaktadır (Mucuk,1994:180):
 Bağıntılı Talep: Bir malın talebinin diğer malın talebini etkilemesi halinde bu iki malın
talebi bağıntılıdır. Birçok tüketim malı endüstrilerinde bağıntılı talep oldukça yaygındır.
Bu şekilde birbiriyle çok yakından ilişkili iki veya daha fazla mal türünün
fiyatlandırılmasında imalatçı, toplam geliri en yüksek düzeye çıkaracak şekilde
birbirleriyle ilişkili en uygun fiyatlar belirlemeye çalışır.
 Bağıntılı Maliyet: Bir malın üretimindeki bir değişme diğer malın maliyetini
etkiliyorsa bu iki malın maliyetleri bağıntılı demektir. Bağıntılı maliyet durumlarında
yönetici mamul hattındaki bir malın fiyatında değişiklik yaparken bunun diğerleri
üzerindeki muhtemel etkilerini göz önünde tutmak, karşılıklı fiyat ilişkilerini çok
dikkatli bir şekilde düzenlemek zorundadır.
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4.7.5. Yol Gösterici Fiyat Politikası
Bazı malların satışında aracı işletmelerin özel gayretleri, malın satış başarısı için öteki
mallara oranla daha büyük önem taşır. Bu tür mallarda, aracı işletmeleri bu tür özel gayretlere
yöneltmek için kar marjları yüksek tutulur. Bu politikayı benimseyen üretici işletmeler şu iki
yoldan birini izler (İslamoğlu,1999:402).
 Malın saygınlığını düşürmemek ve farklı fiyat uygulamalarını önlemek için, tüketicilere
satılacak son fiyat belirlenerek, malın bu fiyattan satılması sağlanır.
 Üretici işletme son fiyatı belirleyerek malın bu fiyatın üstünde satılmasını engeller, ama
daha düşük fiyatla satılmasına izin verir.

4.7.6. Garantili Fiyat Politikası
Malın fiyatının çeşitli nedenlerle değişmesi durumunda üretici işletme, teslim
günündeki fiyatı mı, siparişi aldığı zamandaki fiyatımı uygulayacağını belirler. Genellikle bu
sürede fiyat değişebilir. Üretici işletme, fiyat farkını alıcıdan alıp almayacağını önceden
kararlaştırmalıdır (Yükselen,2001:176).
Kimi üreticiler mal teslim edilinceye dek fiyatı garanti ederler. Kimi üreticiler de, mal
aracı tarafından satılıncaya ya da mevsim erinceye dek fiyatı korurlar. Üretici fiyatı düşürmek
zorunda kalırsa, aracıyı aradaki fiyat ölçüsünde alacalandırır. Bu politika, talebin mevsimlik
olarak dalgalandığı mallar için özellikle yararlıdır. Aracıyı güven içinde, mevsiminden önce
büyük ölçülerde sipariş vermeye özendirir (Cemalcılar,1998:235).
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında fiyat kavramı ile ilgili yapılan değişik tanımları inceleyiniz ve
detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Turizm Pazarlamasında Fiyat Kavramını Açıklayınız.
2. Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Stratejileri Nelerdir?
3. Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Politikaları Nelerdir?
4. Turizm Pazarlamasında Fiyatlandırma Yöntemleri Nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak pazarlama kavraması elemanlarından fiyat kavramına
değinilmiştir. Turizm pazarlamasında fiyatlandırma yöntemi, stratejileri ve politikalarından
bahsedilerek fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerin neler olduğundan bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Fiyatta belirli bir oranda yapılan değişiklik, talep edilen miktarda daha büyük bir oranda
değişikliğe neden oluyorsa talep esnek değildir; talep daha düşük oranda değişiyorsa talep
esnektir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Bir malın üretimindeki bir değişme diğer malın maliyetini etkiliyorsa bu iki malın
maliyetleri bağlantılı demektir.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Bir malın fiyatı karşılaştırılırken, fiyatlama hedeflerini belirlemek, hedef pazarı tanımak,
talep, fiyat, maliyet ilişkisini bilmek ve rekabet durumunu göz önüne almak önemlidir
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi fiyat belirleme süreçlerinden biri değildir?
a) Maliyetlerin incelenmesi
b) Rakip tekliflerin incelenmesi
c) Arzın incelenmesi
d) Nihai fiyatların belirlenmesi
e) Fiyatlandırma metodunun seçimi

5) Aşağıdakilerden hangisi indirimli fiyat politikasının biçimlerinden biri değildir?
a) İşlevsel İndirim
b) Miktar İndirimi
c) Mevsimlik İndirim
d) Erken Ödeme İndirimi
e) Talebe Göre İndirim
.
6) Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerindeki fiyatlandırma politikalarından biri
değildir?
a) İndirimli fiyat politikası
b) Fiyat farklılaştırılması
c) İşlevsel politika
d) Psikolojik fiyat politikası
e) Garantili fiyat politikası
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7) Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerden biri
değildir?
a) Mal ve hizmetlerin üretim veya alım maliyeti
b) Mal veya hizmetlerin niteliği
c) Turist davranışları
d) Rakipler
e) Pay ortaklarının talepleri
8) Aşağıdakilerden hangisi turizm pazarlamasındaki fiyatlandırmanın amaçlarından biri
değildir?
a) Rekabeti karşılamak
b) Savunmak
c) Kar elde etmek
d) Mevcut durumu korumak
e) Fiyatlandırma metodu seçimi

9) Alıcıların bir mal veya hizmeti elde etmek için ödemeleri gereken
paraya___________________ denir.
10) Maliyet ve talepten çok pazardaki rakiplerin fiyatlarının göz önünde tutulduğu
fiyatlandırmaya rekabet odaklı ___________________denir

Cevaplar
1) Yanlış, 2) Doğru, 3) Doğru, 4) c, 5) e, 6) c, 7) e, 8) e, 9) fiyat, 10) fiyatlandırma
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5. TURİZM PAZARLAMA MALİYETLERİ (COST)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Pazarlama Maliyetleri
5.2. Pazarlama Muhasebesi Kavramı
5.3. Pazarlama Muhasebesinin Fonksiyonları
5.4. Hizmet Pazarlama Karması Kapsamında Turizm Pazarlama Maliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm Pazarlamasında Maliyet Kavramı ve Öneminden Bahsediniz?
2. Turizm Pazarlaması Muhasebesi Kavramı Anlatınız?
3. Turizm Pazarlaması Muhasebesinin Fonksiyonlarını Anlatınız?
4. Turizm Pazarlaması Maliyetleri Unsurlarını Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama Maliyetleri ile
ilgili Farklı Unsurları
İncelemek
Pazarlama Muhasebesini
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek

Pazarlama
Maliyeti Kavramı

Pazarlama Maliyetlerinin Ne
Olduğunu Açıklayabilmek

Pazarlama
Muhasebesi
Kavramı

Pazarlama Muhasebesinin Ne
Olduğunu Açıklayabilmek

Pazarlama
Muhasebesinin
Fonksiyonları

Pazarlama Muhasebesi
Süreçinin Nasıl İşlediğini
Açıklayabilmek

Pazarlama Muhasebesi
Süreçi Hakkında Farklı
Yöntemleri İncelemek

Pazarlama
Maliyeti Unsurları

Turizm Pazarlama Maliyeti
Unsurlarını Anlatabilmek

Turizm İşletmlerinde
Pazarlama Maliyeti
Unsurlarını İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
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5.1. Pazarlama Maliyetleri
Dünya nüfusunun hızla artması ve insan gereksinimlerine cevap verebilecek
kaynakların kıt olması ve azalması, sınırlı kaynaklarla kalkınma durumunda olan ülkeleri
verimli çalışmaya daha fazla yöneltmiştir. Maddi ve doğal kaynakları yetersiz olan ülkelerde
emek, sermaye, makine, zaman, bilgi ve teknoloji gibi üretim için gerekli kaynakların verimli
ve etkin kullanımı gerekmektedir.
Günümüz işletmelerine pazarlama en önemli faaliyet alanıdır. Pazarlama departmanı ise,
işletmenin ana hedeflerine ulaşmasını sağlayan önemli departmanlardan biridir. Çünkü işletme
ile pazar arasında köprü görevini üstlenerek tüketicilerin istedikleri ürün ve hizmetleri hedeflenen
gruplara ulaştırma görevini yerine getirmektedir. Bu nedenle müşteri değeri yaratmak tamamen
müşteri ekibinin bilgi, deneyim ve becerisine bağlıdır. Mal/hizmetin beklentiden somut
mal/hizmet olarak pazara ulaştırılması tün anılanlara bağlı olarak bir yandan müşteri
memnuniyeti

yaratması

diğer

yandan

işletmenin

en

az

maliyete

katlanmasıyla

gerçekleştirilmelidir.
1972 de Kotler pazarlamayı “örgütsel amaçlara ulaşabilmek için müşteri tatminini temel
alan ve hedef pazarda değişimi sağlamaya yönelik insan faaliyetleri” olarak tanımlamıştır.
Günümüz pazarlama tanımı ise; “ müşteri gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak ürün,
fiyat, tutundurma ve dağıtım işlevlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi
süreci”dir. Her iki tanımın özünde müşteri odaklılık, müşteri tatmini ve örgütsel amaçlar yer
almaktadır. İşletme bir yandan müşteri tatmini arttırmaya çalışırken, bir yandan da örgütsel
amaçlara ulaşmak istemektedir. Ancak günümüzde merkeze müşteriyi alan ve kişiye/kuruma
daha fazla özgünleşen pazarlama faaliyetleri oldukça maliyetlidir. Çünkü beklenti ya da
gereksinime göre ürün/hizmetin kişiselleştirilmesi maliyetleri (tasarım, istenen özellikleri
ekleme-çıkartma, ambalajlama, duyurma, iletme, teslim etme vb.) hızla artmaktadır.
Bu kişiselleştirme yanında işletmeler daha fazla sosyal-kurumsal sorumluluk sahibi
olmak, yasa ve düzenlemelere daha çok uymak durumundadırlar. Bu da üretim, pazarlama, satış
ve dağıtım maliyetlerini etkilemektedir. Ayrıca önceleri dokunulabilir özellikler ve varlıklar ön
plandayken günümüzde dokunulamayan varlıklar için yapılan yatırımlar (pazarlama-satış
elemanları, patent ve marka, müşteri ilişkileri, AR-GE, yeni fikirler vb.) maliyeti yüksek olan
harcamalardır ve işletmenin bilançosunda görülmeyen varlıklardır.
Günümüzde yüksek rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen işletmelerin tüketicilerin
istek, gereksinim ve beklentilerini rakiplerinden daha iyi karşılamaları ve bunu gerçekleştirirken
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pazarlama maliyetlerini dengelemeleri gerekir. Bu işletmelerin çok fazla irdelemedikleri bir konu
olan pazarlama verimliliği ile açıklanmaktadır.
Son birkaç yıl göz önüne alındığında iş yaşamında meydana gelen ve gelmekte olan
büyük değişimlere paralel olarak işletmelerinde bu değişimlere ayak uydurma zorunluluğu
giderek artmakta ve işletmeleri zorlamaktadır. Bu gerekçelerin başında hiç kuşkusuz pazar
yapılarının, tüketici beklenti, istek ve gereksinimlerinin değişmesi ve farklılaşması gelmektedir.
Söz konusu isteklerin karşılanması ise gereksinim yaratma ve bu gereksinimleri tatmin etme
adına pek çok faaliyetin işletme yanından gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktır. Ancak bu
faaliyetlerin gerçekleşmesi için katlanılan bedeller, umulduğu kadar verimli olamayabilir.
Günümüz işletmelerinde en önemli sorun artan maliyetlerin verimlilikle dengelenmesidir.
Günümüz işletmelerinin sorunlarının başında pazar erişim maliyetlerinin oldukça
yüksek olması gelmektedir. Pazarlama bir yandan bu erişimi operasyonel olarak
gerçekleştirirken diğer yandan etkin maliyet yönetimi sağlayabilmek için maliyetleri kontrol
altına almak durumundadır.
Mevcut pazar koşullarının giderek daha fazla pazarlama yatırımı gerektirmesi,
pazarlama departmanlarını ve pazarlama faaliyetlerini adeta birer maliyet merkezi haline
getirmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra pazarlama maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki
payının %20’lerden %50’lere çıkması, bu yatırım sonucunda çıktı olarak nelerin elde
edildiğinin sorgulanması gerekir.
Pazarlamanın temel görevi istemlerin karşılanmasıdır. Bu pazar yanından müşteri ya da
tüketici iken, işletme yanından tepe yönetim ve işletme ortaklarının karlılık istemleridir. Bu
nedenle işletme içi (pazarlama karması, pazarlama bilgi sistemi, örgüt yapısı) ve dışsal (yasal,
ekonomik, politik, doğal, sosyo-demogrofik) etmenlerden çok fazla etkilenen pazarlama
verimliliği, pazarlama çıktılarının pazarlama girdilerine bölünmesi ile ortaya çıkan yüzdesel
değer olarak tanımlanabilir.
Pazarlama

Verimliliği=

(Görece

Fiyat*Görece

Pazar

Payı)

/

(Pazarlama

Harcamaları/Satışlar) Dolayısıyla pazar istemini yanıtlama, kontrol(karlılık, satış hacmi,
harcama) ve muhasebe bilgi sistemi tam maliyet, katkı payı) işlevlerinin eksiksiz yerine
getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, pazarlama girdilerinin ve çıktılarının tam ve
doğru olarak tanımlanmasını da beraberinde getirmektedir. Pazarlama girdileri pazarlama
maliyetleri ve harcamalarıdır. Genel olarak çıktıları ise, fiyatlar, satışlar, ürün/hizmetler, marka,
kalite, imaj, müşteri memnuniyeti, pazar payı, karlılık, pazar konumu, yaratılan değer(müşteri
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ve firma) ve iş tatminidir. Genelde girdiler daha kolay tanımlanırken, çıktılar dokunulabilirliği
olmayan varlıklar olması nedeniyle daha zor tanımlanabilmektedir.
Şekil 25. Pazarlama Girdi-Çıktı Analizi

Pazarlama, işletme kaynakların büyük bölümünü söz konusu çıktıların sağlanması
amacıyla kullanmaktadır; bu nedenle kullanılan kaynaklar sonucunda ulaşılan çıktıların (ne
kadar pazar payı elde edilmiştir, ürünlerin hangi fiyatla satılabilmiştir vb.) ölçülmesi
gerekmektedir. Pazarlama verimliliğinin ölçümlenmesi sonucunda oranın düşük olması, hangi
pazarlama stratejisinin ya da kararlarının yanlış alındığı ve uygulandığı açısından, tepe
yöneticiler için bir uyarıcıdır. Bunlar, mal/hizmet bileşenleri, fiyat/fiyatlandırma, bütünleşik
pazarlama iletişim uygulamaları (kişisel satış-satış gücü yönetimi, reklam, atış geliştirme,
halkla ilişkiler) ya da dağıtım kanalı/ lojistik kararlarından biri ya da birkaçı olabilir.
Bunların her biri başlı başına maliyet ve harcama gerektiren uygulamalar olması
nedeniyle verimliliği arttırmak amacıyla her bir ürün/ürün hattı ve pazar bölümü için ayrı ayrı
pazarlama maliyet ve karlılık analizleri yapmak ve pazarlama kararlarının sonuçlarının neler
olabileceği konusunda fikir verecek deneme pazarlaması uygulamalarına da gitmek uygun
olacaktır. Böylece sorunun nereden kaynaklandığı saptanabilecek (karsız müşteriler, karsız
ürün hattı, yanlış iletişim, yanlış dağıtım ve kanal vb.) ve düzeltici önlemlerin alınması olası
olabilecektir.
Pazarlama verimliliği aslında farklı alanlarda yapılan pazarlama yatırımının
ölçümlenmesidir. Pazarlama verimliliğinin doğru ölçümlenebilmesi, pazarlama maliyetlerinin
ve harcamalarının tam olarak bilinmesiyle olasıdır. Birçok firmada bu ayrımı yapmada zaman
zaman güçlükler yaşanabilir. Ayrım noktası mal ya da hizmetin üretimine doğrudan girip
girmemesidir. Doğrudan giriyor ise, maliyet, girmiyor ise harcama dır. Diğer bir deyişle,
harcamalar faaliyetin yapılması sonucunda gerçekleşir. Örneğin, satış elemanı seyahate
gittiğinde satış harcamaları oluşmaktadır.
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Pazarlama maliyet analizinde kullanılacak maliyetler genelde aşağıdaki gibi
gruplandırılmaktadır:


İşlevsel maliyetler: reklam ve satış geliştirme, kişisel satış harcamaları (ücret, seyahat
vb.), lojistik, pazarlama yönetim giderleri(ofis ve yönetim), malzeme aktarım(sipariş
işleme, faturalama vb.)



Dolaysız/dolaylı maliyetler: ürün, müşteri ya da bölgeler olarak tek bir satış biriminin
oluşturduğu maliyetler doğrudan(satışçı ücretleri), pazarlama bölümü ile ilgili olmadan
yapılan maliyetler(komisyon) dolaylı maliyetlerdir.



Ortak/izlenebilir

maliyetler:

çeşitli

kriterlere

göre

organizasyonu

oluşturan

fonksiyonlar arasında paylaştırılması gereken kira, yönetim ve yönetici giderleri gibi
maliyetlerdir.


İzlenemeyen maliyetler: Üzerinde en çok düşünülmesi gereken pazarlama maliyetleri
ise faiz, vergi, üst düzey yönetici maaşları gibi her bir işletme fonksiyonu için
ayrıştırılması güç olan maliyetlerdir.

Pazarlama maliyetlerinin başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;


İşletmede yapılan pazarlama masrafları ile bunun işletmeye sağlayacağı fayda arasındaki
süre uzun olabilmektedir.



Pazarlama faaliyetinde satışları etkileyen birçok unsurun varlığı verimlilik ölçümünü
zorlaştırır.



Üretim faaliyetinde girdi, işçilik vs. birçok masrafın yapılması zorunlu iken, sermaye
yetersiz ise reklam gibi pazarlamaya yönelik masraflar zorunlu olmamaktadır.



Aynı ürün ürete işletmelerde aynı teknolojiyi kullanma gibi nedenlerden dolayı üretim
masraflarında benzerlikler olduğu halde, pazarlama kanalı, satış yöntem ve hacmindeki
farklılıklar pazarlama masraflarında değişikliklere neden olmaktadır.



Pazarlama masrafları birden fazla ürüne ait olabildiği için, ürü bazında tespitte
karşılaşılan zorluklar vardır.

Pazarlama maliyet analizinde genelde,


Tam maliyet “her segmentin uzun dönemli karlılığı”



Katkı payı “kısa dönemli, seçenekler arasında kıyaslama yapabilme”

şeklinde iki yaklaşım kullanılmaktadır.
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Verimliliklerin ölçümlenmesinde hangi yaklaşımın kullanılacağına karar verilmesi
firmaların pazarlama ve muhasebe kayıtlarının ne derece detaylı ve sağlıklı tutulduğuna
bağlıdır. Sağlıklı veri bankası olmadığında genelde toplam pazarlama maliyetleri göz önünde
alınarak yapılan değerlendirme verimlilik hakkında genel bir fikir verebilir. Bu ölçüm
sonucunda bulunan verimlilik rakamının ne derece etkin olduğu performans standartlarında
hedeflenen pazarlama verimlilik rakamı ile karşılaştırıldığında ortaya çıkar.
Ayrıca pazarlama verimliliğinin yüksek çıkması yukarıda sayılan tüm pazarlama
faaliyetlerinin verimli bir biçimde gerçekleştirildiği ya da verimsiz çalıştığı anlamına
gelmeyebilir. Çünkü her bir pazar bölümü, ürün grubu, dağıtım kanalı ve satış
maliyetleri/harcamaları ve satış getirileri birbirinden çok farklıdır. Maliyetlerin geleneksel
maliyetlendirme sistemine göre gruplara ya da faaliyetlere yüklenmesi halinde her bir
müşterinin ya da kanal üyesinin veya da ürün grubunun vb. gerçek durumunu görmek olası
değildir.
Pazarlama verimliliğinin ölçülmesi sırasında göz önüne alınması gereken konulardan
biri de pazarlama girdilerini oluşturan tutundurma ve dağıtım amaçlı harcamaların şimdiki
zamanda oluşmalarına karşın, bu girdilere bağlı olan pazar payı ve satış fiyatı gibi çıktıların
gelecekte oluşmalarıdır. Başlangıçta bir yatırım gerektiren pazarlama girdilerini, gelecekte
oluşacak pazara payı ve ürün fiyatı yoluyla firmaya ne miktarda geri dönüş sağlayacağının
belirlenmesi bir başka deyişle pazarlama verimliliğini nasıl etkilediğinin belirlenmesi için Net
Bugünkü Değer hesaplamasından faydalanılması kabul gören bir yaklaşımdır.
Pazarlama maliyet analizlerinde üç yöntem kullanılmaktadır ;
1)Maliyet kalemleri itibariyle analiz yöntemi: Muhasebe defterlerine ilaveten ana
pazarlama faaliyetlerine ait masrafların tutulduğu bir defte gereklidir. Bu analizde pazarlama
masrafları toplu olarak görülmekte, ayrıntılı bilgi alınamamaktadır.
2)Pazarlama fonksiyonları itibariyle analiz yöntemi: Maliyetlerin toplandığı temel bir
pazarlama işlemi olan pazarlama fonksiyonları ile ilgili masraflar kullanılmaktadır. Analizde
masrafların ilgili bölümlere dağıtılması yöntemin üstünlüğüdür.
3)Pazarlama işlemlerinin uygulandığı alanlar itibariyle analiz yöntemi: Pazarlama
işlemlerinin uygulandığı alanlara göre değerlendirilmesi söz konusudur. Uygulama alanları
satış bölgeleri, mal grupları, dağıtım kanalları, satış metotları, müşteri grupları, satış elemanları
şeklinde özetlenebilir.
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Pazarlamada maliyetlerin bu kadar önemli bir konu olması pazarlama muhasebesi
kavramının önemini ortaya çıkarmıştır.
5.2. Pazarlama Muhasebesi Kavramı
Gelecekteki faaliyetlerin planlanması ve kontrolünde işletmenin muhasebe
bölümünden sağlanan bilgilere duyulan gereksinim geniş kabul görmektedir. Maliyet
muhasebesi pazarlamada karar vermeye yönelik bir model olarak kullanılmaktadır.
Pazarlamayla ilgili sağlıklı karar alabilmek için, maliyet muhasebesince sağlanacak bilgilere
gereksinim vardır. Bu anlamda maliyet muhasebesi, pazarlama, satış ve dağıtımla ilgili
kararların sağlam temellere dayandırılmasına yönelik bir araç olarak kullanılır. Pazarlama
muhasebesi, pazarlamayla ilgili bilgilerin toplanması, çalışanlara iletilmesi, pazarlama, satış ve
dağıtım maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır ve müşteri yararı, markanın
oluşturulması, değerinin artırılması ve korunması, rekabete yönelik fiyatlama gibi konularla
ilgilenir.
Pazarlama kararlarının, çeşitli kaynaklardan sağlanan güvenilir bilgilerle desteklenmesi
gerekmektedir. Özellikle gelecekteki faaliyetlerin planlanması ve kontrolünde çoğu durumda
işletmenin muhasebe bölümünden sağlanan bilgilerden yararlanılmaktadır. Bir kararın kalitesi,
soruna uygun biçimde yönelmeye bağlıdır. Bu nedenle kaliteli karar almayı kolaylaştırması
bakımından pazarlama bilgilerinin muhasebe bilgileriyle desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü,
muhasebe bölümünün sağlayacağı bilgiler, pazarlama kararları için temel bir dayanak
oluşturmaktadır. Bu nedenle pazarlama ve muhasebe ilişkisine dayalı olarak, pazarlama
muhasebesi anlayışı ortaya çıkmıştır.
Pazarlamada, muhasebe bilgilerine sürekli bir şekilde gereksinim duyulmaktadır.
“Pazarlama araştırmaları için muhasebe bilgileri dikkate alındığına göre maliyet
muhasebesinden sağlanan bilgilerden yararlanma işlemi uygulamada olduğu gibi literatürde de
kabul görmektedir” (Köhler,1989: 122). Bu durumda maliyet muhasebesi, pazarlamada karar
vermeye yönelik açıklama ve tanımlama modelleri biçiminde bir karar modeli olarak
kullanılmaktadır.
Pazarlama ve muhasebenin temel ortak noktalarından birisi fiyat politikasıdır.
Pazarlamada fiyat politikası,

fiyat yönetiminde geniş bir anlayış olarak ortaya çıkarken,

maliyet muhasebesi kurala uygun bir biçimde minimum fiyat sınırının hesaplanmasıyla
yetinmektedir (Wieder, 1999: 256). Fiyatlar, işletmelerde pazarlama sistemi içinde karar
almada önemli bir temel bilgi sistemi oluşturan maliyet muhasebesine dayalı olarak özerk bir
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biçimde

kararlaştırılmaktadır. Doğal olarak fiyat, arz ve talebe bağlıdır, ancak arz

maliyetlerden, beklenen fiyatlara doğru bağımlıdır. Geniş bir bakış açısıyla maliyetler her
sektörde ortalama olarak ulaşılabilir fiyatı belirlemektedir. Bu duruma örnek olarak tarım
ekonomisinden hasat zamanında arz ve talep ilişkisi içerisinde arz çok fazla iken, fiyatın buna
bağlı olarak düşmesi gösterilebilir.
Maliyet muhasebesi ve pazarlamanın temel kesişme alanları ise aşağıdaki gibidir.
(Wieder, 1999: 260-261):
Mal ve Hizmet Üretim Programını Planlama,


Başabaş noktası analizleri,



Mal çeşitleriyle ilgili oran hesaplamaları,



Ambalajlamayı iyileştirmeye yönelik yöntemler,



Marka muhasebesi.

Fiyat Politikası,


Fiyat politikasıyla ilgili seçenekleri geliştirme,



Fiyat politikasıyla ilgili modeller.

Tutundurma Politikası,


Reklamların etkisini ölçme,



Reklam bütçeleme,



Reklam maliyeti artışlarına fon ayırma.

Dağıtım Politikası,


Lojistik Planlama ve Depolama Planlaması (Satış devir hızının planlanmasına yönelik
lojistik maliyetlerin hesaplanması).

Organizasyon,


Pazarlama maliyeti,



Pazarlama muhasebesi.

Pazarlama muhasebesi kavramından öncelikle maliyet muhasebesinin pazar odaklı olarak
kullanıldığının anlaşılması gerekmektedir. Pazarlama muhasebesi ayrıca, dolaylı maliyet değer
analizleri ve oran analizleri gibi maliyet yönetiminin bazı yöntemlerinde de modern maliyet
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muhasebesi sisteminin bütünleşik bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Buna karşın
pazarlamanın, işletmeyle ilgili gerçek istatistiksel bilgi gereksinimlerini karşılamada, yatırım
planlaması ve finansal tabloları göz önünde bulundurduğu ve bundan dolayı pazarlama
muhasebesi kavramını da içine aldığı ilk bakışta anlaşılamamaktadır.
Pazarlama muhasebesi kavramı, Almanya’da işletme literatürüne bilimsel tartışmalarla
Köhler tarafından kazandırılmıştır. Bu kavram muhasebenin pazarlamada, geçerli ve uygun bir
karar almada kullanımını ifade etmektedir. Bütünleşik bir kavram olarak pazarlama
muhasebesi, “pazarlamayla ilgili bilgilerin toplanması ve tüm çalışanlara iletilmesidir”. Satış
denetiminin temel bir aracı olarak pazarlama, satış ve dağıtım maliyetleri; pazarlama
fonksiyonu alanı üzerinde sınırlı kalmakta ve pazarlama denetiminin bir aracı biçiminde
fonksiyonlar üstü bir anlayış olarak görülmektedir (Köhler, 1989: 118).
5.3. Pazarlama Muhasebesinin Fonksiyonları
Organizasyonel olarak pazarlama ve muhasebenin görev alanları, ilişkileri açısından
nesnel olarak benzer olsa da çok defa birbirinden ayrılmaktadır. Pazarlama, dışa yönelik olarak
maliyetlerle ilgili etkin kontrolde yetersiz kalırken, maliyet muhasebesi de yalnızca işletme içi
süreçler ve ürün maliyetinin hesaplanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Pazarlama muhasebesi,
maliyet bilgilerinin sağlanması, önceden hazırlanması sorunlarının aşılması ve çeşitli
pazarlama kararlarının başarı kontrolleri için uygun olup olmadığının öncelikli ve yoğun olarak
araştırılması konusunda yararlı olmaktadır (Köhler, 1992: 837).
Pazarlama yönetiminin gereksinimlerini karşılayacak olan pazarlama muhasebesinin üç
temel fonksiyonu ya da görev alanı bulunmaktadır:
 Maliyetlerin saptanması (ölçülmesi),
 Maliyetlerin analizi ve kontrolü,
 Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi.
Bu görev alanlarıyla ilgili çalışmaların sağlıklı, güvenilir ve başarılı bir biçimde
sürdürülebilmesi, işletmenin “Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri”ni temel alan uluslararası standartlarla uyumlu bir biçimde tasarlanmış bir
muhasebe sistemine sahip olmasına bağlıdır. Her iki sistem arasındaki bilgi akışının düzenliliği
de bu başarının pekiştirilmesi açısından zorunludur. Çünkü maliyet bilgileri muhasebe
sisteminden toplanır. Bu bilgiler, her fonksiyonel maliyette olduğu gibi pazarlama fonksiyonu
ile ilgili alanların işletmenin kayıtlarında kullandığı maliyet türlerine göre pazarlama
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muhasebesi sisteminin özel hesaplarına aktarılır. Pazarlama muhasebesi sisteminde toplanan bu
bilgiler, daha sonra maliyet yöntemleriyle, pazarlama maliyetlerine dönüştürülür ve sonuçlar
tekrar muhasebe sistemine aktarılır. Başlangıçta muhasebe bilgilerini kaynak olarak kullanan
pazarlama muhasebesi, sonuçta muhasebenin bilgi kaynağı olma rolünü üstlenmiş olur (Tek,
1995: 12).
Pazarlama muhasebesi, pazarlama yöntemlerinin karşılaştırılması, bununla ilgili
maliyetler ve bu maliyetlerin kâra etkisinin incelenmesini içeren maliyet analizleri ve işlemlerin
önceden belirlenen hedeflere göre ölçülmesi, olması gerekenle fiilen olanın karşılaştırılması ve
buna göre ortaya çıkan farkların incelenerek gerekli önlemlerin alınması olan maliyet kontrolü
olmak üzere iki geniş görev alanına ayrılmaktadır. Pazarlama muhasebesi, pazarlama
maliyetlerinin düşürülmesinde ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasında ve
sonuçta kârın maksimize edilmesinde önemli bir rol oynarken, maliyet analizleri ve maliyet
kontrolü yoluyla çalışanları yönlendirmede büyük bir öneme sahiptir (Akdoğan, 1982: 22).
Muhasebenin yönetimle ilgili fonksiyonlarından (karar verme, yönetim ve kontrol
amaçlı bilgi hazırlama) söz edildiğinde, yönetim muhasebesi kavramı akla gelmektedir.
Pazarlama muhasebesi, yönetimin görevlerini yerine getirmesi açısından pazarlama yönetimi
ile eş anlamlı değildir. Burada karar almada geçerli bilgilerin hazırlanması söz konusudur ve
bu aynı zamanda satışla ilgili sorunları uygun bir biçimde göstermektedir (Köhler, 1989: 118).
Bununla birlikte pazarlama muhasebesinin, muhasebenin bağımsız bir dalı olduğu
anlaşılmamalıdır. Esas itibariyle pazarlama muhasebesine, bilgileri sağlamak ve diğer konular
üzerinde çalışmak için de başvurulmaktadır. Uygun ve geçerli karar almaya yarayan bilgiler
muhasebenin bütün dallarından elde edilebilir, ancak pazarlama muhasebesi için maliyet
muhasebesi kesinlikle önemli ve anlamlıdır (Köhler, 1992: 837).
Pazarlama muhasebesinin görev alanları, pazarlama yönetiminin sorumluluk
alanlarından çıkarılmaktadır. Pazarlama muhasebesinin görevi, her şeyden önce başarı ölçütüne
göre, işletmedeki mevcut ürün-pazar ilişkileri hakkında karar vermek, gelecekteki mal ve
hizmet arzında ve pazarlardaki başarı potansiyellerini değerlendirmektir. Seçilen pazarlar / alıcı
hedef grupları bakımından satış politikasıyla ilgili araçlar öyle kullanılmalıdır ki, bu durum
uygun bir maliyet yönetimi ilişkisi ortaya çıkarabilsin. İşletme için sonuç bakımından maliyet
yönetimi,

satışla

ilgili

organizasyon

biriminin

kontrol

altında

bulundurulup

bulundurulmadığına ve çalışanlar için uygun teşvik sisteminin geliştirilip geliştirilmediğine
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bağlıdır. Pazarlama muhasebesinin bilgi sağlarken dayandığı temeller şunlardır (Köhler, 1992:
838):


Mevcut ve gelecekteki ürün-pazar ilişkisinin başarısı,



Satış politikasıyla ilgili önlemlerin başarı üzerindeki etkileri,



Pazarlama bölümünün organizasyon bütünlüğü yoluyla başarıyı etkilemesi
Tüm bu düşüncelerle bir taraftan kısa vadeli, diğer taraftan da uzun vadeli stratejik

öngörüden hareket edilmektedir. Pazarlama muhasebesinin görev alanları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir (Köhler, 1992: 838):
Tablo 8. Pazarlama Muhasebesinin Görev Alanları
Ürün-Pazar
İlişkileriyle
İlgili
Muhasebeden
Sağlanan
Yönetim
Bilgileri

Satış
Politikasıyla
İlgili Önlemler
Üzerine
Muhasebeden
Sağlanan
Yönetim
Bilgileri

PazarlamaOrganizasyon
Birimleriyle İlgili
Muhasebeden
Sağlanan Yönetim
Bilgileri

Pazarlama
Yönetimi İçin
Bilgilerin
Zamanla İlgisi,

Ürünler
Stratejik
Faaliyet
Alanı
Müşteriler
Satış
Bölgeleri
Satış Yolları
Siparişler

Ürün/Çeşit
Politikası
Fiyat Politikası
Tutundurma
Politikası
Pazarlama,
Satış ve
Dağıtım
Politikası

Maliyet Merkezi
Olarak Bölümler
Yatırım Merkezi
Olarak Bölümler
Organizasyon
Birimleri
Bütçeleme

Bilgileri
Geriye Dönük
Olarak
Kontrol Etme,
Kısa Vadeli,
Etkin
Pazarlama
Planlaması,
Uzun Vadeli,
Stratejik
Pazarlama
Planlaması.

Esas itibariyle pazarlama muhasebesinin konusu üzerinde büyük ölçüde bir görüş birliği
bulunurken, pazarlama muhasebesinin bileşenleri henüz yeterince açık ve tüm ayrıntılarıyla
anlatılamamaktadır (Schmidt, 1997: 136; Reckenfelderbaeumer, 1995: 65). Pazarlama
muhasebesi, özellikle aşağıdaki talepleri yerine getirmektedir (Klingebiel, 2000a: 67-68):
1. İşletme içi bilgi talepleri üzerinde odaklaşma,
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2. Sistematik olarak müşteri, rekabet, pazar ve çevreye ilişkin bilgilerin sağlanması ve
işlenmesi,
3. Geçmişe dayalı ve geleceğe yönelik bilgilerin elde edilmesi,
4. Maddi olmayan varlıklar olarak müşteri değeri ve marka değerine odaklanma.
Pazarlama muhasebesinin konusu açısından maliyet muhasebesiyle ilgili sorunlar şunlardır
(Klingebiel, 2000a: 68-69):
 İşletmeler için ne kadar müşteri daha kârlı, daha caziptir?
 Gelecekte hangi müşteri veya müşteri grupları daha önemli hale gelecektir?
 Hangi müşteri grupları daha avantajlı görünmektedir? Uzun vadede müşterileri
kârlılıkları bakımından A’dan Z’ye kadar kategorize edip, zaman içerisinde A tipi
müşteriler üzerinde daha çok yoğunlaşmak ve Z tipi müşterileri elimine etmek ne kadar
verimli olacaktır? (Cole, 2002: 18).
 Maliyetleri hesaba katarak, imaj düzeltmeye yönelik faaliyetler hangi etkiye sahiptir ve
işletme imajı üzerinde kendini nasıl göstermektedir?
 Markalar, işletmede hangi değeri oluşturmaktadır?
5.4.

Hizmet Pazarlama Karması Kapsamında Turizm Pazarlama Maliyetleri
Pazarlama karması paradigması, pazarlamayı genel olarak elle tutulabilir ve bir

işletmede ticari amaçlı imal edilmiş mamuller kapsamında ele almaktadır( Üner, 2003: 46).
Günümüzde ise, pazarlama faaliyetlerinin; kar amaçlı olan ve kar amacı gütmeyen malları ve
soyut karakterli olan hizmetleri de kapsamına aldığı yaygın kabul gören bir görüş niteliğini
kazanmıştır. Nitekim, gelişmiş ülkelerde toplam ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlası,
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yarısına yakını olan hizmetler ve hizmetlerin
pazarlanması, son yıllarda yükselen bir değer kazanmıştır (Javalgi and White, 2002: 564).
Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, hizmet pazarlaması pazarlama disiplininin, turizm
pazarlaması da hizmet pazarlamasının çok önemli alt alanları olarak ortaya çıkmıştır.
Hizmetlerin profesyonel anlamda pazarlanması anlayışının benimsenmesi ile, uygulamada
diğer malların pazarlanmasından bir takım farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar
hizmetlerin soyut olmaları, heterojen olmaları, stoklanamamaları, üretim ve tüketimlerinin eş
zamanlılığı gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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Turizm pazarlamasının, ana konusunu oluşturan turistik ürünlerin genelde soyut
karakter taşımaları, hizmeti satın alan tüketicileri; hizmeti satanların tavsiye, öneri ve teklifleri
doğrultusunda hareket etme gibi oldukça kısıtlı bir seçenekle karşı karşıya bırakmaktadır.
Tüketicilerin böylesi bağımlı olarak karar verme durumunda kalmaları veya hizmet hakkında
önceden deneyimleri olmadığından fazla bilinçli karar verememeleri, pazarlamanın önemini
ortaya çıkarmaktadır. Sektörde ürünler, yerinde ve eş zamanlı tüketildiğinden bu süreçte
ürünlerin müşteriye nasıl pazarlandığı ve pazarlama maliyetleri önem kazanmaktadır. Turizm
işletmelerin kendilerince oluşturdukları paket turlar bunların maliyetlerinin iyi hesaplanması
zorunluluğunu ortaya çıkarmış aynı zamanda paket turların pazarlanması sırasında reklam,
tanıtma, promosyon maliyetleri ön plana çıkmıştır.
Geleneksel mal üreten işletmelerin pazarlama planlarında yer alan amaç ve hedeflere
ulaşabilmesi için, stratejik silahları olan mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma çabalarını anlamlı
bir şekilde bir araya getirmeleri gerekmektedir. Fakat konu hizmet pazarlaması olduğunda,
hizmetleri geleneksel mallardan ayıran çeşitli özellikler, söz konusu bu karmaya ilave olarak,
bazı karma elemanlarının ilave edilmesini gerektirir. Bu karma elemanlarını ise, fiziksel ortam,
katılımcılar ve süreç yönetimi şeklinde sıralamak mümkündür. Bu paralelde, turizm
pazarlaması maliyetleri hizmetlerin özellikleri nedeniyle, geleneksel pazarlama karması
elemanlarına ek olarak ele alınan; fiziksel çevre, katılımcılar ve süreç yönetimi bileşenlerini de
kapsayacak şekilde detaylandırmakta fayda vardır.
A) ÜRÜN
Turistik ürünü; bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dilimi
içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve zaman dönemi içerisinde, turizm
arzını oluşturan unsurlar tarafından servisi yapılan öznel ve nesnel, değerlerin bütünü olarak
tanımlamak mümkündür (Kozak, Kozak ve Kozak 2001). Turizm sektöründe satışa sunulan
ürünler özelliklerinden dolayı, satın alma işlemi, genelde satıcının tavsiye ve yeteneğine
güvenilmesiyle gerçekleşmektedir (Martin, 1999:326).
Turizm ürününü oluşturan unsurlardan turizm işletmeleri;


Ulaştırma işletmeleri (kara, hava, deniz, ve demir yolları): Bu işletmeler kendi
koltuklarını pazarlamaktadırlar. Tur Operatörleri veya Seyahat Acentaları ile yapılan
pazarlıklarda tüm maliyetler iyi hesaplanmalıdır. Bu işletmeler genellikle aracılara bağlı
çalışmaktadır. Özellikle havayolu işletmeleri dünya genelinde IATA belgeli seyahat
acentaları aracılığı ile biletlerini satmaktaydı. Acentalarda küresel dağıtım kanalları olan
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Amedeus ve Galileo gibi programlardan yararlanmaktadır. Son yıllarda ulaştırma
işletmeleri kendi pazarlama sistemlerini internet üstünden kurararak pazarlama
maliyetleri olan acenta komisyonlarını % 10-15 lerden %5-8 lere düşürmeyi
başarmışlardır.


Konaklama İşletmeleri: (Otel, motel, tatil köyü, pansiyon v.s.) Konaklama işletmeleride
turistik ürün olarak yataklarını pazarlamaktadır. Bunun yanında müşteri istek ve
ihtiyaçlarına göre her türlü yeme içme, eğlence, sağlık, spor olanaklarıda sunmaktadır.
Konaklama işletmeleride satış ve pazarlamada büyük tur operatörleri ile anlaşarak kendi
ürününü pazarlamakta ve satış yapmaktadır. Teknolojik gelişmeler konaklama
işletmelerine de kendi web sayfalarını oluşturarak tutundurma, satış, pazar hedefleme,
pazar bölümlendirme, pazar araştırması, fiyatlama ve ürün geliştirme gibi imkanları kendi
bünyesinde oluşturma imkanı sağlamıştır. Bu sayede tur operatörleri ile daha sıkı pazarlık
yapma imkanı elde eden işletmeler aynı zamanda pazarlama maliyetlerini de kendi
muhasebe sistemlerinde kontrol etmekte ve maliyetleri düşürmektedirler.



Yiyecek İçecek İşletmeleri (Restoran, bar, gece kulübü, pastahaneler): Yiyecek içecek
işletmeleri açısından da pazarlama ve maliyet konusu oldukça önemli bir konudur. Bu
işletmelerde kendi maliyetlerini oluşturdukları standart reçeteler ile düşürmekte,
hazırladıkları işletmeye uygun mönülerle, kendi kalitelerini ortaya koymaktadırlar.



Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları: Hızla gelişen teknoloji doğrudan pazarlama ve
satış çabalarını geliştirmiştir. Bunun sonucunda aracı işletmeler olan seyahat acentaları
olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu gelişmeler karşısında pek çok seyahat acentası kendi
pazarlama ağlarını oluşturdukları web siteleri ile kurmuşlardır. Bu işletmeler doğrudan
satış, tutundurma, rezervasyon, araba kiralama gibi hizmetlerde başarılı oldular.
Oluşturdukları “hotel.com” gibi sitelerde yüksek cirolar elde ederek maliyetlerini oldukça
düşürmeyi başarmışlardır (Kozak,2006: 274).

B) DAĞITIM
Turistik ürünlerin ancak üretildikleri yerde tüketilebilecekleri hatırlanırsa, turizmde dağıtım
gerçek anlamda oluşabilmesi için mal ve hizmetlerin tüketiciye doğru hareketin değil,
tüketicinin mal veya hizmetlere doğru hareketi gerekmektedir. Bu doğrultuda turizmde dağıtım
kanalı, turistik ürünleri kullanma hakları ile birlikte üreticiden tüketiciye ulaştırmak üzere
girişilen çabaları, aralarında toplumsal ve ekonomik ilişkiler kurarak sağlayan işletme içi
örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır (Akat 2000).
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Turizmde müşteriler ya aracı kullanmadan kendi rezervasyonlarını kendileri yaparak
konaklama işletmesine ulaşır, buna doğrudan dağıtım diyoruz ya da dolaylı olarak seyahat
acentaları ve tur operatörü gibi aracı kurumlar sayesinde konaklama işletmelerine ulaşmaktadır.
Turizm işletmeleri pazarlama faaliyetlerinde aracı maliyetlerini kendi Web sitelerini kurarak
düşürebilmektedir. Bu bağlamda aracı durumunda olan tur operatörleride yine kendi web
siteleri ile ve merkezi rezervasyon ağları ile katalog, broşür maliyetlerini düşürmektedir.
C) FİYAT
Bir turizm işletmesinin, kendisine pazarda etkin bir şekilde yer edinebilmesi için belirlemesi
gereken fiyatlar, ürün analizi, pazar analizi, pazar bölümlemesi, pazar planlaması gibi bir çok
şekilde ve oldukça karmaşık süreçlerden geçmektedir. Tüm bu süreçler sonucu işletme
tarafından belirlenen fiyat ise genelde hedeflenen müşteriler tarafından kabul edilebilir olması
gerekmektedir. Örneğin, bir otel müşterisi satın olacağı odanın veya başka bir hizmetin fiyatını
önceden bilmek isteyecektir (İçöz,2001: 145).
Fiyatlandırma konusunda pazarlama yöneticilerini zor duruma düşürebilecek konuları iki
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; gizli fiyat anlaşmaları, ezici fiyatlandırma, ayrımcı
fiyatlandırma konularını içeren “Antirekabetçi Fiyatlandırma” ve fiyat dışı unsurlarla fiyat
artışına yönelik fiyatlandırma, gösterişte fiyat iskontoları, aldatıcı fiyatlandırma gibi konuları
kapsayan “Tüketicileri Olumsuz Etkileyen Fiyatlandırma” yöntemleridir.
Özellikle, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yatay ve dikey şekilde birleşmeleri
sonucunda kendi aralarında yapmış oldukları açık veya gizli fiyat anlaşmaları, gerek küçük
ölçekli işletmeleri gerekse eğer fazla bir seçeneği yoksa tüketiciyi oldukça zorlamaktadır. Söz
konusu bu durumun giderilmesine yönelik gerek uluslararası alanda gerekse ulusal bazda
çıkarılan rekabetin korunmasına yönelik yasalar, etik açıdan da oldukça yarar sağlayacak
uygulamalardır. Konuya yönelik de ülkemizde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.
Fiyatlandırmanın temel amaçlarından biri olan, “tüketici için geçerli olan ürün değerini
belirlemek” ilkesinden hareketle, turizm sektöründe de tüketici tarafından uygun olabilecek ve
iyi nitelikteki bir fiyatlandırma, müşterilerle iletişimde kullanılabilir, pazara yeni müşterileri
çekebilir ya da rakiplerin müşterilerini etkileyebilir olmalıdır. Burada rakiplerin müşterilerini
etkileyebilmek ifadesiyle, haksız rekabete yol açacak etik dışı bir uygulamadan değil, aynı
(hatta da kaliteli) kalitedeki bir hizmeti fiyat açısından müşteri lehine çevirebilme hususu
vurgulanmaktadır.
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Turizm işletmeleri açısından maliyet içsel yani işletme içi bir etkendir. Dolayısıyla da
denetim altında tutulması kolaydır. Maliyetlere göre fiyatlama yapılması en yaygın kullanılan
fiyatlama yöntemlerindendir. Fiyat belirlenirken farklı üretim veya satış ölçülerinde maliyetfiyat ilişkisinin sağlanması gerekmektedir. (Kozak, 2006:177)
D) TUTUNDURMA
İşletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerin varlığını tüketicilere duyuran ve işletmenin
yaşamasını, gelişmesini sağlayan bir pazarlama karma elemanı olan tutundurma faaliyetleri,
üreticiler ve tüketiciler arasındaki fiziksel mesafelerin artması, tüketici sayısındaki artış, gelir
artışı sonucu pazarların büyümesi, aracı kuruluşların sayısının artarak dağıtım kanallarının
genişlemesi vb. gibi nedenlerle günümüzde işletmelerin özel bir önem verdikleri bir karma
elemanı konumunu haline gelmiştir (Akat, 2000).
Bu kapsamda turizm işletmeleri ürünlerin pazarlamasında kişisel satış, reklamlar, satış
geliştirme çabaları, hediyeler, sergiler, satış kampanyaları, halkla ilişkiler gibi çeşitli araçlardan
yararlanmaktadırlar (İçöz 2001). Tüm bu araçlar pazarlama tutundurma karmasının
vazgeçilmez elemanlarıdır. Tutundurma karması içindeki reklam, halkla ilişkiler, tanıtma, satış
geliştirme, doğudan pazarlama, kişisel satış maliyetleri açısından üzerinde önemle durulması
gereken turizm işletmelerinin maliyetleri açısından tek tek incelenmesi ve araştırılması gereken
konulardır.
E) FİZİKSEL ÇEVRE
Hizmetlerin özelliklerinden dolayı, riskli olarak yorumlanmaları, tüketicileri, satın alım
işlemini gerçekleştirmeden önce işletmenin kalitesi ve yetenekleri hakkında bazı ipuçları
aramaya itecektir. Bu noktada, ortam koşulları, ilişki düzeyi ve fonksiyonel olma ve işaretler,
semboller vb. gibi boyutlar olarak ele alabileceğimiz fiziksel ortam, tüketicilerin satın alma
öncesinde aradığı ipuçlarını vermesi açısından tüketiciye oldukça zengin bir kaynak teşkil
edecektir. Bu nedenle, hizmet işletmeleri açısından, fiziksel ortam, tüketicinin satın alma
kararına ulaşmasında, satın aldığı hizmetten tatmin olmasında ve hizmeti tekrar satın almasında
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme maliyetlerinde de kuruluş yeri oldukça
önemlidir. Fiyat tespiti yaparken dikkate alınması gereken önemli bir konudur.
F) KATILIMCILAR
Hizmet işletmeleri için pazarlama karması elemanı olarak ele alınan “katılımcıların” odak
noktası insan unsurudur. Söz konusu bu unsur, tüm işletme çalışanları ve tüketicileri
kapsamaktadır (Bitner, 1990:70). Turizm sektöründeki satışa sunulan ürünlerin, üretim
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aşamasından müşteriye sunuma kadar yoğun olarak insan unsuruna dayanması bu karmanın
turizm işletmeleri tarafından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Turizm sektöründeki bir işletmeden hizmet talep eden bir müşteri, hizmeti satın almadan
önce işletmenin fiziksel ortamında, işletmenin personeli ve diğer müşterilerle bir araya
gelecektir. Bu esnada, işletme personeliyle beraber diğer müşterilerin fiziksel görüntüleri ve
davranışları verilen hizmetin kalitesi ve kapsamı hakkında tüketicinin aydınlanmasında önemli
ölçüde bir rol oynayacaktır. Kaldı ki, özellikle birebir temasın yoğun olduğu turizm sektöründe,
işletmede çalışan tüm personel, aynı zamanda bir pazarlama elemanı görevini üstlenmek
durumundadır. Tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak pazarlama çalışmalarının
da maliyetleri diğer sektörlere göre yükse olabilmektedir.
G) SÜREÇ
Temel olarak, hizmetlerin stoklanamama ve heterojen olma özelliklerinden kaynaklanan
sorunların çözümünü ele alan süreç yönetimi karması, hizmetin tüketicinin ihtiyaç duyduğu
zamanda hazır bulundurulması ve tutarlı kalitede sunulmasını kapsamaktadır. Turizm
işletmeleri, talep dalgalanmalarına rağmen süreç yönetimi kapsamında, çeşitli alternatiflere
(ilave ve tam gün personel istihdamı, mevcut personelin fazla mesai yapmasını sağlamak,
devamlı müşterilerle ilgilenirken diğerlerinin beklemesi, başka şubeler açma, , tutundurma
çabalarını artırmak vb.) başvurarak tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmede kendilerine
şans yaratma imkânına sahip olsalar da, söz konusu bu alternatiflere işlerlik kazandırırken
çeşitli sorunlarla da karşılaşabilmektedirler. Bunlar arasında özellikle mevcut personele fazla
mesai yaptırılması yeni şube maliyetleri iyi hesaplanarak hareket edilmelidir.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında maliyetlime kavramı ile ilgili yapılan değişik yöntemleri
inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Turizm Pazarlamasında Maliyet Kavramını Açıklayınız.
2. Turizm Pazarlamasında Maliyet Muhasebesi Nelerdir?
3. Turizm Pazarlama Muhasebesinin Fonksiyonları Nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak pazarlama Muhasebesi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Pazarlama ve muhasebenin temel ortak noktalarından birisi fiyat politikasıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Maliyetlerin saptanması pazarlama muhasebesinin fonksiyonlarından biri değildir.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Turistik ürün; bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dilimi
içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve zaman dönemi içerisinde,
turizm arzını oluşturan unsurlar tarafından servisi yapılan öznel ve nesnel, değerlerin
bütünüdür.
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama maliyet analizinde kullanılacak olan maliyet
guruplarından değildir?
a) İşlevsel maliyetler
b) Dolaysız/Dolaylı maliyetler
c) Ortak/İzlenebilir maliyetler
d) İzlenemeyen maliyetler
e) Rekabetçi maliyetler

5) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama muhasebesinin yerine getirmesi gereken taleplerden biri
değildir?
a) İşletme dışı bilgi talepleri üzerinde odaklaşma
b) Geçmişe dayalı ve geleceğe yönelik bilgilerin elde edilmesi
c) Maddi olmayan varlıklar olarak müşteri değeri ve marka değerine odaklanma
d) Gelecekte hangi müşteri veya müşteri grupları daha önemli hale gelecektir
sorusuna
e) Sistematik olarak müşteri, rekabet, pazar ve çevreye ilişkin bilgilerin sağlanması
ve işlenmesi
6) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasında yer almaz?
a) Ürün
b) Tutundurma
c) Dağıtım
d) Yönlendirme
e) Fiziksel çevre
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7) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama muhasebesinin fonksiyonlarından biridir?
a) Maliyetlerin saptanması
b) Geçmişe dayalı ve geleceğe yönelik bilgilerin elde edilmesi
c) Sistematik olarak müşteri, rekabet, pazar ve çevreye ilişkin bilgilerin sağlanması
ve işlenmesi
d) Reklamların etkisini ölçme
e) Mal ve hizmet üretim programını planlama
8) Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretim programını planlama arasında yer almaz?
a) Başabaş noktası analizi
b) Mal çeşitleriyle ilgili oran hesaplamaları
c) Marka muhasebesi
d) Fiyat politikasıyla ilgili modeller
e) Ambalajlamayı iyileştirmeye yönelik yöntemler

9) Muhasebe defterine ilaveten ana pazarlama faaliyetlerine ait masrafların tutulduğu bir
defter gereklidir. Pazarlama masrafları toplu olarak görülmekte, ayrıntılı bilgi alınamamakta
olan analiz yöntemine Maliyet kalemleri itibariyle ___________________denir.
10) Müşteri gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak ürün, fiyat tutundurma ve dağıtım
işlevlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilme sürecine ___________________
denir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Yanlış, 3) Doğru, 4) e, 5) a, 6) d, 7) a, 8) d, 9) analiz yöntemi, 10) pazarlama
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6. TURİZM PAZARLANMASINDA DAĞITIM SİSTEMİ YER (PLACE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Sisteminin Yapısı

6.2.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Gerekliliği

6.3. Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Fonksiyonları
6.4.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Aşamaları

6.4.1. Tek Aşamalı Sistem
6.4.2. İki Aşamalı Sistem
6.4.3. Üç Aşamalı Sistem
6.4.4. Dört aşamalı sistem
6.5. Turizm Dağıtım Kanallarının Sınıflandırılması
6.5.1. İlişkinin Türüne Göre Dağıtım Kanalları
6.5.2. Yönetim Stratejisine Göre Dağıtım Kanalları
6.5.3. Bütünleşme Şekline Göre Dağıtım Kanalları:
6.6.Turizm Dağıtım Sistemindeki Aracılar
6.6.1. Toptancı Kuruluşlar; Tur Operatörleri
6.6.2. Diğer Perakendeciler
6.6.3. İnternet ve Elektronik Rezervasyon Sistemleri
6.7. Turizm Dağıtım Kanallarının Seçimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm Pazarlamasında Dağıtım Kanalı Kavramı ve Öneminden Bahsediniz?
2. Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Önemini Anlatınız?
3. Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanalları Aşamalarını Anlatınız?
4. Turizm İşletmeleri Pazarlamasındaki Dağıtım Sistemindeki Aracıları Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama Dağıtım Pazarlama Dağıtım Kanalının
Kanalı Kavramı
Ne Olduğunu Açıklayabilmek
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Dağıtım
Kanallarının
Önemi

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Kanallarının Önemini
Açıklayabilmek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Dağıtım Kanalları
Aşamaları

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Kanalları Aşamalarının Nasıl
İşlediğini Açıklayabilmek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Dağıtım
Sistemindeki
Aracılar

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Sistemindeki Aracıları
Anlatabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama Dağıtım Kanalı
ile ilgili Farklı Unsurları
İncelemek
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Kanallarının Önemini
İrdelemek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Kanalları Aşamaları
Hakkında Farklı
Yöntemleri İncelemek
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Sistemindeki Aracı
Unsurlarını İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
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6.1.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Sisteminin Yapısı
Dağıtım sistemi, bir işletmenin karlılık ve rekabetini belirleyen en önemli yönetim

kararlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış yeri ve dağıtım fonksiyonu turistik mal
ve hizmetlerin pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. (Berman, 1996: 663). Ulaştırma
(uçak, gemi, yat, otobüs, tren vb.), konaklama (otel, tatil köyü, pansiyon, vb.), yiyecek-içecek
(restaurant, bar, cafe, vb.), eğlence (temalı parklar, animasyon gösterileri, vb.), çevre turları
(şehir gezileri, gece turları, vb.), toplantı olanakları (kongre, bayi toplantıları, vb.) ve daha
birçok hizmetin bir araya geldiği ve birleşik ürün niteliğinde olan, turistik ürünler, (Rızaoğlu,
2004:172) üretildikleri ve bulundukları yerlerde tüketildiklerinden, tüketicilerin bu ürünlerin
bulundukları yere gelmeleri gerekmektedir.
Turizm işletmelerinde dağıtım fonksiyonu, pazarlama karmasının önemli bir elemanı
olarak ortaya çıkmakta, turizm arzı ile turizm talebi arasındaki ilişkiyi oluşturmaktadır. Talep
edilen ürünün ve hizmetin talep edildiği yerde, zamanda, miktarda ve biçimde tüketiciye
kullanma fırsatını sağlamaktadır. Bu süreçte, dağıtım faaliyeti, turistik ürün ve hizmetlerin
ulaştırma, yollama, depolama, üreticinin mal ve hizmetlerinde küçük ünitelere bölme,
finansman için kredi anlaşmaları yapma, satış yerinde gerekli durumlara göre belirli miktarlarda
bulundurma işlemleri de ortaya konulur (Oral,1988: 36). Turizmde dağıtım, mevcut bir turistik
ürünü, tüketicilerin kullanımını sağlamak üzere üretim yerine kadar turistlerin getirilmesi için
yapılan faaliyetlerin tümüdür (Hacıoğlu, 1997: 57). Burada mal pazarlanmasından farklı olarak,
tüketicilerin üretim yerine gelebilmeleri için onların bilgilendirilmeleri, ürüne ait tüm bilgilere
sahip olmaları ve ürünü de görmeden satın almış olmalarıdır. Örneğin; Rusya'dan ülkemize ilk
kez gelen bir turistin herhangi bir seyahat acentasından bir paket tur satın alması (Hacıoğlu,
1997: 58).
Turistik işletmelerdeki ürün dağıtım sistemi ile endüstri işletmeleri dağıtım sistemi
arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Turizm sektöründeki mal ve hizmetlerin taşınmaz
özelliğinden dolayı ürünler tüketicilere doğru taşınamazken, tüketicilerin turistik ve mal ve
hizmetlerin bulunduğu, üretildiği yere taşınması mümkün olmaktadır. Endüstri malların
taşınabilir olması,

dağıtım sürecinde malların istenen zamanda ve yerde tüketicilere

ulaştırılması söz konusu olmaktadır. Turistik mal ve hizmetleri satın almadan önce görmek,
tadına bakmak, hissetmek, duymak veya koklamak özelliği olmadığından bir yerden bir yere
taşınması mümkün olamamaktadır (Kotler, 1999: 42–43).
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Taşıma hizmeti her iki sektörde de görülürken, turizm endüstrisinde mal ve hizmetler
yerine tüketicilerin kendisi taşınmaktadır. Bu da turistik ürünün en önemli ve hassas aşamasını
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, turistik dağıtım, sistemi sunulmaya hazır turistik ürünlere
tüketicilerin ulaştırılmasını sağlamak üzere bilgilendirme; rezervasyonlarını alma, turistler için
gerekli vize, pasaport, sigorta, geliş ve dönüş transfer işlemlerini hazırlama ve gerçekleştirme;
satış işlemlerini yapma, ulaşım araçlarını ve olanaklarını hazırlama gibi finansal ve sosyal
çabalardan oluşan turistik ürün sağlayıcıların, dağıtıcıların ve tüketicilerin oluşturduğu bir
zincirdir (Rızaoğlu, 2004: 217).
6.2.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Gerekliliği
Turizmin uluslararası boyutu göz önüne alındığında, turistik işletmeler ürettikleri mal

ve hizmetlerini hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hedef kitlelerine ulaştırmak
zorundadırlar. Bu faaliyetleri kendilerinin tüketicilere ulaştırmaları, işletmelerin maliyetlerinin
yükselmesine neden olabilmektedir. Turizm sektöründe dağıtım sisteminin kendine özgü
özelliklerinin olması da turizm işletmelerinin dağıtım kanallarını kullanmalarını zorunlu
kılmaktadır.
Dağıtım kanalları müşterilerin turistik işletmelere devamlı akışını sağlayan bir
sistemdir. İyi yönetilmiş bir dağıtım sistemi pazar lideri bir işletmeyle, piyasada var olma
çabasında olan bir şirketin farkını ortaya koymaktadır. Birçok turizm işletmesi kendilerine
uygun dağıtım kanallarını büyük ölçüde kullanmaktadır. Örneğin: Ritz-Carlton otelleri seyahat
acentelerinin olağanüstü gelişmelerinden büyümelerinden dolayı pazardaki iş hacmini
genişletmiş durumdadır.
6.3. Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Fonksiyonları
Dağıtım kanalı, genel olarak bir mal veya hizmetin tüketici veya kullanıcıya ulaşmasını
sağlayan bir dizi bağımsız kuruluşlar bütünüdür. Turizm dağıtım sisteminde yer alan aracı
dağıtım kanallarının, mevcut bir turistik ürünü tüketicilerin kullanımını sağlamak üzere üretim
yerine kadar turistlerin getirilmesi sürecinde birçok fonksiyonu bulunmaktadır.
1. Bilgi Verme: Dağıtım kanalları, turizm işletmelerinin turistlere sundukları mal ve
hizmetler hakkında bilgi toplayıp,

pazarlama araştırması yapma ve ürünleri tanıtma

faaliyetlerini yürütmek görevi üstlenmektedir (Kotler,1999:501).
2. Tutundurma: Dağıtım kanalları tutundurma faaliyetleriyle turistik ürün ve hizmetlerin
pazarlanmasında farklılık yaratma, yaygınlaştırma, pazar bölümlendirme, ürün çeşitliliği
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yanında tüketici tepkilerini elde etme, tüketici taleplerini yaratma ve uyarmanın etkinliği
artırılabilir (Rızaoğlu, 2004: 237).
3. İletişim Sağlama: Turistik mal ve hizmetleri satın alacak potansiyel tüketiciler arasında
iki yönlü ve doğrudan iletişim bulunmaktadır. Turistik işletmelerdeki dağıtım kanalları hem
turistik mal ve hizmetleri sağlayan işletmelerle hem de kendi çabalarıyla desteklenen bilgileri
tüketicilere taşımaktadır. Aynı zamanda tüketicilerde oluşan tepkileri alarak bu tepkilere göre
iletişim kurmaktadırlar(Rızaoğlu, 2004:221).
4. Karşılaştırma: Dağıtım kanalları, turizm işletmelerine turizm pazarındaki gelişmelerle
ilgili bilgileri aktarmakta, fiyat, kalite düzeyi ve ürün türleri gibi konulardaki kararlarında
karşılaştırma olanağı sağlamaktadır (Akat, 1997:212).
5. Anlaşma Sağlama: Tüketiciye gerekli seyahat dokümanları ve rezervasyon sağlayarak,
satış sürecini kolaylaştırmak, geniş çaplı turistik ürün için pazarlık yaparak anlaşma zemini
hazırlanmaktadır. Büyük oranda ön satın alma yaparak fiyatları düşürme, turistik mal ve hizmet
talep edenlerin hem rezervasyon yapma hem de satın alma aşamasında kolaylık sağlayarak her
iki tarafın anlaşmasını sağlamaktadır.
6. Fiziksel Dağıtım Sağlama: Dağıtım kanallarının, turistik mal ve hizmet satın almak
isteyen tüketicilere yer, zaman ve geçici mülkiyet faydası sağlanması beklenmektedir. Dağıtım
kanalları, tüketici beklentilerine göre farklı turistik mal ve hizmet sağlayıcılardan farklı ürünleri
bir araya getirerek bunları tüketiciye kusursuz ve eşgüdümlü olarak temin etmek, bilet, voucher
gibi seyahat dokümanlarını basma ve dağıtma faaliyetlerini de üstlenmektedir(Buhalis,
2000:115).
7. Finansal Kolaylık Sağlama: Turistik mal ve hizmetleri talep eden ancak maddi zorluklar
ve sınırlı zaman nedeniyle tüketiciler belirsiz ve plansız bir seyahate çıkmanın sonuçlarını göz
önünde bulundurarak sabit fiyatla belirli bir tur programına katılmayı tercih etmektedirler
(Akat, 1997:216).
8. Risk Alma: Dağıtım kanalları üretici ve tüketici arasında ekonomik bir faaliyet yürüten
aracılar olduğundan her iki taraf için risk üstlenmektedirler. Üreticiden belli bir süre zarfında
satmayı taahhüt ettikleri ürünlerini tüketiciye ulaştıramadığı zaman bir bedel ödemek
durumunda kalmaktadır.
Dağıtım kanallarının ilk beş fonksiyonu işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olurken,
son üç fonksiyonu tamamlanmış işlemlerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
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Bütün bu fonksiyonların genelde üç özelliği bulunmakta, hepsi kıt kaynakları
kullanmakta, ürünün özelleşmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilebilmekte ve kanal üyeleri
arasında yer değiştirebilmektedir. Aracılarla yer değiştirme fonksiyonu üretici maliyetini ve
fiyatları düşürebilmekte ancak, aracılar yaptıkları işin karşılığında bir maliyet eklemektedirler.
Maliyetleri düşük tutmak için fonksiyonların, dağıtımı daha iyi yapabilecek kanal üyelerine
devredilmesi gerekmektedir. Örneğin; birçok havayolu şirketi müşterilerini seyahat acentası
kullanmaya yönlendirirler. Seyahat acentaları yolcunun sorularına cevap vermekte, bileti tahsis
etmekte, ödemeyi kabul etmekte ve aynı zamanda uçağın değişmesi durumunda bileti de
yenilemektedir. Seyahat acentalarının yolculara yakın olması biletlerin rezerve edildikleri
günde teslim edilmesini sağlamaktadır. Havayolu şirketinin benzer bir dağıtım sistemi kurması
pek uygun görülmemektedir (Kotler, 1999:502).
6.4.

Turizm İşletmelerinde Dağıtım Aşamaları
Turistik mal ve hizmet üreten işletmeleri de diğer işletmelerde olduğu gibi dağıtım

sistemleri, üreticiler, tüketiciler ve aracı kuruluşlardan oluşmaktadır. Dağıtım sisteminde
bulunan eleman sayısına göre satış örgütlemeleri bulunmaktadır. Şekil 1’de görülebileceği gibi,
turizm hizmet sağlayıcılarının oluşturabilecekleri örgüt içi veya örgüt dışı birimlerdeki dağıtım
aracı 2, 3 ve 4 olabilmektedir.
Şekil 26. Dağıtım Kanalları

6.4.1. Tek Aşamalı Sistem:
Bu sistemde tüketici, turistik mal ve hizmetlerden hiçbir aracı olmaksızın direk ürün
talebinde bulunmakta (Rızaoğlu, 2004: 226), önceden herhangi bir aracıyla temas
kurmamaktadır. Turistin kendi rezervasyonunu kendisinin otelle temasa geçerek yapması
şeklinde olmaktadır.
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Tek aşamalı sistemin sağladığı avantajlar:
 Basit Olması: Turizm işletmelerinde yapılan doğrudan turistik dağıtım faaliyetleri,
turizm mal ve hizmet üreticileri için, aracıların yer almaması, ilişki ve alışveriş
işlemlerinin olmamasından dolayı oldukça basit bir şekilde yapılmaktadır (Rızaoğlu,
2004: 223).
 Ek Satış Fırsatlarının Yaratılması: Turistik mal ve hizmet üreten işletmelerin
tüketicileriyle doğrudan ilişki kurması sonucunda onları daha iyi tanımakta, istek ve
beklentilerine daha çok cevap verebilmektedir.
 Esnek Olması: Turistler seyahat etmek istedikleri yerler için kısıtlı zamanlarını daha
verimli geçirmek istediklerinden programda esneklik yapılabilir. Ancak, bir paket tur
satın alınması durumunda, bu turun planına uymak zorunda olmaktadır, ancak tek aşamalı
sistemde, tüketiciler tatil planlarını değiştirme olanağına sahip olmaktadırlar.
 Karlılığın Yüksek Olması: Turistik mal ve hizmet üreticilerinin ürünlerinin karşılığını
anında almaları ve aracı herhangi bir kuruluşa bir bedel ödemedikleri için maliyetlerinin
azalması nedeniyle sattıkları ürünlerden elde ettikleri kar daha yüksek olmaktadır.
 Tüketicilerle Yakın İlişkiler Geliştirilmesi: Turistik ürün ve hizmet üretenler, dolaysız
dağıtım aracılığıyla tüketicilerle yakın ve direk ilişkiler kurabilmekte, tüketici
eğilimlerini daha yakından ve daha sağlıklı takip edebilme olanağına sahip olmaktadır
(Mucuk, 1998:244).
Tek Aşamalı Sistemin dezavantajları:
 Satış Departmanlarının Artan Maliyetleri: İşletmelerin bünyelerinde satış departmanı
bulundurması yüksek sabit yatırımın yanında güçlü bir finansal yeteneği ve yapıyı
gerektirmektedir.
 Seyahat Acentalarının Profesyonelleşmesi: Bu sayede acentalar daha fazla itibar
kazanmakta ve daha çok kişiyi kendilerine çekmekte böylelikle Pazar paylarını
arttırmaktadırlar.
 Yer Bulabilme Sorunu: Seyahat Acentası yoğun sezonda bireysel yolculuk yapanlara
oranla daha fazla güce ve şansa sahip olmalarından dolayı, tekelleşmeye doğru bir eğilim
göstermektedir. Bu sistemle turistik ürün sağlayıcısı genel tüketicilerden ve toplumdan
soyutlanması sözkonusu olmaktadır.
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6.4.2. İki Aşamalı Sistem:
İki Aşamalı Sistemde turistik mal ve hizmeti üreten işletmeyle, tüketici bir dağıtım
aracı-genellikle perakendeci yer almaktadır. Örneğin; denizyolu gezi işletmeleri, temalı park
tesisleri, otel işletmeleri bu sistemi kullanmaktadırlar (Rızaoğlu, 2004: 226).
İki Aşamalı Sistemin avantajları :
 Profesyonellik: Tüketici seyahati sırasında bu alanda uzmanlaşmış, gerçek ve tek işleri
bu olan insanlardan yardım almaktadırlar.
 Ürün çeşitliliği: Tüketiciye tek bir seçenekle ilgili değil, birden çok ürünle ilgili bilgi
verilip bunlardan birini seçmesi sağlanmaktadır.
 Ücretsiz yardım: Aracılar tüketiciye çeşitli konularda bedelsiz yardımcı olmaktadırlar.
 Kümülatif grup gücü: Üreticiye göre aracı tüketiciden daha güçlüdür çünkü bir aracı tek
başına milyonlarca dolarlık iş hacmi yaratması anlamına gelmektedir.
 Ödemeler: Sunulan fiyat tek olduğundan dolayı ödeme işi de oldukça basitleşmektedir.
 Fiyat ve hizmet avantajı: Üreticiden alınan fiyat indirimli olduğundan dolayı daha
ucuzdur ve böylelikle sunulan hizmetin kalitesi yükseltilebilir.
 Bölge dışı katkı: Sadece bir bölgede değil birden çok bölgede faaliyet gösterdiklerinden
dolayı buradaki müşterilerine de yardımcı olurlar.
 Satış gücü: Aracı uluslararası düzeyde çalışıyorsa diğerlerine göre önemli bir satış
avantajı elde etmektedir.
 Üreticilere tahsilâtlarda yardım: Ödemeler konusunda yardımcı olup müşterilerin çek ve
faturalarının ödemesini takip ederek üreticilerin bunlarla uğraşmamasını sağlamaktadır.
 Sezon dışı tanıtım: Aracılar normal sezon dışında da turlar düzenleyip üreticilere satış ve
tanıtım konusunda yardımcı olurlar (Kotler, 1999:502).
6.4.3. Üç Aşamalı Sistem:
Bu sistemde üretici ve tüketici arasında iki tane dağıtım kanalı bulunmaktadır. Bu aracılar
toptancı olan tur operatörü ve perakendeci olan seyahat acentası olabilmektedir. Genelde iki
aşamalı sistemin avantajları bu sistemde de görülmektedir, ayrıca tur operatörünün daha ucuza
satın alması tüketiciye daha ucuza satın alma ve üreticiye de satış garantisi vermektedir. Bu
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sistemi, ulusal ve uluslararası havayolu, otobüs işletmeleri, büyük zincir otelleri kullanmaktadır
(Kotler, 1999:502).
6.4.4. Dört aşamalı sistem:
Genelde üç aşamalı sistem gibidir, devreye giren üçüncü bir aracıdan dolayı sistem dört aşamalı
olmuştur. Tur operatöründen önce otelin ya da hizmeti sunan işletme temsilcisinin devreye girmesi
gibi (Rızaoğlu, 2004:227).
6.5. Turizm Dağıtım Kanallarının Sınıflandırılması
Turistik işletmelerdeki dağıtım kanallarının sınıflandırılmasında da genel pazarlamada
yapılan sınıflandırma özellikleri dikkate alınmaktadır.
6.5.1. İlişkinin Türüne Göre Dağıtım Kanalları
Doğrudan Dağıtım: Turistik mal ve hizmet üreten işletmenin hiçbir dağıtım aracı
kullanmadan turistik ürününü tüketiciye kendisinin satışını yapmasıdır. Turizm sektöründe
tüketicinin mutlaka ürünün üretildiği yere gitmesi gerektiğinden dolayı sıkça kullanılan bir
dağıtım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan dağıtım sisteminde, turizm işletmeleriyle
tüketiciler arasında aracılık yapan bir kuruluş veya kişi bulunmamaktadır ( Öztürk, 2007: 55).
Dolaylı Dağıtım: Turistik ürün üreticisi ile tüketici arasında, kendi ekonomik bağımsızlığı
olan işletmelerin alıcı veya satıcı olarak bulunmaları sonucu meydana gelen dağıtımdır. Turizm
sektöründeki dolaylı dağıtım endüstriyel ürün sektöründekinden farklı bir özellik
göstermektedir. Turizm işletmelerinin dağıtım sistemindeki aracılar ürünü kendi isimlerine
satın almazlar, onu belli bir süre içinde satmak için işletmeden emaneten alırlar, satamadıkları
takdirde de herhangi bir ücret veya tazminat ödeme durumunda olmamaktadırlar.
6.5.2. Yönetim Stratejisine Göre Dağıtım Kanalları
Turistik mal ve hizmet üreten işletmelerin dağıtım sistemi, sektörde meydana gelen
güncel ve küresel gelişmeler ve değişmelerle farklı boyutlarla değişime uğramaktadır
(Karabulut ve Kaya,1988:50).Turizm sektöründe dağıtım sisteminin önemi otelin ya da
işletmenin hedefinin uluslararası pazara açılma isteği olduğunda daha da artmakta, uluslararası
işletmecilik ve pazarlama şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Turizm
işletmelerinde ve yönetiminde görülen bu tür gelişmeler, dağıtım kanallarının yönetim
ilişkilerine göre sınıflandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur (Hacıoğlu, 1997: 63). Yönetim
stratejileri açısından turizm dağıtım kanalı iki şekilde görülmektedir.
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6.5.2.1. Bağımsız Dağıtım Kanalları
Bağımsız Dağıtım Kanalında; turizm sektöründe faaliyet gösteren, ister toptancı tur
operatörleri, ister perakendeci seyahat acentaları ile turistik mal ve hizmet üreten işletmeler
arasında herhangi bir yönetim ilişkisi bulunmamakta, üreticiler ve aracılar birbirinden ayrı,
kendi karını yükseltmeye çalışan bağımsız işletmeler halinde faaliyet göstermektedir. Bu
işletmeler arasındaki tek ilişki turistik ürün satış şartları ve pazarlama konularında olabilmekte,
ancak bu ilişkiler de zayıf ve geçici olmaktadır (Kotler,1999: 517).
6.5.2.2. Dikey Pazarlama Sistemi
Turizm ürününün bileşik olma özelliğinden dolayı ortaya çıkan bu sistemde, birden
fazla ürün ve hizmet üreten işletmelerin yönetim ve sermaye ilişkilerinin olduğu görülmektedir.
Bu sistemde, hem otel hem taşıma işletmesi beraber tek bir işletme gibi hareket etmekte, her
bir işletmenin karı, hizmet düzeyi değil, tüm sistemin karı ve hizmet düzeyi anlaşılmaktadır
(Yükselen, 2007: 263). Dikey Pazarlama Sistemi, özellikle kanal çatışmalarının, aynı ürünün
farklı aşamalarda tekrarının önlenmesi ve sektördeki pazarlık gücünün artması amacıyla,
toplam turizm pazarının % 64 oranında gerçekleştiği görülmektedir (Kotler,1999: 517).
 Yasal Bütünleşme Sistemi:
Yasal Bütünleşme Sisteminde, gerek 1, gerek 2, 3, veya 4 aşamalı dağıtım kanalı
aşamaları tek bir işletmenin mülkiyetindeki kurumlardan oluşmaktadır. Turizm ürününü
oluşturan temel ve tamamlayıcı işletmeler turizm ürününü ürettikten sonra, dağıtım sistemlerini
de kendileri kurup tam bir tekel faaliyeti yaratılmaktadır. Örneğin, Öğer, TUI ve Thomas Cook
gibi büyük tur operatörleri de yasal çerçeve içerisinde hedef destinasyondaki konaklama
gruplarını ve hava ulaştırma işletmelerine ortak olarak bütün bu işletmeler arasında
koordinasyon sağlayarak kendi paket turlarını kendi satış noktalarına yönlendirip, geniş çaplı
bir hâkimiyet kurmaktadırlar.
 Yönetim Açısından Bütünleşme Sistemi:
Yönetim açısından bütünleşme sistemindeki dağıtım kanalında, bir aracı işletmenin ölçek
ve güç yönünden tüm kanala, sermaye boyutuyla değil, yönetim boyutuyla önderlik etmesi
görülmektedir. Böylece bu tür bütünleşme ile güçlü işletme, dağıtım kanalındaki tüm kurumları
pazarlama stratejileri çerçevesinde yönlendirebilmektedir (Yükselen, 2007: 263).
 Sözleşmeye Dayalı Bütünleşme Sistemi:
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Bu bütünleşmeyle, dağıtım kanalında yer alan işletmeler bir sözleşme ile üretim ve
pazarlama çabalarını birleştirerek, satışın dikey olarak organize edilmesi sağlanmaktadır.
Sektörde belli bir marka olan bir işletmenin kendi belirlediği pazarlama kurallarına göre, diğer
bir işletmeye başta ismi, logosu, reklamı olmak üzere, bütün ürün ve pazarlama kanallarını
kullanma hakkı vermektedir. İmtiyaz hakkı olarak da bilinen franchising sistemiyle başlayan
bir işletmenin başarılı olma şansı % 90 iken, yeni başlayan bir işletmenin başarılı olma şansı
%20 olarak görülmektedir (Kotler, 1999: 519). Turizm sektöründe de yaygın bir şekilde
kullanılan bu sistemin, işletmeye belli bedel ödenmesi, belirlenen koşulların dışına çıkılmaması
gibi bazı kısıtları yanında, birçok avantajları bulunmaktadır.
Başarılı bir franchising sisteminin yararları:
1. Franchising zincirlerinin birçoğu müşterilerinin bir telefonla rezervasyon yapmasını
sağlayan merkezi rezervasyon sistemi kurarlar. Böylelikle doluluk açısından önemli yarar
sağlarlar.
2. Franchise şirketi hem bölgesel hem de ulusal tanıtım yapılmasını sağlar.
3. İşletme bu sistem sonucu standartlaşır ve pazarda anında fark edilmeyi sağlar ve bir marka
oluşturur.
4. Birçok konaklama zinciri bir otelin hem yapımında, hem de yönetiminde özel destek
sağlar.
5. Ürün kalitesinin sürekliliğini korumak için uygulama kılavuzları geliştirir, ayrıca
standardı korumak için tesis denetleme programlarına sahiptir.
6. Kolektif satın almanın yarattığı potansiyel bir avantajı vardır ve önemli tasarruflar
sağlayan grup satın alma programları yaratır (Kotler, 1999: 520).
6.5.3. Bütünleşme Şekline Göre Dağıtım Kanalları:
Turistik ürünlerin dağıtımında da üretiminde olduğu gibi verimli bir örgütlenmeye
imkan vermek, pazarlama, personel ve finansman konularında ekonomik fayda yaratmak
amacıyla, sektörde bir bütünleşme görülmektedir.
6.5.3.1.Yatay Bütünleşme:
Turizm sektöründe faaliyet gösteren, aynı kanal düzeyinde alan ve benzer pazarlama
stratejileri uygulayan işletmelerin bütünleşmesi anlamına gelmektedir (Karabulut ve Kaya,
1988:53). Aynı tüketici grubuna hitap eden işletmelerin bu tür bütünleşmesi en çok konaklama,
yiyecek-içecek işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentalarında bulunmaktadır. Yönetim,
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iş ve finansman konusunda ortak kararlar alıp kendi paylarını ve kazançlarını artırmak amacıyla
yapılan bu bütünleşmeyle, diğerleriyle daha kolay rekabet edecek duruma gelmektedirler.
Örneğin; Otelcilik sektöründe: Hilton, Sheraton, Holiday Inns., Tur operatörlüğü düzeyinde:
Ekonomik yönden güçlü alman TUI kendi etrafında Touropa, Hummel, Dr Tigers ve Air tours
şirketlerini toplamıştır. Seyahat acentalarında: Çoğu büyük seyahat acentası küçük olanları
bünyesine katmaktadır (Hacıoğlu, 1997: 65).
Şekil 27.Yatay Bütünleşme Sistemi

Kaynak: Kotler, Bowen ve Makens: 1999 s.517
6.5.3.2. Dikey Bütünleşme:
Dikey bütünleşme sisteminde, genellikle asıl faaliyet alanı turizm sektörü olmayan
değişik işletmelerin sektörde yer almasıyla görülen, sermaye katılımı olan bir bütünleşmedir.
Günümüzde Havayolu işletmeleri konaklama sektörüne bir sözleşme ile bütünleşme sağlayarak
otel yönetiminde de etkili olmaya başlamışlardır (Kotler, 1999: 515). Örneğin: Air franceMeridien otelleri ve club Eldoradors tatil köylerini işletmesi, Pan-am havayollarının
Intercontinental otelleriyle bütünleşmesi gibi. Turizm sektörün sürekli gelişmesi, yarattığı kar
olanakları ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin doyum noktasına gelmesinden dolayı bu alanda
yatırım yapmaktadırlar.
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Şekil 28. Dikey Bütünleşme

Kaynak: Kotler, Bowen ve Makens: 1999 s.517
6.6.Turizm Dağıtım Sistemindeki Aracılar
Turizm sektöründe başta toptancı kuruluşları olan Tur Operatörleri, en büyük
perakendeci kuruluşlar olan Seyahat Acentaları ve büyük işletmelerin uzmanlaşmış birimleri,
havayolları bilet satış acentaları, Rezervasyon şirketleri, Otel temsilcileri, Turizm enformasyon
büroları, Toplantı büroları ve organizatörleri, Oto kiralama firmaları, Teşvik seyahati
(Incentive) planlayıcıları, Internet olmak üzere diğer perakendeci kuruluşlar bulunmaktadır.
6.6.1. Toptancı Kuruluşlar; Tur Operatörleri
Tur operatörleri turistik mal ve hizmet üreticilerinin kapasite kullanımlarını
geliştirirken, reklam ve tanıtım giderlerini azaltmaktadır. Hem tur operatörünün ürününü
satacak seyahat acentasının hem de tüketicinin gidilecek yer hakkında bilgi alma sürecindeki
maliyet ve zaman kaybını önlemektedir. Tatil paketi satın alan tüketicilere tatil öncesi zaman
kazandırdığı gibi, kısa zamanda çok sayıda yeri ziyaret etme ve görme olanağı da
sağlamaktadır.
Perakendeci Ara Kuruluşlar; Seyahat Acentaları:
Seyahat acentaları turizm ürününün tümünü ya da belli bir kısmını belli bir komisyon
karşılığında tüketiciye satan aracı işletmelerdir. Gelirlerini satış sonrası elde ettikleri komisyon,
seyahat çeki satışları, seyahat sigortası gibi yan hizmetlerden sağlamaktadırlar. Tüketiciler,
seyahat acentalarından ürün hakkında bilgi, ürün çeşidi ve alternatifler, en düşük zaman kaybı,
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karar vermede katkı, daha az formalite gibi durumlarda danışmanlık yapmalarını beklemektedir
(Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2005: 90).
Şekil 29. Tur Operatörlerinin Dağıtımdaki Rolü

TUR OPERATÖRÜ

OTEL

UÇAK

PAKET TUR
KATALOĞU

SEY. ACENTASI

TURİST
Kaynak: Hacıoğlu, 2005: 66.
Seyahat acentaları, tüketiciler kadar, üretici ve tur düzenleyici olan tur operatörlerine de
bazı yararlar sağlamaktadır. Tur operatörlerinin hazırladıkları paket turların pazarlanmasına
aracılık etmek, üretici ve tur düzenleyicilerden turistlere ve turistlerden de bu turizm
işletmelerine olmak üzere iki yönlü bilgi akışını sağlamak gibi önemli işlevleri de yerine
getirmektedir (Akat,1997:216).
6.6.2. Diğer Perakendeciler
 Büyük işletmelerin uzmanlaşmış birimleri:
Büyük işletmeler önceleri sadece kendi personellerinin yararlanması için, tur operatörleri ile
anlaşır ve seyahat acentası gibi çalışırdı. Sektörün hızla gelişmesi ve karlı oluşu bu işletmelerin
diğer işletme personellerini de kapsamaya başlamış ve gelişmiştir.
 Havayolları bilet satış acentaları:
Bilet satış acentaları artık sadece bilet değil aynı zamanda konaklama ve paket tur satışları
da yapmaya başlamışlardır.
 Rezervasyon şirketleri:
Önceleri sadece büyük otel zincirlerinde görülen kapalı devre rezervasyon sistemi artık tüm
oteller için geçerli hale gelmiştir. Her ülkede çok sayıda bu isimler altında şirketler vardır. Bu
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acentalar ulusal ve uluslararası oteller için belirli komisyon karşılığında rezervasyon yapan
merkezler haline gelmişlerdir.
 Otel temsilcileri:
Bunların görevleri satışı arttırmak ve rezervasyon kabul etmektir. Oteller kendileri için
verimli olan pazarlarda bu tür temsilcilerini görevlendirmektedirler.
 Turizm enformasyon büroları:
Yurt içi ve yurt dışında bulunan bu tür bürolar konaklama işletmelerinin pazarlamasında
önemli rol oynarlar. Ayrıca yurt dışındaki pazara, tanıtım ve reklâm çalışmalarının yapılmasını
sağlarlar, kimi ülkelerde otel rezervasyonu da yapmaktadırlar.
 Toplantı büroları ve organizatörleri:
Bu tür işletmeler ülkelerdeki toplantı, kongre, turlar ve seminerleri teşvik eder ve
pazarlamada etkiye sahip olurlar.
 Oto kiralama firmaları:
Bu tür işletmeler kendi müşterilerine rezervasyon hizmeti de vermekte ve bu hizmeti aynı
zamanda daha ucuza mal etmektedirler.
 Teşvik seyahati planlayıcıları:
Teşvik seyahatleri hem iş hem de tatil pazarlarına hitap eder. Sigortacılık, bankacılık,
otomotiv, elektrik aletleri üreticileri gibi büyük kapsamlı işletmeler personellerine sağlanmak
üzere talep edilmektedirler ve işletmelerde veya dışında bu tür seyahatleri düzenleyecek
planlayıcılar bulunmaktadır.
6.6.3. İnternet ve Elektronik Rezervasyon Sistemleri:
Turizm ve seyahat sektörü doğal yapısı nedeniyle haberleşme teknolojisini kullanan
dünyadaki en büyük sektörlerden biridir. Avrupa turizm pazarında internetten yapılan direk
satışların oranı, 1998 yılında %44 iken, 2006 yılında % 69 oranında gerçekleşmiştir.
Bunun temel nedeni ise sektörün zamana karşı oldukça hassas oluşudur. Ürünlerin
stoklanamaması sonucu yapılması gereken tek şey aracılar arasında bilgi akışını sağlayacak
etkin bir iletişim ağının kurulmasıdır. Bu nedenle bilgi teknolojisi turizm sektörünün lokomotifi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Elektronik Rezervasyon Sistemleri, otel rezervasyonu
yapma, biletleme fonksiyonlarının ötesinde, seyahatle ilgili tur planlaması, konaklama, eğlence,
otomobil kiralama gibi diğer bütün seyahat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği küresel rezervasyon
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sistemlerine dönüşmüştür. Sabre, Apollo, SystemOne, Worldspan, Amadeus ve Galileo gibi
seyahat sektöründeki en büyük dağıtım kanalları, kısa zamanda doluluk oranlarını arttırması,
satışlardan elde edilen komisyonlar ve seyahat acentalarından sağlanan üyelik aidatları gibi
avantajlarla sistemin etkinliğini arttırmışlardır (Kozak, 2006: 170).
6.7. Turizm Dağıtım Kanallarının Seçimi
Dağıtım aracıları saptanırken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Bunlar;
 Pazar Değişkenleri İşletme pazara ne kadar uzak ise doğrudan pazarlama o kadar
yetersiz ve karsız olacaktır. Aksine pazar ne kadar küçük ve kısa ise doğrudan pazarlama
o ölçüde etkilidir. Aynı zamanda pazar duyarlı bir yapıya sahipse yine doğrudan
pazarlama o ölçüde gereklidir. Satın alma daha sık ve daha küçük oranda ise daha yoğun
bir dağıtım yapısı gereklidir.
 Ürün Değişkenleri Ürün ne kadar çabuk bozulabilir ve depolanamaz ise, kısa dağıtım
kanalı gerekmektedir. Daha yeni ve daha karmaşık ürünler için doğrudan dağıtım
kanalları gerekmektedir.
 İşletme ile ilgili Değişkenler İşletme büyüdükçe kanalın seçiminde daha esnek
olunmalıdır. Sermayesi ne kadar yüksekse bağımlılığı da o kadar azalacaktır.
 Aracılarla ilgili Değişkenler Aracıların (toptancı, perakendeci, komisyoncu) maliyetine,
varlığına ve sağladığı hizmetlere bakılmalı ve ona göre uygun olanın seçimi yapılmalıdır.
 Çevresel Değişkenler Ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik ve yasal durum gibi
faktörlerde aracı seçiminde etkendir.
 Davranışsal Değişkenler Kanallar içindeki haberleşmenin yapısı, aracıların rolleri,
aracıların sahip oldukları güçler de davranışları etkileyeceğinden dolayı bu kararlar da
önemlidir.
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Uygulamalar

Turizm pazarlamasında dağıtım kanalları kavramı ile ilgili yapılan değişik
örneklemeleri inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Turizm Pazarlamasında Dağıtım Kavramını Açıklayınız.
2. Turizm Pazarlamasındaki Dağıtım Kanallarını Sınıflandırınız?
3. Turizm Pazarlamasındaki Dağıtım Aşamalarından Bahsediniz?

157

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki dağıtım kanalları üzerinde
durulmuştur. Geleneksel ürün pazarlama kanallarından farklı olarak ürünün tüketiciye
ulaştırmasından ziyade tüketicinin turizm ürününe nasıl ulaştırıldığı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Turizm sektöründe faaliyet gösteren, aynı kanal düzeyinde alan ve benzer pazarlama
stratejileri uygulayan işletmelerin bütünleşmesi yatay bütünleşmedir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Asıl faaliyet alanı turizm sektörü olmayan değişik işletmelerin sektörde yer almasıyla
görülen, sermaye katılımı olan bütünleşme dikey bütünleşmedir.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Turistik ürün üreticisi ile tüketici arasında, kendi ekonomik bağımsızlığı olan işletmelerin
alıcı veya satıcı olarak bulunmaları sonucu meydana gelen dağıtıma dolaylı dağıtım denir?
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde dağıtımın aşamalarından değildir?
a) Tek Aşamalı Sistem
b) İki Aşamalı Sistem
c) Üç Aşamalı Sistem
d) Dört aşamalı sistem
e) Beş aşamalı sistem
5) Teşvik seyahati planlayıcıları hangi pazarlara hitap eder?
a) Hammadde pazarlarına
b) Ekonomi - Satış pazarlarına
c) İş - Oyun pazarlarına
d) Eğlence-Tatil pazarlarına
e) İş - Tatil pazarlarına
6) Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşme Şekline Göre Dağıtım Kanallarından biridir?
a) Doğrudan Bütünleşme
b) Dolaylı Bütünleşme
c) Yatay Bütünleşme
d) Evrensel Bütünleşme
e) Dayalı Bütünleşme
7) Hangisi Dikey Pazarlama Sistemlerinden biridir?
a) Yasal Bütünleşme Sistemi
b) Yönetici Bütünleşme Sistemi
c) Doğrudan Bütünleşme Sistemi
d) Dolaylı Bütünleşme Sistemi
e) Sözleşmesiz Bütünleşme Sistemi.
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8) Asağıdakilerden hangisi Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanallarının Fonksiyonlarından
biri değildir?
a) Karşılaştırma
b) Anlaşma Sağlama
c) Fiziksel Dağıtım Sağlama
d) Üretici
e) Risk Alma
9) Mevcut bir turistik ürünü, tüketicilerin kullanımını sağlamak üzere üretim yerine kadar
turistlerin getirilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüne___________________ denir.
10) Turistik ürün üreticisi ile tüketici arasında, kendi ekonomik bağımsızlığı olan işletmelerin
alıcı veya satıcı olarak bulunmaları sonucu meydana gelen dağıtıma___________________
denir?

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Doğru, 4) e, 5) e, 6) c, 7) a, 8) d, 9) Dağıtım, 10) Dolaylı Dağıtım
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7.

TURİZM DAĞITIM KANALLARINDA UYGUNLUK
(CONVENIENCE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Dağıtım ve Dağıtım Kanalı
7.2. Turizm Sektöründe Dağıtım ve Dağıtım Kanalı
7.3. Turizm Endüstrisinde Dağıtım Kanalının İşlevleri
7.4. Turistik Dağıtım Sistemlerinde Müşteriye Uygunluk
7.4.1. Doğrudan Dağıtım Sisteminde Müşteriye Uygunluk
7.4.2.Dolaylı Dağıtım Sisteminde Müşteriye Uygunluk
7.5. Turizm Dağıtım Sistemi Aracıları ve Müşteriye Uygunluk
7.5.1. Tur Operatörleri ve Müşteriye Uygunluk
7.5.2. Seyahat Acenteleri ve Müşteriye Uygunluk
7.5.3. Küresel (Global) Dağıtım Sistemleri ve Müşteriye Uygunluk
7.5.4. Dağıtım Kanalı Olarak Müşteriye Uygunluk Açısından İnternetin İşlevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm pazarlaması Dağıtım Kanalı İçerisindeki Müşteriye Uygunluk
Kavramından ve Öneminden Bahsediniz?
2. Turizm İşletmelerinde Dağıtım Kanalları Açısından Müşteriye Uygunluğun
Önemini Anlatınız?
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasındaki Dağıtım Sistemindeki Aracıları ve Müşteriye
Uygunluk İlişkisiniz Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Pazarlama Dağıtım Pazarlama Dağıtım Kanalı ve Pazarlama Dağıtım Kanalı
Kanalı
Müşteri Uygunluğu İlişkisinin İçerisindeki Müşteri
İçerisindeki
Ne Olduğunu Açıklayabilmek Uygunluğu ile ilgili Farklı
Müşteri
Unsurları İncelemek
Uygunluğu
Kavramı
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Dağıtım
Sistemindeki
Aracılar ve
Müşteri
Uygunluğu İlişkisi

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Sistemindeki Aracıları ve Bu
Aracıların Müşteri Uygunluğu
Açısından İlişkisini
Anlatabilmek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında Dağıtım
Sistemindeki Aracı
Unsurların Müşteri
Uygunluğu Açısından
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek
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7.1.

Dağıtım ve Dağıtım Kanalı
Pazarlama biliminde dağıtım terimi malın veya hizmetin üretildiği yerden tüketildiği

yere götürülmesi için gereken tüm çabaları ifade eder. Diğer bir ifadeyle mal ve hizmetlerin
üreticiden tüketiciye doğru akışını sağlayan faaliyetler bütünüdür (İçöz, 2003:33). Bahsi geçen
bu mal veya hizmetlerin üreticilerden tüketicilere ulaşması kendiliğinden olamayacağı için
dağıtım kavramı pazarlama karmasının önemli bir öğesi durumundadır. Ancak mal veya
hizmetlerin gelişi güzel dağıtımı işletmelere beklentisi olan getiriyi sağlamayacaktır. Bu
nedenle rekabetçi bir avantaj sağlayabilmek için işletmeler doğru ürünü, doğru müşteriye,
doğru yerde ve doğru zamanda satmak zorundadır (Ross, 1996:167).
Benzer bir tanıma göre ise dağıtım, uygun ürünlerin, uygun zaman ve yerlerde elinde
bulunduranlar tarafından uygun kişi veya kuruluşlara ve uygun araç ve eylemlerle bu mal veya
hizmeti arzu edenlere ulaştırılması olayıdır. Dağıtım kanalı ise mal ve hizmetlerin sahiplerinden
tüketicilere doğru akışı sırasında izlenen yoldur (Rızaoğlu, 2004:222).
Şekil 30’de bireysel tüketiciler için dağıtım kanalı alternatifleri sunulmuştur. Üreticinin
tüketiciye doğrudan ulaşımının yanı sıra, üç aracı (acente, toptancı, perakendeci) ile birlikte iki
taraf arasındaki buluşma da söz konusu olabilmektedir.
Şekil 30. Bireysel Tüketicilere Yönelik Dağıtım Kanalı Alternatifleri
A

Üretici

Tüketici

Kaynak:

B

C

Üreticici

D

Üreticici

E

Üreticici

Üreticici

Acente

Acente

Toptancı

Toptancı

Perakend
ecideci

Perakend
eci

Perakend
eci

Perakend
eci

Tüketici

Tüketici

Tüketici

Tüketici

Önce,

G.

Erişim

Tarihi:

05.05.2008,

www.deu.edu.tr/

userweb/aydin.kayabasi/dosyalar/12.bolum. ppt
Şekil 31’de ise endüstriyel alıcılar ve üretim işletmeleri arasında gerçekleşen dağıtım
işlemleri alternatifleri yer almaktadır.
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Şekil 31. Endüstriyel Alıcılar ve Üretim İşletmelerine Yönelik Dağıtım Kanalı Alternatifleri
A
Üretici

B
Üretici

C

D

Üretici

Üretci

Acente

Acenta

Distribütör
Distribütör

Endüstriyel

Endüstriyel

Endüstriyel

Endüstriyel

Alıcı

Alıcı

Alıcı

Alıcı

Kaynak:
Önce,
G.
Erişim
Tarihi:
userweb/aydin.kayabasi/dosyalar/12.bolum. ppt

05.05.2008,

www.deu.edu.tr/

7.2. Turizm Sektöründe Dağıtım ve Dağıtım Kanalı
Geleneksel ürün dağıtımında sıklıkla kullanılan yöntem; fabrikada üretilen herhangi bir
ürünün öncelikle toptancı tarafından alınması, perakendeciye satılması ve oradan da nihai
tüketicinin kullanımına sunulmasıdır. Ancak dağıtım kanalı kavramı yalnızca fiziksel malların
dağıtımıyla sınırlı değildir. İşin prensibi yaklaşık olarak aynı olsa da turizm sektörü geleneksel
ürün dağıtımından birçok bakımdan farklılık göstermektedir. Bu farklılık turizm hizmetinin
doğasından, üretim sisteminden ve tüketim kalıplarından kaynaklanmaktadır. Geleneksel mal
endüstrisinin aksine turistik ürünler tüketicilere doğru taşınamaz. Dolayısıyla turistlerin, turistik
ürünlerin bulunduğu yerlere taşınması söz konusudur. Taşıma faaliyetinin öznesi insan olduğu
için de azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Turistik ürünler diğer ürünlerle birleşik bir
şekilde satılmaktadır. Örneğin bir otel odası kiralayan bir müşteri aynı zamanda bir uçak bileti
de alabilmektedir (Jafari, 2000:156).
Bir başka farklılık sahiplik olayında meydana gelmektedir. Malların dağıtımında
mülkiyet satıcılardan tüketicilere geçmektedir. Ancak turizm sektöründe tüketicilerin eline
geçen şey turistik ürünlerin kullanım haklarıdır. Turistik hizmetlerin mülkiyeti sahibinde
kalırken, dağıtım sisteminde yer alan alıcılar turistik ürünleri belli bir süre zarfı içinde satmak
üzere emaneten üstlenirler. Turistik ürünlerin diğer bir ayırıcı özelliği ise depolanamaz
oluşudur. Hizmetlerin sunulması ve tüketilmesi aynı anda olmak zorundadır. Bu nedenle
ürünlerin müşterilere anlatıldığı biçimiyle sunulması büyük önem teşkil etmektedir. Endüstriyel
ürünlerde gerçekleşen üretim, depolama ve satışın farklı zamanlarda yapılabilme özelliği turizm
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sektöründe bulunmamakta ve hizmetlerin sunulma ve tüketilme aşamalarında hem sunucular
hem tüketiciler hazır bulunmak durumundadırlar (Rızaoğlu, 2004:216-218).
Turizm sektörünün bu kendine özgü yapısı göz önünde bulundurulduğunda dağıtımın;
tüketicinin turistik ürünlerin üretildiği yere doğru hareket ettirilme faaliyeti olduğu
görülmektedir. Turizmde dağıtım kanalı ise turistik ürünleri kullanma hakları ile birlikte
üreticiden tüketiciye ulaştırmak için girişilen çabaları düzenleyen işletme içi birimlerin ya da
işletme dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır (İçoz, 2003:33).
7.3. Turizm Endüstrisinde Dağıtım Kanalının İşlevleri
Dağıtım kanalları işletmeler için bir dizi kritik fonksiyonu yerine getirmektedir.
İşletmeler için dağıtım kanalı seçiminin ne kadar önemli bir konu olduğu ancak bu kanalların
işlevleri incelenirse anlaşılabilir. Dağıtım kanalları pazarın yapısı hakkında bilgi toplamakta ve
bu değerli bilgileri işletmelere ulaştırmaktadır. Dağıtımı yapılan ürünün müşteri ihtiyaçlarını
tam anlamıyla karşılaması için düzenlemeler yapılır. Satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için
fiyat ve diğer konularda müşterilerle anlaşma zemini yaratılmaya çalışılır. Malların veya
hizmetlerin fiziksel olarak yer değiştirmesi sağlanır ve finansal konularda riskler alırıır (Kotler
vd., 1999). Turizmdeki dağıtım kanallarının işlevleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Buhalis,
2000):
 Tüketicilerin ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini belirlemek,
 Tüketicilerin beklentilerine uygun olarak turistik ürünleri turizm sağlayıcılarından alarak
oluşturmak,
 Turizm ürünlerini eşgüdümlü ve kusursuz bir şekilde temin etmek,
 Rezervasyon yaparak ve seyahat dökümanları yayınlayarak satış sürecini kolaylaştırmak,
 Pazarlık yaparak ve turizm ürünlerini toptan satın alarak fiyatları indirmek,
 Arz ve talebi yöneterek envanter yönetimini iyileştirmek,
 Seyahat dokümanlarını (biletleme veya voucher gibi) yayınlamak ve teslim etmek,
 Hizmet ve ürün kalitesini değerlendirmek,
 Tüketiciler ve tedarikçilere yasal konularda destek sağlamak,
 Özellikle birçok dilin konuşulduğu ve birçok kültürün bulunduğu ortamlarda tüketiciler
ile tedarikçiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak,
 Tüketicilerin algıladıkları riskleri azaltmak,
 El ilanları, haritalar, broşürler, videolar, CD’ler aracılığıyla bilgi sağlamak,
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 Tüketicilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 Deneyim öncesi ve sonrasında yapılan pazar araştırmalarını üstlenmek,
 Her kanal üyesinin hizmetleri karşılığında ödemelerini alabileceği uygun bir sistem inşa
etmek,
 Kanal üyeleri arasındaki ticari riski yaymak,
 Sigorta veya vize gibi yardımcı hizmetler ile detayları düzenlemek,
 Turizm ürünlerinin satın alımından önce risk üstlenmek,
 Tedarikçilerle ortaklaşa bir şekilde belirli ürün veya paketlerin promosyonunu yapmak,
 Düşük sezonlardaki boş kapasitenin ve son dakika satışlarının promosyonunu yapmak ve
 Tüketicilerin ve endüstrinin şikayetlerine çözüm aramaktır.
7.4.

Turistik Dağıtım Sistemlerinde Müşteriye Uygunluk
Bu çalışmada turistik dağıtım sistemi, dağıtım kanalının aşamalarına göre müşteriye

uygunluk perspektifi açısından incelenecektir. Turistik dağıtım sistemi dağıtım kanalının
aşamalarına göre iki aşamada ele alınabilir. Bunlar;
1. Doğrudan dağıtım sisteminde müşteriye uygunluk
2. Dolaylı dağıtım sisteminde müşteriye uygunluk
7.4.1. Doğrudan Dağıtım Sisteminde Müşteriye Uygunluk
Doğrudan dağıtım, üreticiyle tüketicinin arasında gerçekleşen satış işlemlerinin hiçbir
aracı olmaksızın gerçekleştiği bir sistemdir (Mısırlı, 2006:31). Doğrudan dağıtım belirlenmiş
bir zaman içerisinde belirlenmiş bir pazarı elde etmek için önceden belirlenmiş müşteriyle bir
veya birkaç kanalı kullanarak gerçekleştirilen ölçülebilir bir pazarlama tekniğidir (Jafari,
2000:152). Bir turistin hiçbir aracı ile muhatap olmadan doğrudan otel rezervasyonuyla iletişim
kurarak satın almayı gerçekleştirmesi ya da bir havayolu şirketinin satış büroları vasıtasıyla
satışları gerçekleştirmesi bu sisteme örnek olarak verilebilir. Doğrudan dağıtım sisteminin
işletmeye ve müşterisine yaşattığı çeşitli fayda ve zararları bulunmaktadır. Aşağıda doğrudan
dağıtım sisteminin müşteri ve işletmeler açısından sağladığı avantajlar verilmektedir (İçöz,
2003:37-40; Rızaoğlu, 2004:222-228):
 Basit olması: İki tarafın birbirleriyle ilişki halinde bulunması yani üçüncü bir tarafın
araya girmemesi sayesinde iletişim daha basit bir şekilde kurulabilmektedir. Dolaylı
dağıtımda müşterilerin ilk önce aracılar ile muhatap olması ve soruları ve ek talepleri
neticesinde aracıların tekrar üretici firmayla iletişim kurması, hem karışıklığa hem de
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zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bu durum özellikle gereksiz zaman kaybetmek
istemeyen müşteriler için bir sıkıntı oluşturabilmektedir
 Ek satış fırsatlarının doğması: Aracı kuruluşlar diğer işletmelerin ürünlerinin de
dağıtımını üstlenebildikleri için bir üretici işletmenin bu kuruluşlar vasıtasıyla ek satış
yapma olasılığı daha düşük oranda gerçekleşmektedir. Halbuki kendi dağıtımını kendisi
yapan bir işletme bunu kolayca gerçekleştirebilecektir.
 Esnek olması: Her ne kadar paket tur satın alan müşteriler daha uygun fiyatlarla tatil
yapma imkanına sahip olsalar da özgürlüklerinin belli ölçülerde kısıtlandığı muhakkaktır.
Her bir müşterinin aynı anda isteklerini gerçekleştirebilmesi mümkün olmamakta, bazı
turistler alışveriş yapmak isterken, diğerleri tarihi noktaları görmek isteyebilmektedir. Bu
da turist rehberinin işini zorlaştırmakta ve genel plandan taviz verilmeyeceğini
açıklamasıyla son bulmaktadır.
 Karlı olması: Turistik hizmet sağlayıcıları, aracılara ücret ödemek zorunda kalmadıkları
zaman doğal olarak o üründen daha fazla kar sağlayabilmektedir. Ayrıca ödemeler anında
kasalarına girmektedir. müşteriler açısından bakıldığında da eğer üretici firma aracı
firmaya bıraktığı komisyonun en azından bir bölümünü müşteriye indirim olarak
yansıtırsa bu durum müşterinin daha uygun bir fiyattan alış veriş yapmasına neden
olacaktır.
 Maliyetlerde kişisel denetimin sağlanması: Bireysel olarak seyahat etmeyi tercih eden
müşteriler seyahat acentelerinin teklif ettikleri değişik fiyatlardan rahatsız olmuş veya
seyahat acenteleri ile ilgili çıkmış olumsuz haberlerden etkilenmiş olabilmektedir. Bu
durumda seyahatlerinin her aşamasının kendi kontrollerinde geçmesini istemektedirler.
Bu sayede müşteriler daha güvende olduklarını hissetmektedir.
 Satış bölümlerinde maliyetlerin yükselmesi: İşletmelerin dağıtım kanallarını kendi
bünyelerinde barındırmaları büyük masrafları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle
büyük ölçekli firmaların dışındaki işletmeler satış bürolarını kapatmak durumunda
kalmışlardır. Aracı kurumların sayılarının giderek yükselmesi sonucunda üretici
işletmeler bu firmalarla çalışmayı tercih etmektedir.
 Aracıların profesyonelleşmesi: Kuşkusuz sayıları ve hizmet kaliteleri giderek artan
turizm aracıları karşısında otelin kendi satış gücünün rekabet edebilmesi güç bir durum
haline gelmektedir. Müşterilerin güvenini ve saygınlığını kazanan acenteler pazarda
giderek hakimiyetini hissettirmekte, bu durum da üreticilerin doğrudan satıştan aldıkları
payın azalmasıyla sonuçlanmaktadır.
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 Yer bulabilme sorunu: Seyahat acentelerinin rezervasyon yaptırmada bireysel
müşterilere göre çok daha güçlü bir durumda oldukları bilinmektedir. Özellikle yoğun
sezonlarda rezervasyon önceliği avantajını kullanan acenteler boş odalara rezervasyon
yaptırmakta, bu durum da bireysel olarak yolculuğa çıkmış olan müşterilerin müsait bir
konaklama işletmesi bulamamasıyla sonuçlanabilmektedır.
7.4.1.1.

Doğrudan Dağıtımda Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi

Son yıllarda giderek önem kazanan bu strateji, mevcut kar getiren müşterilerin elde
tutulma maliyetlerinin, yeni müşteri elde etmek için girişilecek ek masraflara göre çok daha
ucuza mal olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu durumda müşteri ilişkileri yönetimi eldeki
müşterilerle kişisel bir ilişki kurulması, ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi, daha sonra
tekrarlanacak satın almaları hızlandırmak veya gerçekleştirmek için bilgisayar ortamında
müşteri bilgilerinin depo edilmesi, her ilişkide bu verilere yenilerinin eklenmesi ve güncel
tutulmasını içermektedir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi sayesinde her bir müşteri kendi ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanmış ürün veya hizmete ulaşabilmektedir. Bu durumda müşteri kendisine değer
verildiğini hissetmekte ve bir sonraki alışverişinde yeniden bu işletmeyi tercih etmesine zemin
hazırlanmaktadır. Tüketicinin karşısında birbirine benzeyen çok sayıda ürünün çıkıyor olması,
müşterileri giderek daha mükemmel olan mal ve hizmetler talep etmeye sevk etmektedir.
7.4.2. Dolaylı Dağıtım Sisteminde Müşteriye Uygunluk
Müşteriler istek ve ihtiyaçlarını belirli zaman ve koşullarda doğrudan dağıtım yolu ile
tatmin edilemediği durumlarda veya doğrudan dağıtım ile ilgili algılamalarının olumsuz
olmasından ötürü dolaylı dağıtım kanallarını tercih edebilmektedir. Bununla birlikte
müşterilerin dolaylı dağıtım kanalını tercih etme nedenleri farklılaşabilir. Dolaylı dağıtım,
üretici ile tüketici arasında gerçekleşen alım-satım olayının hukuki ve iktisadi bağımsızlığı olan
ticari kuruluşlar aracılığıyla hayata geçirilmesidir (Mucuk, 1998:244).
Üretici kuruluşların aracı kullanmalarının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunları kısaca
özetlemek gerekirse şu nedenler sıralanabilir: Öncelikle üretici işletmeler genellikle mallarını
doğrudan doğruya nihai tüketiciye sunacak bir dağıtım sistemi kurmanın maliyetiyle başa
çıkamazlar. Depolama, taşıma, ek şube açma, finansman gibi sorunlar işletmelerin yüklenecekleri
riski artırmaktadır. Aracı işletmeler pazarlama fonksiyonlarında uzmanlaştıkları için üretici
firmaların kendi işlerinde en üstün verimi almalarına yol açar. Turistik ürünün üretiminden farklı
bir iş olan pazarlama ile ilgilenmeyerek kendi konularında uzmanlaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca
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doğrudan dağıtıma nazaran, üreticiler ve tüketiciler arasında gerçekleşen işlem adedi de
azalmaktadır. Bu sayede işlerin karmaşıklığı da azalmaktadır (Mucuk, 1998:245).
Tablo 9. Seyahat Sektöründe Doğrudan ve Dolaylı Dağıtım Sistemi
Üreticiler

Aracılar

Alıcılar

Bir aşamalı (doğrudan)dağıtım sistemi
Taşıma

İki aşamalı dağıtım

Seyahat

Konaklama

sistemi (dolaylı)

Acentesi

Yeme-içme

Üç

Tur

Seyahat

Oto Kiralama

aşamalı
dağıtım
sistemi

operatörü Acentesi

Eğlence
Tatil Bölgesi

Tur

Bireysel

Toptancısı

veya

Gezi

Dört

Tur

Seyahat Özel Tur

Diğer

aşamalı
dağıtım
sistemi

operatörü Acentesi Düzenleyicisi

Grup
Yolcu

Tur
Toptancısı

Kaynak: İçöz, O. (2003). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Turhan
Kitabevi, 38.
Dolaylı dağıtım sisteminin işletmelere ve tüketicilere sunduğu bir takım avantajlar ise
şu şekilde sıralanabilir (İçöz, 2003:40-41; Rızaoğlu, 2004:231-232):
 Profesyonel destek: Her alanda giderek ağırlaşan rekabet sonucunda tüketiciler daha
mükemmel ürün ve hizmet talep etmektedirler. Bu nedenle müşteriye daha uygun ürün
ve hizmet üreten işletmeler hayatta kalma ve gelirlerini artırabilme şanslarını
yakalamaktadırlar. Turizm sektöründe de durum bundan farklı değildir.
 Ürün çeşitliliği: Aracılar pek çok turistik ürünü birleştirerek paketler oluşturmakta ya da
pek çok turistik ürünü portföylerinde bulundurarak müşteriye sunmaktadır.
 Ücretsiz yardım: Seyahat acenteleri müşterileri olsun olmasın bilgi danışmak isteyen
herkese ücretsiz yardımda bulunmaktadır. Bazı özel durumlarda ise danışmanlık ücreti
talep edebilmektedirler.
 Fiyat ve hizmette uygunluk: Turistik ürün tüketicileri bireysel yoldan turistik ürün ve
hizmet üreticilerine başvurduklarında, aracılardan duyacakları fiyattan daha yüksek bir
miktar işiteceklerdir. Aracılar belli satış kotalarını doldurduklarında üreticilerden
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indirimli fiyatlar elde etmektedirler. Bu sayede tüketiciler için aracı kuruluşlar vasıtasıyla
tatil paketleri veya ürünleri satın almak daha avantajlı bir durum oluşturmaktadır.
7.5.

Turizm Dağıtım Sistemi Aracıları ve Müşteriye Uygunluk
İşletmeler, müşteri ihtiyaçlarının tatminini gerçekleştirirken kendi menfaatlerinden en

az ödün verecek şekilde değişik türdeki dağıtım aracılarını tercih edebilirler. Bu aracılar
müşterilerin ihtiyaçlarının tatmin edilmesiyle hayatta kalma şansı bulabilmektedir. Müşteriler,
rekabetin hızla geliştiği bir ortamda kendilerine en uygun ürün, hizmet ve fiyat sağlayan
işletmeleri tercih edeceklerdir.
7.5.1. Tur Operatörleri ve Müşteriye Uygunluk
Müşteriler genellikle tatil kararlarını vermeden önce arzuladıkları kalite ve fiyattaki
ürün ve hizmetleri bulmak için bir araştırma yaparlar. Bu araştırmaları sırasında sıklıkla tur
operatörlerinin

hazırlamış

oldukları

ürünlerle

karşılaşırlar.

Doğrudan

yapacakları

rezervasyonlara göre tur operatörlerinin ürünlerinin daha ucuz ve daha kaliteli olduklarına ikna
olduklarında ise satın almayı gerçekleştirmektedirler. Günümüzde turizm ürünlerinde
müşterilerin çoğunlukla tercih ettikleri yöntemin de bu olması, tur operatörlerinin müşterilere
uygunluk konusunda başarılı olduklarını göstermektedir.
Seyahat sektörünün toptancıları olarak tanımlanan tur operatörleri turizm üreticilerinin
en önemli ortağıdır. Tur operatörünün görevi çeşitli turistlik ürünleri bir araya getirerek paket
halinde ve belirli bir ücret karşılığında seyahat acentelerine ve turistlere sunmaktır. Aşağıda
Tablo 2’de tur operatörlerinin üreticilere ve tüketicilere sunduğu olanaklar verilmektedir.
Tablo 10. Tur Operatörlerinin Üretici ve Tüketicilere Sunduğu Olanaklar

Üreticilere
sunduğu
olanaklar

Tüketicilere
sunduğu
olanaklar

 Üretilen ürünün önceden satın alınması sonucu
üreticilerin finansman sorunları çözülmüş
olmaktadır.
 Ürünün önceden alınması sonucu üreticinin ne
kadar ürün ve hizmet üretmesi gerektiği
konusunda bilgisi olur.
 Pazardaki gelişmeleri üreticilerle paylaşarak
onların daha doğru kararlar almasında yardımcı
olur.
 Yaratıcı ve yenilikçi fikirleri sayesinde turların
çekiciliğini
artırarak
ürünün
pazarını
genişletmektedir.
 Tur operatörlerinin bir numaralı tüketicisi
seyahat acenteleridir. Onlara gerekli bilgilerin
akışını sunarak müşterileri ile ilişkilerinde
başarıya ulaşmalarına yardımcı olur.
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 Seyahat acentelerine sundukları ürün çeşitliliği
sayesinde daha çok kar etmelerini sağlar.
 Döviz, pasaport, vize, dil gibi sorunlara çözüm
bulur ve pazarım genişlemesine yardımcı olur.
 Uyguladıkları grup indirimleri ve ekonomik
tarifeler sayesinde pek çok kişinin turlara
katılımı sağlanmış olur.
Tur operatörleri bir toptancı gibi çalışarak müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek,
ortaya çıkarmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken öncelikli olarak müşteri
beklentileri ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bunu uygun ürünleri oluşturarak ya kendi kurduğu
ya da diğer turistik aracı kurumlarla işbirliğine giderek

oluşturduğu dağıtım kanalıyla

müşterilere sunmaktadır.
7.5.2. Seyahat Acenteleri ve Müşteriye Uygunluk
Coğrafi olarak çok geniş alanlara yayılmış olan seyahat acenteleri, seyahat ürünlerinin
dağıtılmasında en sık tercih edilen aracılardan birisidir. Seyahat acenteleri, turizm sektörünün
dinamik boyutunda dağıtım kanalı olarak faaliyet gösteren hizmet işletmeleridir (Öter ve
Tütüncü, 2001). Seyahat acentelerinin başlıca ürünleri içinde rezervasyon hizmetleri, ulaştırma
araçları biletçiliği, organize turlar, oto kiralama, seyahat formaliteleri, enformasyon, seyahat
sigortası sayılabilir. Seyahat acentesi bu hizmetler karşılığında komisyon alır ( İçöz, 2000: 89).
Turizm endüstrisinde müşteriler öncelikle ürün veya hizmete ulaşmak ve seyahat planlarını
yapabilmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgileri günümüzde çeşitli yollardan toplamak
mümkündür. Yazılı ve sözlü basın yayın organlarında yayınlanan yazılar, televizyon
programları, reklamlar, gazete yazıları, vb bilgi kaynaklarından yararlanabilecekleri gibi yakın
çevrede iletişim içinde oldukları sosyal çevrelerinden veya internetten yaralanabilirler.
Hizmet işletmelerinin tipik örnekleri olma bakımından seyahat acentelerinin hizmet
karakteristikleri diğer hizmet işletmeleriyle paralellik gösterir.

Seyahat hizmetlerinin

ölçülebilir özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Öter ve Tütüncü 2001):
 Zaman (gecikme, kaybedilen, boşa geçen, toplam süre): Müşteriye hizmet ulaştırmada
ortaya çıkan gecikmeler ve müşterinin tatil süresi içinde yaşadığı dağıtım kanallarında
meydana gelen aksaklıların neden olduğu zaman kayıpları, dağıtım kanallarının yanlış
seçiminden veya planlamada yapılan hatalardan dolayı müşterilerin boşa geçirdiği zaman,
müşterilerin dağıtım kanallarında zamanla ilgili yaşadıkları sorunları içerir. Bununla
birlikte, müşterilerin turistik ürüne ulaşmada geçirdikleri toplam sürede müşterilerin
belirli ürünleri seçiminde etkin olmaktadır.
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 Fiyat ve maliyet (yüksek fiyat, yüksek maliyet, kayıp, kazanç, birim fiyat, birim maliyet,
hizmet maliyeti): Müşterilerin ürünle ilgili taleplerini etkileyen önemli diğer bir unsurda
fiyatın uygunluğudur. Bu kapsamda ürünle ilgili algılanan yüksek fiyat, toplam seyahat
maliyetinin yüksekliği, elde edilecek kazanç ve kayıplar müşteri uygunluğu açısından
önem taşımaktadır.
 Hatalar (sayı, oran, dağılım, maliyet vb.): Seyahat acentelerinde hizmet sunumunda
ortaya çıkan hataların sayısı, toplam sunulan hizmetler içindeki oranı, hataların sunulan
hizmet birimlerine dağılımı ve hataların işletmeye yüklenen maliyeti müşteri
memnuniyeti sağlamada işletmelere yönelik bir gösterge niteliği taşımakta, aynı zamanda
müşteriye uygunluk açısından sunulan ürünlerin niteliğinin değerlendirilmesinde veri
oluşturabilmektedir.
 Üretim ( hacim, toplam, kişi başına günlük, kabul edilebilir kalite, kabul edilemez kalite):
Seyahat acentesinde üretim toplam üretimle ilgilidir. Aynı zamanda ortaya konan
kaliteyle ilgili standartları içerir. Kalite standartlarının oluşturulmasında müşteriye
uygunluk ilkesi önem taşır.
 Benzerlerin dağılımı (aynı işlemi yapan kişilerin performanslarının dağılımı, aynı işle
ilgili değerlendirmeler): Aynı işleri yapan personelin performanslarıyla, aynı işlerin
değerlendirilmesi seyahat acentelerinde ortaya çıkabilecek müşteriye yönelik standart
dışı uygulamaların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece müşteri memnuniyeti açısından
ortaya çıkabilecek riskler önlenmiş olur.
 Ekipmanların güvenilirliği (kusurlar, arıza vb): Seyahat acentelerinde gerek hizmetin
hazırlanmasında, gerekse sunumunda kullanılan bir çok ekipman bulunmaktadır. Bu
ekipmanların sürekli bakım ve onarımlarının yapılarak müşteriye hizmet sunumunda
aksamalara yol açabilecek hususların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
7.5.3. Küresel (Global) Dağıtım Sistemleri ve Müşteriye Uygunluk
Küresel dağıtım sistemleri kısaca, çoğunlukla seyahat acentelerinin müşterileri için
havayolu işletmelerine rezervasyon yaparken kullandıkları sistemlere verilen isimdir (Gün,
2001:120-121). Bilgilerin daha hızlı, daha güvenli, daha ekonomik yollardan en fazla kişiye
ulaşması için kullanılan elektronik bir dağıtım kanalı ve bir veri tabanıdır. Merkezi rezervasyon
sistemleri olarak da adlandırılan küresel dağıtım sistemleri tur operatörlerinin kataloğu olma
işlevini de yerine getirmektedir. Konaklamadan ulaşıma, kurvaziyer seyahatlerden turlara kadar
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çok geniş bir bilgi edinme şekli olarak seyahat planlamalarının kolayca gerçekleşmesini
sağlamaktadırlar (İçoz, 2003:55).
Havayolu sektöründe küreselleşmeye paralel olarak, işletmeler arasında yaşanan yoğun
rekabet, hizmet kalitesinin artmasını sağlarken yeni uygulamaları da gündeme getirmektedir.
Günümüzde elektronik dağıtım kanallarının giderek daha yaygın olarak kullanılmaya
başlanması, havayolu işletmeleri arasında CRS ve internetin önemli bir doğrudan dağıtım
kanalı haline gelmesini ve havayolu hizmetinin fiziksel kanıtı olan bilet kavramının yavaş yavaş
değişerek “biletsiz yolculuk” ve “e-ticket” gibi yeni kavramların havayolu hizmetlerinin
dağıtım sürecinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır (Serengil, 2008).
Tablo 11. Havayolu Endüstrisinde Kullanılan Bilgi Teknolojilerinin Evrimi

I.Dönem

Dönem

Rezervasyon ve
Biletleme Yönetimi
Elle kayıt, telefonla
veya teleks
rezervasyon

Sonuçlar

Ürünler

Yavaş, hatalı ve

Elle yazılmış
(manuel) bilet

verimsiz

Merkezi rezervasyon

II.Dönem

sistemleri:
Havayoluna
ait dahili rezervasyon
sistemleri: Sabre,
Amerikan
Havayolları,
Apollo, United, Pars

Makinede
Her havayolunda tek basılmış
bir
bilet (ATB-1)
sistem; her
havayolunun kendi
belirlediği ücret,
rezervasyon gibi
bilgiler.

Makinede
basılmış
uçuş kartlı bilet
(ATB-2)

III.Dönem

TWA.
Küresel dağıtım

Birden fazla ürün ve

sistemleri: Birden
fazla

hizmet, kod
paylaşımlı

I. Dönemle
aynı

havayolu, birden
fazla ürün; yatay ve
dikey

havayolları, stratejik

sonuçlar

birleşmeler

rekabet.

birleşmeler, fiyatta
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IV.Dönem

Bilgiye,anında
erişim,
İnternet: Uluslararası
iletişim ağları

aracı kurumların
arada
elenmesi kargaşası,

E-biletleme ve
biletsiz bilet

komisyonlarda
düşüşler
Kaynak: (Soyuner & Odgers, 2001)

Küresel dağıtım sistemlerinin önemli özellikleri şunlardır (Yılmaz, 2002:31-32):
• Sermaye yoğun bir yatırımdır ve yüksek miktarda sermayeye ihtiyaç vardır. Büyük
yatırımcıların yer alabileceği bir alandır. Ayrıca riskli bir yatırımdır ve yatırımın zarara
uğraması da söz konusu olabilmektedir.
• Küresel ortaklar, sistemin kârlı olup olmadığı kanıtlanmamış yeni ürünlerin
pazarlanabilmesine olanak sağlayacak yönde geliştirilmesi için baskı yapabilmektedir.
• Yazılımların ve donanımın karmaşıklığı eğitimli personel ihtiyacını artırmaktadır.
Kullanımı kolay değildir. Bu durum eğitim maliyetlerini artırmakta ve zaman kaybına yol
açabilmektedir.
• Küresel dağıtım sistemleri emek yoğun bir sektördür. Bu nedenle çok sayıda kişiyi
istihdam etmektedir.
• Kullanıcıların ihtiyaç duyacakları küresel dağıtım sistemi kelime bilgisi seviyesi daha
düşük olan Windows tabanlı yazılımlaran eğilimlidir.
• Teknolojik gelişmeler internet tabanlı çözümler içinde yeni bir fırsatlar yaratmaktadır.
• Sözleşmede küresel acentenin sistemi kullanmaktan vazgeçmesi ya da küresel dağıtım
sistemi satıcısının tek taraflı kapatması durumunda ödenmesi gereken tazminat belirtilir.
• Bu sözleşmenin imzalanması için acentenin birden fazla satıcı küresel dağıtım sistemi
kullanamaması gerekir.
•

Küresel dağıtım sistemi satıcıları, terminal seviyelerinin minimum kullanımını
belirlemektedir (bir ayda en az 200 rezervasyon gibi). Belirlenen seviyeye ulaşılmadığı
taktirde küresel dağıtım sistemleri acentelerinin ofislerinden çekilmek zorunda kalmakta
ya da daha verimli acentelerle anlaşmak zorunda kalmaktadır.
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• Rezervasyonlarının büyük kısmını küresel dağıtım sistemleri terminallerinden yapan
seyahat acenteleri küresel dağıtım sistemi satıcılarından daha indirimli fiyatlar
alabilmektedir. Diğer önemli bir konu da yazılım donanım ve eğitim gibi hizmetlerin
küresel dağıtım sistemleri tarafından veriliyor olmasıdır.
Görüldüğü gibi küresel dağıtım kanalları üzerinden seyahat acenteleri müşterilere
uygun düşen ürüne kanal üzerinden rahatlıkla ulaşmakta ve satın alma işlemini
gerçekleştirebilmektedir. Bu durum küresel dağıtım sistemleri içerisinde yer alan acentelerin
müşteriye sundukları hizmetlerin çeşitliliğini artırmasına yol açmakta ve müşterilerin daha
fazla ve daha uygun nitelikte ürüne ulaşmalarına imkan sağlamaktadır.
7.5.4. Dağıtım Kanalı Olarak Müşteriye Uygunluk Açısından İnternetin İşlevleri
Küresel ticaretin önemli bir parçası olan turizm, internet kullanımının en yaygın olduğu
sektörlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Müşteri ve işletmeler arasındaki bağlantıyı
sağlayan seyahat acentelerinde özellikle son on yılda internet uygulamalarına ilişkin önemli
gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir (Sarıışık ve Akova, 2006).
İnternet uygulamaları son yirmi yıllık dönem içerisinde gelişmiş ve tüm dünyada
yaygınlaşmıştır. Bu sayede özellikle iletişim ve ticaret alanlarında önemli değişikliklere neden
olmuştur. İnternet üzerinden yapılan işlemlerin artması, kullanıcı sayısındaki artışı da
beraberinde getirmekte ve bu iki süreç sürekli olarak büyümeye devam etmektedir. Son yıllarda
internet, işletmelerin en önemli pazarlama araçlarından birisine dönüşmüştür. Özellikle
bilgisayar programları ve telekomünikasyon teknolojisinin de gelişmesiyle internet bir satış ve
satın alma aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Turizm sektöründe de gerek turistik ürün
tüketicilerinin gerekse de dağıtım aracılarının yoğun bir şekilde kullandığı yöntemlerden birisi
haline gelmiştir.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında dağıtım kanalları ve müşteri uygunluğu kavramı ilişkisi ile
ilgili yapılan değişik örneklemeleri inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla
tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm Pazarlamasında Dağıtım Kavramı İçerisindeki Müşteri Uygunluğunu
Açıklayınız.
2. Turizm Pazarlamasındaki Dağıtım Aşamaları Açısından Müşteri Uygunluğundan
Bahsediniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki dağıtım kanalları içerisindeki
müşteri uygunluğu üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Tüketiciler ve tedarikçilere yasal konularda destek sağlamak turizmdeki dağıtım
kanallarının işlevleri arasında yer alır?
a) Doğru

b) Yanlış

2) Genel geçer kurallar sergilemek turizmdeki dağıtım kanallarının işlevleri arasında yer alır
a) Doğru

b) Yanlış

3) Ürünün veya hizmetin üretildiği yerden tüketildiği yere götürülmesi için gereken tüm
çabalara dağıtım denir.
Dağıtım
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisini tur operatörlerinin tüketicilere sunduğu olanaklar arasında yer
almaz?
a) Tur operatörlerinin bir numaralı tüketicisi seyahat acenteleridir. Onlara gerekli
bilgilerin akışını sunarak müşterileri ile ilişkilerinde başarıya ulaşmalarına yardımcı
olur.
b) Uyguladıkları grup indirimleri ve ekonomik tarifeler sayesinde pek çok kişinin turlara
katılımı sağlanmış olur.
c) Ürünün önceden alınması sonucu üreticinin ne kadar ürün ve hizmet üretmesi
gerektiği konusunda bilgisi olur.
d) Seyahat acentelerine sundukları ürün çeşitliliği sayesinde daha çok kar etmelerini
sağlar.
e) Döviz, pasaport, vize, dil gibi sorunlara çözüm bulur ve pazarım genişlemesine
yardımcı olur.
5) Aşağıdakilerden hangisini dolaylı dağıtım sisteminin işletmelere ve tüketicilere sunduğu
avantajlar arasında yer almaz?
a) Ürün çeşitliliği
b) Ücretsiz yardım
c) Profesyonel destek
d) Talebin esnek olması
e) Fiyat ve hizmette uygunluk

6) Aşağıdakilerden hangisini müşteri ilişkileri yönetiminin içeriği arasında yer almaz?
181

a) Müşterilerle kişisel bir ilişki kurulması
b) İhtiyaçlarının iyi analiz edilmesi
c) Daha sonra tekrarlanacak satın almaları hızlandırmak
d) Talebin esnek olması
e) Daha sonra tekrarlanacak satın almaları gerçekleştirmek için bilgisayar ortamında müşteri
bilgilerinin depo edilmesi
7) Aşağıdakilerden hangisini doğrudan dağıtım sisteminin müşteri ve işletmeler açısından
sağladığı avantajlar arasında yer almaz?
a) Basit olması
b) Satın alma kararının alınmasında birden çok kişinin etkili olması
c) Ek satış fırsatlarının doğması
d) Esnek olması
e) Aracıların profesyonelleşmesi
8) Aşağıdakilerden hangisini doğrudan dağıtım sisteminin müşteri ve işletmeler açısından
sağladığı avantajlar arasında yer alır?
a) Basit olması
b) Satın alma kararının alınmasında birden çok kişinin etkili olması
c) Potansiyel müşteri sayısının az olması
d) Diğer tutundurma araçlarının kullanılamaması veya etkisiz kalması
e) Tüketiciler ve tedarikçilere yasal konularda destek sağlaması
9) ___________________ Mal ve hizmetlerin sahiplerinden tüketicilere doğru akışı sırasında
izlenen yoldur.
10) Uygun ürünlerin, uygun zaman ve yerlerde elinde bulunduranlar tarafından uygun kişi
veya kuruluşlara ve uygun araç ve eylemlerle bu mal veya hizmeti arzu edenlere
ulaştırılmasına __________________denir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Yanlış, 3) Doğru, 4) c, 5) d, 6) d, 7) b, 8) a, 9) Dağıtım Kanalı, 10) Dağıtım
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8. TURİZM PAZARLAMASINDA TUTUNDURMA (PROMOTION)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tutundurma Tanım ve Özellikleri
8.2. Tutundurma Karması ve Tutundurma Karmasını Etkileyen Faktörler
8.3. Turizm Sektöründe Tutundurma Karması Bileşenleri
8.3.1. Reklam
8.3.2. Kişisel Satış
8.3.3. Halkla İlişkiler
8.3.4. Satış Geliştirme
8.3.5. Doğrudan Pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm Pazarlamasında Tutundurma Kavramından ve Öneminden Bahsediniz?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Tutundurma Faaliyetlerini Etkileyen
Unsurlardan Bahsediniz?
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasındaki Tutundurma Karması Bileşenlerinin
Nelerden Oluştuğunu Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında Tutundurma
Pazarlamasında
Tutundurma
Kavramının Ne Olduğunu
Tutundurma Kavramı ile
Kavramı
Açıklayabilmek
ilgili Farklı Unsurları
İncelemek
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında Tutundurma
Pazarlamasında
Tutundurma
Faaliyetlerini Etkileyen
Tutundurma Faaliyetlerini
Faaliyetlerini
Unsurları Anlatabilmek
Etkileyen Unsurları
Etkileyen Unsurlar
İnceleyerek, Detayları
İrdelemek
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında Tutundurma
Pazarlamasında
Tutundurma
Karması Bileşenlerini
Tutundurma Karması
Karması Bileşenleri Anlatabilmek
Bileşenlerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
Konu

Kazanım
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8.1.

Tutundurma Tanım ve Özellikleri
“Tutundurma, ürün veya hizmetlerin tüketicilere ve alıcılara tanıtılması, onların ikna

edilmesi ve en sonunda, ürün ve hizmetlerin satılması için programlanmış eş güdümlü
etkinliklerden oluşan bir iletişim sürecidir.” (Tekin, 2006:190). Tutundurmanın, ikna edici
iletişim olarak da ifade edilişiyle; işletmenin yeni potansiyel müşterilerine sunabileceği mal ve
hizmetler tavsiye edilir, mevcut müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile fiyatları hatırlatılır ve
belli mal ve hizmetlere o an ihtiyaç duyan ve reklamdan etkilenerek ürünü satın alabilecek
müşteriler ikna edilir. Bu süreçte tüketiciye tutundurmaya dayalı mesajı iletmenin de dört farklı
yolu vardır. Bunlar ( Holloway ve Plant ,1989: 169 );
1- Televizyon veya basın gibi seçilmiş bir araç vasıtasıyla ürünün reklamını yapmak,
2- İşletmede banko gerisinde veya telefonla ya da müşterileri ziyaret ederek çalışacak satış
temsilcileri sayesinde kişisel satış yöntemini kullanmak,
3- Vitrin veya sergiler düzenleme gibi satış geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
4- Ürünün denenmesini sağlamak ve yazılarında ürünle ilgili olumlu eleştirileri olacağı
beklentisiyle turizm yazarlarını davet etmek gibi halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde
ürün hakkında ilgi uyandırmaktır.
Şekil 32. Tutundurma Programındaki Faaliyetleri Gösteren Bir Pazarlama İletişim Süreci

Kişisel
satış,
Halkla
İlişkiler

Kodlama
Reklam,
Satış

Mesaj Kanalı

Çözümleme
Tüketic
i
Yorum
u
Alıcı

Kaynak
Gürültü
Rakip Reklamlar
Pazarlama
Yöneticileri

İş ve ev ortamındaki karışıklıklar

Tüketici
Eylemi

Reklam Araştırmaları
Satış Elemanı Geri Bildirimi

Kaynak: (Stanton, 1971: 498)
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Turizm işletmeleri için de tutundurma; turistik ürünün turizm piyasasında talep
edilebilirliğini sağlamak için turistik tüketicinin ikna edilmesi yönündeki iletişim çabaları
olmaktadır. Turizm endüstrisindeki işletmeler için oldukça önemli olan tutundurma
faaliyetleriyle turistik tüketicilerin istekleri uyarılır ve turistik istem özendirilir. Endüstrideki
işletmeler için tutundurmanın önemli olmasının nedenleri arasında (Rızaoğlu,2004: 270);
1- Turistik talebin mevsimselliğe bağlılığının yüksek oluşu,
2- Turistik ürünlerin ekonomik koşullara ve fiyat düzeylerine karşı duyarlılığının yüksek
oluşu,
3- Turistik ürünlerin dokunulmazlık/soyut ürün özelliğe sahip oluşu,
4- Endüstride marka bağlılığının gerçekleştirilmesi zorluğu,
5- Turistik ürünlerin birbirleriyle ve diğer mal ve hizmetlerle arasında şiddetli bir rekabetin
bulunuşu ve ikame edilebilmesinin yüksek oluşu sayılabilir.
8.2. Tutundurma Karması ve Tutundurma Karmasını Etkileyen Faktörler
Tüketici satın almadan önce çoğu ürünü görüp, inceleyebilir. Fakat bu genellikle soyut
bir ürün olma özelliğinde olan turizm ürünü için oldukça zordur. Ürün ile ilgili alınan kararlar
ve satışa yönelik olarak belirlenen mesajlar uygulandığında bunu kısa sürede değiştirmek kolay
olmamaktadır. Ayrıca üretici ile tüketici arasındaki fiziki mesafe artmıştır. Yoğun bir rekabet
ortamı mevcuttur. Üstelik ürün, fiyat ve dağıtım bileşenleri ile ilgili uygulamalar rakipler
tarafından süratle taklit edilebilmektedir. Oysa turistik ürün ve hizmetler için bir iletişim aracı
olarak tutundurma çabalarının kısa ve orta vadede taklit edilebilmesinin mümkün olmayışı,
işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu yüzden tutundurma çabaları, işletmelerin her
geçen gün üzerinde önemle durdukları faaliyetler olmaktadır.
Tutundurma reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme bileşenlerinden oluşan
bir karmadır. Tutundurma karması ile tüketiciler üzerinde sinerjik etkiyi yaratmak oldukça
önemlidir. Her bir tutundurma elemanına tüketicilerin verdikleri tepkileri açıklamak üzere
geliştirilmiş ve dört tepkinin ingilizce karşılıklarının baş harfleri alınarak isimlendirilmiş olan
AIDA modeline göre bu tepkiler; dikkat çekme (Attention), ilgilenme (Interest), istek duyma
(Desire) ve eyleme geçmedir (Action). Her bir tutundurma elemanın AIDA amaçlarındaki
etkinlikleri de farklı olabilmektedir. Dikkat çekmede reklam, halkla ilişkiler daha etkili olurken,
eyleme geçme noktasında kişisel satış ve satış geliştirme çabaları etkili olmaktadır (Odabaşı ve
Oyman, 2005: 81-88).
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Şekil 33. Tutundurma Karması Elemanlarının AIDA Modelindeki Etkinliklerinin Farklılıkları
Reklam

Etkinlik

Kişisel
Satış
H.İ ve Duyurum

Dikkat

İlgi

Satış
Geliştirme

Arzu

Eylem

Kaynak: http://istanbul.tbd.org.tr/mmdbfiles/TBD/seminerdoku-manlari/
hizmet_pazarlamasi.ppt, 2007 ; Odabaşı ve Oyman, 2005: 87
 Turistik ürün özellikleri; Ürünün özellikleri de tutundurma karmasını etkileyecektir.
Deniz turizmine yönelik ürün ile eko turistik ürün veya özel ilgi alanlarına dayalı, yüksek
fiyatlı turistik ürün için tutundurma araçları farklılık arz edecektir. Deniz turizmi için
kitlesel satışı ön plana çıkaracak reklam önemli olurken, diğer ürünler için marka imajını
da oluşturmanın önemiyle reklamla birlikte, kişisel satış ve halkla ilişkiler çabaları önem
kazanacaktır.
 Turizm pazarının niteliği; İşletmenin pazarda bulunduğu konumu, tüketicilerin sayısı,
sosyo-demografik özelliklerine bağlı olarak tüketici tipleri ve coğrafi olarak dağılımları,
rakiplerin durumu ürünün özellikleriyle birlikte dikkate alınması gereken unsurlar
olmaktadır.
 Turistik ürünün yaşam dönemi; Turistik ürünün bulunduğu yaşam dönemi tutundurma
karmasının seçiminde etkili bir faktördür. Pazara giriş döneminde ürün hakkında
tüketicinin bilgilendirilmesi ve ürünün denenmesini sağlamak amacıyla reklamla birlikte
tüm bileşenlerin kullanımı önemli olurken, büyüme döneminde rakip ürünlerin fazla
oluşu nedeniyle reklamla bütünleşen satış geliştirme çabaları, halkla ilişkiler ve dağıtım
kanallarına yönelik kişisel satış önemli olmaktadır.
 Turistin satın alma karar süreci; Turistin satın alma karar sürecinde bulunduğu aşamalar
için her bir tutundurma bileşenin etkinliği farklı olmaktadır. Ayrıca tek bir tutundurma
aracı her aşamada etkili olmayacağı gibi, her tüketici de aynı anda aynı aşamada
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olmayabilir. Dolayısıyla farklı tutundurma bileşenlerinin birlikte kullanılacağı bir
tutundurma karmasının belirlenmesi etkinliği sağlamada önemli olmaktadır.
8.3.

Turizm Sektöründe Tutundurma Karması Bileşenleri
Turizm sektöründe ürünün bir hizmet halini aldığı noktalarda turistik ürünler karmaşık

değerlerden oluşan bir bütündür. Turistik ürünün dokunulmazlık, ayrılmazlık, çeşitlilik,
dayanıksızlık ve diğer sektör ürünlerine nazaran edinme zorunluluğu taşımaması özelliklerine
sahiptir. Aynı zamanda turistik ürünler, diğer ikame ürünler karşısında tüketicinin zamanı ve
parası için rekabet edecek isteğe bağlı ürünler olmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü turizmde
tutundurma faaliyetleri daha da önemli hale gelmektedir. Bir tatilin önceden denenemeyeceği
açıktır. Bu nedenle tutundurma, ürünün doğasını oluşturmada diğer sektörlere nazaran daha
fazla role sahiptir ve dolayısıyla çok daha önemlidir. Turistik ürünün pazarlanmasında ürüne
ait bir değer yaratmak, bu değeri paketlemek ve deneyimi rekabet ortamında işletmenin bir
kurumsal

kimliği

ve

imajı

ile

tanıtmak

tutundurma

çabalarının

püf

noktasını

oluşturmaktadır(Morgan ve Pritchard, 2006: 21-22).
Potansiyel alıcılara ve/veya dağıtım kanallarına yönelik tutundurma çabalarında
amaç, fiili alıcı durumunu oluşturabilmektir. Ancak her alıcı kitlesine yönelik tutundurma
karma uygulamaları farklılık arz edecek, farklı iletişim kanallarını kullanmayı gerektirecektir.
Bilgi verme, ikna etme ve etkileme çabaları olarak tutundurma uygulamalarında kullanılan
başlıca araçlar ise şunlardır (Yükselen, 2006:295);
 Reklam
 Kişisel satış
 Halkla ilişkiler
 Satış geliştirme
 Doğrudan pazarlama
8.3.1. Reklam
Reklam bilgi verme, ikna etme, anımsatma ve ürünü diğer ürünlerden daha üstün,
prestijli hale getirme faaliyeti olan değer katma işlevlerine, sahiptir (Babacan, 2005: 11-35).
Turizm sektörü için reklam, “belli bir ücret karşılığında bir turizm işletmesinin ve turizm
bölgesinin veya ürünlerinin kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara
tanıtılmasıdır” (Kozak, 2006; 196 ). Reklam, öncelikle turistte bir satınalma güdüsü
yaratmalıdır. Konaklama sektöründe tutundurma çoğunlukla özel bir ürün ve servis paketini

190

ifade eder. Örneğin; soğuk iklimdeki bir otel kışın pazarlanacak bir paketi “Bir Yaz Kaçışı”
şeklinde adlandırarak reklamını oluşturabilir( Hayes ve Ninemier, 2007: 246 ).
Turistik ürünün soyut olma özelliği, tutundurmanın etkin bir şekilde yapılmasını
zorlaştırır. Çünkü hizmeti ücretsiz verme ve sergileme imkanları diğer ürünlere nazaran
sınırlıdır. Yine reklam, geniş ölçüde grafik imajlara dayalı iken hizmetler için gösterilecek
fiziksel mal yoktur. Bu nedenlerden dolayı turistik ürün için yapılan reklamlarda bir takım
fiziksel semboller kullanılarak soyut ürün özelliği azaltılmaya çalışılır. İşletme logolarında
fiziksel unsurlara ve fotoğraflara özel önem verilir (Mucuk, 2006: 308-309).
8.3.1.1. Reklamın Amaçları
Tüm sektörlerdeki işletmeler gibi turizm işletmeleri için de reklamın birincil amacı
satışları arttırmaktır. Ancak işlevlerine dayalı olarak reklamın amaçları aşağıdaki gibi
belirlenebilir.
Bilgilendirme işlevine dayalı amaçlar;
 Yeni bir turistik ürünü pazara tanıtmak ( yeni bir havayolu rotası, kruvaziyer seyahat
paketi, otel veya menü ile ilgili yeni ürünler vb.),
 Yeni ürünün özelliklerini açıklamak ( yeni havayolu rotasıyla hizmet verilecek şehirler,
kruvaziyer seyahatle ziyaret edilecek limanlar, yeni menü kalemlerinin içerikleri gibi),
 Turistik ürün fiyatları ve ödeme koşulları hakkında tüketiciyi bilgilendirmek,
 Mevcut üründeki yenilikler hakkında bilgi vermek,
 Yan / destek turistik ürünler hakkında bilgi vermek,
 Turistik ürünün tüketimine dayalı bilgilerle tüketiciyi bilinçlendirmek,
 Ürün hakkındaki yanlış izlenimleri ve endişelerini gidermek,
İkna etmeye yönelik amaçlar;
 Turizm işletmesinin ürünlerine tüketici tercihlerini arttırmak,
 Turizm işletmesi veya turizm destinasyonuna yönelik marka bağımlılığı oluşturmak,
 Rakip markalardan ayrıcalıklı olduğunu vurgulamak ve denenmesini sağlamak,
 Turistik ürünle ilgili tüketici algılarını geliştirmek veya değiştirmek,
 Yakın bir gelecekte veya derhal turistik tüketiciyi rezervasyon yapmaya yöneltmek.
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Anımsatmaya yönelik amaçlar;
 Yakın gelecekte ilgili turizm ürününe gereksinme duyulabileceğini anımsatmak,
 Sunulan ürünlerin, işletme imkanlarının mükemmel olduğunu tüketicilere hatırlatmak,
 Ürünün nasıl ve nereden satın alınılabileceğini anımsatmak,
 Turistik ürünün tüketici zihninde sürekliliğini sağlamak (Morrison, 1989: 328; Kozak,
2006:197 ).
Değer katma işlevine yönelik amaçlar;
 Tüketiciye satın alacakları turistik ürünün kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak ürün
olduğu konusunda güven vermek,
 İşletmenin kurumsal kimliğini oluşturmak,
 Turizm işletmesi ve turizm bölgesi için olumlu imaj yaratmak veya mevcut olumlu
imajını kuvvetlendirmek.
 İşletme ve ürüne prestij kazandırmak.
Bir restoran işletmesinin reklam faaliyetlerinin çoğunluğu yereldir. Dolayısıyla bu
işletmeler için en iyi reklam ortamı gazete veya dergiler olmaktadır. Bu yerel reklamcılık için
ilgili

araçlarda

yer

alacak

reklamlar,

aşağıda

belirtilen

belli

konular

üzerinde

yoğunlaşabilmektedir. Bunlar (Coffman, 1983: 206);
1- Sunulan yemekler ve sunum şekli; yiyecek hizmetinin genel olarak veriliş şekli veya
restorana özgü özel ürünler öne çıkartılarak reklam yapılabilir.
2- Sunulan içecekler; alkollü içecekler konusunda, yılın belli mevsimlerine göre özel
içecekler, özel fiyatlar veya barın konumu, teması, atmosferi ya da bazı özel bireysel satış
noktaları üzerinde durularak reklam oluşturabilir.
3- Ziyafetlere yönelik olarak; kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ya da kokteyl partileri için
özel yemek odalarının kullanımını vurgulayan reklamlar olabilir. Ancak genelde hedef
kitleye doğrudan e-posta göndermek bu tip satışlarda kişisel satıştan çok daha etkili bir
araç olmaktadır.
4- Eğlence amaçlı olarak; genel olarak mekanın mistik ortamını, müzik imkanlarını, dans
pistinin ve/veya diğer eğlence özelliklerinin varlığını tüketiciye ileten reklamlar
olabilmektedir.
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8.3.1.2. Turistik Reklam Araçları
Turistik ürünün hedef kitleye sunumu için planlanan bir reklam faaliyetinin en önemli
aşamalarından biri, reklam ortamının seçimidir. Bu seçim oldukça karmaşık ve güç bir iştir.
Yayımlanma zamanları değişik ve ulaştıkları kitleler farklı, ödeme koşulları ve ücretleri farklı
olan çok sayıda araç bulunmaktadır. Dolayısıyla çeşitli araçlar arasında bir seçim yaparken;
reklam aracının ulaştığı pazar birimlerinin coğrafi alanı, sayısı ve nitelikleri, reklam aracına
ödenecek ücret ve ödeme koşulları ile reklam aracının fiziksel özellikleri dikkate alınır
(Cemalcılar, 1999: 301).
Otelcilik sektöründe reklam, otelin ürün ve servislerini mevcut ve potansiyel
müşterilerin dikkatine sunmayı içerir. Aşağıda belirtilen reklam araçlarından bir veya daha
fazlasını kullanmak suretiyle de bu çabasını gerçekleştirir. Bunlar;
 Dış mekanda, otelde ve odalarda işletmenin değişik ürünlerine dikkat çekici semboller ve
tanıtıcı materyaller kullanmak,
 Broşürler basmak,
 Konaklama işletmelerinin, havayolu şirketlerinin kendi magazin dergilerini oluşturmak,
 Radyo (yerel),
 Televizyon (ulusal veya bölgesel)
 Gazete (ulusal, bölgesel ve yerel basın)
 Tüketici dergileri (3 aylık, aylık, haftalık dergiler)
 Ticari-Turizm dergileri ve magazinlere (Tursab, Tyd, Hotel, Turob vb.) reklam vermek,
 Turizm kamu kuruluşlarının broşür ve rehber kitapçıklarında yer almak,
 Sinema reklamları,
 İnternette çeşitli web sitelerinde reklam panosu oluşturmak,
 E-posta mesajları yollamak,
 PTT kanalını kullanmak,
 Sarı sayfalarda yer almak,
 Metro, havaalanı, tren istasyonları ve genel yerlerde billbordlarda yer almak,
 Otelin bir imtiyaz sahibi söz konusu ise, o şirketin reklam araçlarını kullanmak, işbirliği
yapmak şeklinde belirtilebilir.
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8.3.2. Kişisel Satış
Kişisel iletişim bilgi ve becerisine dayanan ve aynı zamanda da maliyetli bir
tutundurma uygulaması olan kişisel satış, işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşmak için
kaynak ile alıcı arasında kurulan karşılıklı etkileşimin uzun süreli olmasını sağlamak üzere
gerçekleştirilen faaliyetler dizisidir ( Ar, 2004: 139 ). Tutundurmanın en önemli araçlarından
biri olan kişisel satışı reklamdan farklı kılan unsur, reklamın statik bir yapıya sahip olmasına
karşın kişisel satışın oldukça dinamik oluşudur. İşletmenin ürününe ve faaliyet gösterdiği
pazara göre bu aracın tutundurma karması içindeki oranı farklı olmakla beraber kişisel satışın
gerekli ve kimi zamanda zorunlu olduğu durumlar mevcuttur. Bu durumlar (Baltacıoğlu ve
Kaplan, 2007: 121-125);
 Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmaması,
 Satın alma kararlarından önce tüketicinin ürün hakkında detaylı araştırma ihtiyacı
duyması ve derinlemesine bir incelemeye tabi tutması,
 Her bir potansiyel müşterinin amaçlarının genelleştirilemeyecek şekilde farklılık
göstermesi,
 Satın alma kararının alınmasında birden çok kişinin etkili olması,
 Potansiyel müşteri sayısının az olması,
 Diğer tutundurma araçlarının kullanılamaması veya etkisiz kalması.
Kişisel satış çabalarının en önemli amacı, satış gerçekleştirmek olmakla birlikte genel
amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir ( Odabaşı ve Oyman, 2002: 171);
 Müşteriyi ikna ederek satışın gerçekleşmesini sağlamak,
 Pazar, rakipler ve müşteriler hakkındaki bilgilerin işletmeye doğru ve zamanında
aktarılmasını sağlamak,
 Müşterilere uygun seviyede hizmetlerin ulaşmasını sağlamak,
 Müşteri tatmini sağlamak, müşteri sadakatini geliştirmek.
8.3.2.1. Turizmde Kişisel Satış ve Stratejileri
Turizmin öznesinin insan olması, turistik ürünlerin üretildiği yerde tüketilmesi
zorunluluğu, karşılıklı, yüz yüze insan ilişki ve davranışlarını gerektirmesi turizm işletmeleri
için kişisel satışı önemli kılmaktadır. Turistle birebir iletişimde bulunan ve hizmeti sağlayanlar
turistik ürünün bir unsuru olmakta ve her çalışan aynı zamanda ürünün pazarlanmasına katkıda
bulunmaktadır. Bir konaklama işletmesinde çalışan hemen her personelin satışlar konusunda az

194

ya da çok sorumluluğu bulunmaktadır. Sorumluluk düzeylerine göre bu personel aşağıdaki gibi
üç grupta toplanabilir(İçöz, 1996: 148).
1. Satışlardan başlıca sorumlu olanlar; satış ve pazarlama yöneticisi, satış müdürü, satış
temsilcisi, otel temsilcisi, seyahat acentası.
2. Satışlardan orta düzeyde sorumlu olanlar; yiyecek-içecek müdürü, banket müdürü,
önbüro müdürü, resepsiyon elemanları, santral görevlileri.
3. Satışlardan en alt düzeyde sorumlu olanlar; şefler, asansör sorumlusu, mutfak personeli,
kat görevlileri, bakım-onarım elemanları.
Telefonla veya iç satışlarda işletme çalışanlarının uygulayabilecekleri bazı stratejiler
bulunmaktadır. Bunlar(Morrison, 1989:396-399);
1- Dürtü yaratmaya dayalı strateji ; Bu stratejiye göre, satış elemanının müşteriyle kurduğu
iletişimde kalıplaşmış sorular yöneltilir ve müşteri tarafından verilecek tepkiler beklenilen
tepkiler olmaktadır. Bu strateji, tüketiciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate
almamaktadır.
Örneğin; restoranda servis yapan bir elemanın mutfakta bulunan yiyecekleri satabilme
yönündeki çabası iyi bir satış elemanı olma özelliğini yansıtmaktadır. Genellikle yemek öncesi
aperatif içkinin ve yemek sonrası alınabilen digestif (hazmı kolaylaştırıcı) içeceklerin ya da
desert (tatlı çeşitleri) türü yiyeceklerin satışı zor olmaktadır. Aynı şekilde yiyecek satışlarında
işletmeye daha çok kar bırakacak olan yiyeceklerin satışını sağlamak önemlidir. Dolayısıyla
müşterinin bu tür yiyecekleri sipariş vermesini sağlama, servis elemanının satışları arttırma
yönündeki bilgi ve becerisine bağlıdır.
Bir servis elemanının “Tatlı almak ister misiniz?” sorusundan ziyade “ Bugün için
hazırlanmış olan çikolata ve meyve parçaçıklarından oluşan pasta dilimlerinden denemek ister
misiniz?” sorusunu müşteriye yöneltmek, müşteride sipariş listesine tatlıyı da ilave etme
yönünde bir dürtü oluşturacaktır. Aynı şekilde bir seyahat acentasında görevli satış elemanının
müşterisine, konaklamanın yanı sıra kiralık araba isteğinin olup olmadığını sorması gibi.
2-Zihinsel durum stratejisi; Bu strateji, satın alma sürecindeki beş aşamayı ( farkında olma,
bilgi edinme, alternatifleri değerlendirme, satın alma ve satın alma sonra değerlendirme) sıralı
olarak dikkate alan, zamanlı ve planlı satışları ifade eder. Bu yaklaşım daha çok satın alma
miktarının büyük olduğu durumlarda veya çok önemli müşteriler için uygulanır. Turizm sektörü
için bu strateji, yurt dışı seyahat ve tatil paketleri düzenleyen tur operatörü veya seyahat
acentaları ile kongre turizmi ağırlıklı çalışan otel satış elemanları için daha önemli olmaktadır.
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3-Formule edilmiş satış; Bir önceki stratejinin bir varyasyonudur. Yani bu yaklaşımda da
satış elemanının satış sürecine uygun ve sıralı adımlarla iletişimde bulunmasına odaklanılır.
Normal olarak bu adımlar; müşteri ile temasa geçme, ürün tanıtımı veya gösterimi, müşterinin
amacını tespit etme, sorular ve endişeleriyle meşgul olma, satışı kapatmadır. Bu stratejiye
yönelik önerilen bir başka yaklaşım ise AIDA formulüne uygun olarak hareket edilmesidir.
Buna göre kişisel satış çabalarında; ürünün tanıtımıyla müşterinin dikkatinin çekilmesi,
işletmenin sunduğu mal ve hizmetlere ilgi duyulmasının sağlanması, ürünün satın alınması
yönünde istek uyandırılması ve satın alma ya da sipariş verme aşaması olan eyleme geçilmesini
sağlayıcı aşamalar dikkate alınmalıdır.
4-İhtiyaçların tatminine dayalı strateji; Yukarıda belirtilen üç stratejiden daha farklı bir
yaklaşımı içeren bu strateji, satış çabalarının bireysel ihtiyaç ve isteklere uyumlu olarak
gerçekleştirilmesini içermektedir. Bu strateji, incentive (kapsamlı) seyahat düzenleyen tur
operatörleri, seyahat acentaları gibi müşterilerine danışmanlık görevi de üstlenen seyahat ve
konaklama işletmeleri açısından uygun bir yaklaşımdır. Bu stratejide sırasıyla müşteri istek ve
ihtiyaçlarının tespit edilmesi, belirlenen ihtiyaçları tatmin edecek şekilde hazırlanan hizmetlerin
sunulması, ürün veya hizmetle ilgili olarak herhangi bir endişe veya sorularının kalmadığı
konusunda müşterinin onayının alınması ve müşterinin ihtiyaçlarının tatmin edildiğinden emin
olarak satışın kapatılması takip edilecek adımlar olmaktadır.
5-Problem çözme stratejisi; Bu yaklaşım da yukarıda ifade edilen strateji gibi ihtiyaçların
tatminine dayalıdır. Ancak bu strateji daha fazla zaman ve çaba gerektirmektedir. Çünkü bu
yaklaşımda müşterinin ihtiyacının yanı sıra hatta belki kendisinin de farkında olmadığı problem
olabilecek konuları bulma, problemi tanımlama ve müşteriye bunu belirtme ilk adım
olmaktadır. Daha sonra problem için alternatif çözümleri belirleme, en uygun çözümü
bulabilmek için kriterleri oluşturma, bu kriterlere dayalı olarak çözümleri değerlendirme ve bir
çözümü müşteriye önerme adımlarından sonra son adım artık müşterinin probleminin sunulan
hizmet sayesinde çözülmüş olduğundan emin olarak satışı kapatmaktır.
Örneğin, bir iş toplantısı düzenleyecek müşteri için toplantının yapılacağı otelin kaliteli
olmasıyla birlikte havaalanına yakınlığı da önem arz ediyorsa, bu kişinin ihtiyacını havaalanına
uzak bir otel karşılamayacaktır. Ancak görüşme esnasında satış elemanının müşterinin bu
ihtiyacını tespit etmesi ve kendisine ulaştırma hizmetinin de sağlanabileceğini iletmesi halinde
satışın gerçekleşme olasılığı artacaktır.
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8.3.3. Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler, bir kurumun ya da bir fikrin tarifesi önceden belirlenmiş bir bedeli
olmaksızın, sorumlusu belli olmadan, iletişim araçlarıyla olumlu bir şekilde tanıtılıp
benimsetilebilmesi için, gerekli olan faaliyet ve politikaların tespit edilip yürütülmesidir. Amaç,
ürünü tanıtmak veya satışları arttırmaktan ziyade, kurumu tanıtmak, kurumsal bir imaj
oluşturmak ve hedef kitlede kuruma karşı olumlu bir düşünce yaratmaktır (İslamoğlu, 2002:
337).
8.3.3.1. Halkla İlişkilerin Amaçları
Genel olarak halkla ilişkilerin temel amacı, bir yönetim fonksiyonu olarak; süreklilik,
verimlilik, etkililik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermek şeklindeki işletme
amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak olarak belirtilmektedir. Sahip olduğu
özellikler ise, onu diğer tutundurma çabalarından ayırmaktadır. Bunlar (Biber, 2003: 39-41);
Çift yönlülüğü gerektiren bir iletişim etkinliğidir,
Uzmanlığa dayanması eğitimi de zorunlu hale getirmektedir,
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülmesi gerekmektedir,
Açıklık ve dürüstlük ilkelerinden ödün verilmemesi gerekir,
Kamu yönetimleriyle yakından ilgili olmak durumundadır.
Şekil 34. Halkla İlişkilerin Stratejik ve Taktiksel Amaçları
STRATEJİK
İşletme tarafından kamu nezninde
olumlu bir imaj yaratmak ve bunu
muhafaza etmek

TAKTİKSEL

TAKTİKSEL

Basınla İlişkiler: Basın
haberleriyle olumlu bir imaj
yaratmak ve muhafaza etmek

Tanıtım: İşletme ürünleri ve
faaliyetleri hakkında olumlu
yeni hikayeler yaratmak

Kaynak: (Blythe, 2003: 108)
Halkla ilişkiler stratejik seviyede ürünün imajı ve pazardaki yerini güçlendirmek veya
arttırmak için tüm iletişim kanallarını, özellikle basılı tüm materyalleri kullanabilmektedir.
Taktiksel seviyede ise halkla ilişkiler, tüm halk ya da hedef kitleyle iletişimde mevcut fırsatları
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kendi lehinde kullanmak veya yeni fırsatlar yaratmak için kullanılabilir. Bu fırsatlar aşağıda
belirtildiği gibi olabilir (Middleton, 1993: 162).
 İşletmenin kontrolü dışında basında çıkan haberler için; işletme ile ilgili basında yer alan
yeni ve olumlu olaylar, işletmenin tanıtımına katkıda bulunurken, olumsuz bir durum
karşısında da işletme hakkında bir haber oluşturma fırsatı ortaya çıkabilir. Örneğin, bir
kruvaziyer seyahatte zehirlenme gibi umulmadık olaylardan dolayı oluşan olumsuz
tanıtımla mücadele etmek.
 İşletmenin basında haber oluşturması için; yeni ürünler, değişiklikler ve gelişmeler ve
hatta işletme yıllık raporları hakkında duyurumda bulunmak.
 Resepsiyonlar; işletme tarafından fark edilen problemler veya fırsatlar hakkında özel
mesajlar sayesinde hedef kitleyi etkilemek ve lobi oluşturmak.
 Kurumsal kimlik oluşturmak için; işletme ismine, marka ve ürününe dikkat çekmek.
 Olayların sahnelenmesinde; turistik ürün ve hizmetler, diğer ürün ve hizmetlerde olduğu
gibi ürünlerinde, logolarında, bulundukları yerlerinde ve tarihlerinde özsel değerler
taşımaktadırlar ve bu değerleri de ürünlerinin tutundurma çabalarında kullanmaktadırlar
(Morgan ve Pritchard, Çev. Demirtaş, 2006: 254). Örneğin tarihsel değerlere sahip bir
otelin söz konusu değerini sahneleyecek özel hafta sonu paketi sunmak ya da tarihi
yerlerde basının ilgisini çekecek kostümlü askerlerle savaş gösterileri düzenlemek.
 Ürün ziyaretleri için; televizyon, radyo ve gazetelerde makale yazılmasını teşvik etmek
amacıyla basın mensuplarına tatil programları düzenlemek.
Halkla ilişkiler, işletme için;
 Olumlu bir imajın oluşturulmasına yardımcı olur,
 İşletmenin aleyhine bir tanıtımı tersine çevirmeye çalışır,
 İşletme çalışanlarının motivasyonunu güçlendirir,
 Reklam ve diğer satış çabalarının etkinliğini büyük ölçüde geliştirir.
Ancak halkla ilişkiler işletme için;
 Doğrudan satışları arttıramaz,
 Ters giden bir durumu gizleyemez,
 Diğer tutundurma çabalarının yerine geçemez (Blythe, 2003: 111).
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8.3.3.2. Halkla İlişkiler Araçları
Turizm sektörü için halkla ilişkiler, turizm işletmesinin hedef kitlesinde olumlu bir
imaja sahip olduğunu garantilemek için tasarlanan faaliyetleri içerir. Halkla ilişkiler, işletmenin
toplum tarafından kabul gören bir işletme olduğunu, potansiyel müşterilerin bilmesine yardımcı
olur. Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri birbirini destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetlerdir.
Bu nedenle planlama ve zamanlama açısından da dikkate alarak birbirine paralel yürütülmesi
önemlidir.
Turistik bir işletmenin halkla ilişkiler departmanı çeşitli araç ve ortamı kullanır. Hem
iç hem de dış müşterilerinin yanı sıra ilişkide bulunduğu diğer menfaat gruplarını ve uluslararası
pazarları hedef alan halkla ilişkiler departmanı, amaçlarına ulaşmak için (Mucuk, 2006: 230231; Rızaoğlu, 2004: 276; İslamoğlu, 2002: 337);
 Çeşitli kesimlerle yerel, ulusal ve uluslararası ilişkiler geliştirilir.
 Yasama organı ve hükümet organlarıyla iyi ilişkiler kurularak lobicilik faaliyetleri
geliştirilir. Söz konusu kişi ve kurumlarla görüşülerek onları baskı altında tutmaya çalışan
çıkar gruplarının desteği sağlanır ve ikna edilir.
 Turizm yatırımcıları, hissedarlar ve finansal çevrelerle sürekli olacak iyi ilişkiler kurulur.
 Turizm işletmesine ve/veya ürünlerine dikkat çekmek için önemli kişilerle iyi ilişkiler
geliştirip, onlardan yararlanılır.
 Kar amacı olmayan işletmeler ve toplumsal amaçları için bağış toplayan kişi, dernek ve
kuruluşlarla gönüllü destek veya finansal destek sağlamak üzere iyi ilişkiler geliştirilir.
Turizm işletmesi halkla ilişkiler departmanı, yukarıda sözü edilen ilişkileri sağlamak ve ilgili
taraflarla etkin bir iletişim kurmak, işletme ve ürünü hakkında en doğru ve en iyi tanıtmayı
gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür.
 Anma, kutlama, bayramlaşma, eğitim, ödül vb. toplantılar düzenler.
 Konferanslar, paneller, seminerler düzenler.
 Tüm bu ve benzeri faaliyetler için ev sahipliğini üstlenir.
 İşletme ve ürünü tanıtıp yayınlarda yer almak adına televizyon, radyo programlarına, gezi
muhabirlerine yönelik ziyaretler yapar veya onları davet eder.
 Basın danışmanları ve ajanslar kullanılarak turistik ürün ve işletme hakkında basının
dikkati çekilir. Böylece ürün ve/veya işletme ile ilgili yayınlanmaya değer haber üretilir
ve yayınlatılır. Örneğin; 13 Nisan 2006 tarihli Vatan Gazetesi’nin “2005’in En İyi Oteli:
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Ceylan” başlıklı haberinde, Ceylan İntercontinental Otelin ödüle doymadığı, İstanbul
siluetinin en önemli parçalarından biri olarak Avrupa’da Intercontinental zincirinin en
iyisi seçildiği ve bu başarının elde edilmesini sağlayan ekibin başındaki Genel Müdür
Jonathan Soper’ın “2005 Yılının En İyi Genel Müdürü” ödülüne layık görüldüğüne yer
verilmiştir.
 Sponsorluk, bağış, yardım ve destek faaliyetlerinde bulunur, çevreye duyarlı olduğunun
bir göstergesi olacak faaliyetlere katılır.
 Halka açık eğlence programları düzenler.
 Turizm işletmesinin faaliyet gösterdiği destinasyona özgü tarihsel olayları ya da yöreye
özgü kültürel, doğal değerleri işleyen gösterimler, sanatsal olaylar düzenleyerek ilgi
uyandırır.
 Uluslararası etkinlikler organize eder ve yürütür.
8.3.4. Satış Geliştirme
Reklam ile kişisel satışı tamamlayan ve aralarında eşgüdümü sağlayan satış
geliştirme, genellikle sürekliliği olmayan, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler, kuponlar vb.
devamlılığı olmayan bir tutundurma faaliyetidir (Akat, 2003: 194). Bu tutundurma çabasıyla
ilgili kararlar alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlar (Buttle, 1992:
376);
1- Tüm tutundurma bütçesi içinde satış geliştirmeye ayrılacak bütçe ne kadar olacaktır.
2- Bu tahsisatın ne kadarı doğrudan tüketicilere ne kadarı da aracı kuruluşlara ve işletme
çalışanlarına ayrılacaktır.
3- Tüketicilere, aracılara ve satış personeline yönelik satış geliştirme faaliyetleri ayrıntılı
olarak planlanması gerekecektir.
Bu planlamayı yaparken; hedef kitleleri belirleme, amaçları belirtme, satış geliştirme
yönünde fikirler oluşturma, bu fikirlerin maliyetleri ve başarılı olma olasılıklarını araştırma,
seçilen satış geliştirme fikrini zamanlama koşullarına dikkat ederek uygulama ve sonuçlarını
değerlendirme aşamalarına uygun hareket etme, faaliyetlerin başarıya ulaşmasında etkili
olacaktır. Ancak satış geliştirme çabalarının diğer tutundurma çabaları karşısında bazı avantaj
ve dezavantajları da söz konusudur.
Avantajları;
 Reklam ve kişisel satışın sahip olduğu bazı avantajları birleştirir. Örneğin, anında satın
alımı oluşturma yeteneğinde kişisel satışın bu anahtar avantajını paylaşır. Bununla
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birlikte satış geliştirme örneğin, kuponların e-posta vasıtasıyla kişilere gönderilmesi ya
da gazete ve dergilerden tüketicilerin bu kuponları kesmesiyle kitle iletişimi ve dağıtımı
gerçekleştirebilme avantajına da sahiptir.
 Hızlı bir şekilde geri dönüşümü sağlama yeteneğine sahiptir. Çünkü bu satış çabalarında
kullanılan kuponların, yarışmaların, çekilişlerin ve ikramiyelerin tüketiciler tarafından
değerlendirilebilmesi için belli bir tarih aralığı söz konusudur.
 Bir hizmet veya ürüne heyecan duyulmasını sağlama yeteneğine sahiptir. Hayal gücü
kuvvetli, iyi planlanmış bir satış geliştirme özellikle seyahat ve tatil ürünlerinin satın
alınması yönünde bir heyecan yaratabilmektedir.
 Tüketicilerle iletişim kurmada çeşitli kanalların bir karmasını kullanabilme yeteneğine
sahiptir. Örneğin, menüler veya kuponlar evlerin kapılarına dahi konulmak suretiyle ilgi
çekilmesi sağlanabilmektedir.
 Zamanlamada esnekliğe sahiptir. Özellikle satışların düşük olduğu zamanlarda devreye
sokularak satışların artmasında yardımcı olur. Örneğin, bir restoranda hafta arası günlerde
menüye ilave ücretsiz bazı yemeklerin verilmesi gibi.
 Verimliliği yüksektir. Reklam ve kişisel satışa nazaran çok daha düşük maliyetlerle
gerçekleştirilebilmektedir.
Dezavantajları;
 Satışların artmasını sağlama yönündeki faydaları kısa süreli olmaktadır. Diğer taraftan bu
çabaların yoğun olarak kullanılması tüketicilerde işletmenin ürünlerinin değersiz olduğu
algısını da oluşturma riskini taşımaktadır.
 İşletme veya marka için uzun dönemli sadakat oluşturmada yetersiz kalmaktadır. Diğer
bir deyişle, işletme veya ürünü için doğru ve uygun bir marka sadakati geliştirmede etkili
değildir.
 Diğer

tutundurma

karması

unsurları

olmaksızın

tek

başına

uzun

dönemde

kullanılamamaktadır. Örneğin, uzun dönemde reklamla desteklenmiş bir satış geliştirme
satışların artmasında çok daha etkili olacaktır.
 Sıklıkla yanlış kullanılabilmektedir. Örneğin bazı ulusal yiyecek işletmeleri satış
geliştirme çabalarını sürekli, değişmeyen bir çaba olarak sunabilmekte ve böylece
rakiplerinden daha fazla müşteri çekmeyi hedeflemektedirler. Oysa sadık ve uzun süreli
müşterileri için menü seçimlerini çeşitlendirmeye, restoranın atmosferini yenilemeye,
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konsept geliştirmeye, yiyecek kalitesini yükseltmeye veya işletmeyi müşterilerinin
zihinlerinde yeniden konumlandırmaya yoğunlaşması çok daha etkili olacaktır (Morrison,
1989: 315-316).
8.3.4.1. Satış Geliştirme Araçları
Satış geliştirmenin para iadelerinden ücretsiz seyahate kadar varan pek çok uygulaması
bulunmaktadır. Bu çabaların amacı, satın alma kararını yönlendirmek ve bu sürece hız katarak
satışlarda geçici bir artış sağlamaktır (Blythe, 2001: 211). Bu çabalar ticari ve tüketici yönelimli
olabilmektedir. Diğer sektörlerdeki işletmelerde olduğu gibi turizm sektöründeki otel
işletmelerinin de satış geliştirme faaliyetleri hem tüketicilere hem de aracı kurumlar olan
seyahat acentaları ve tur operatörlerine yönelik olmaktadır.
Şekil 35. Satış Geliştirme Araçları
Prim-İkramiye
Nakit

Tanıtım

Paketleri

İndirimleri

Numuneleri
Ödüller

Satış
Hediyeleri

Sadakat
Kuponlar

Kartları

Tüketici Yönelimli

Ücretsiz Ürün
Fiyat
İndirimleri

Ticari Yönelimli
Tutundurmaya
dayalı fiyat desteği
Ödüllü

Mağazada teşhir ve
tutundurma desteği

Tahsisat (nakit
para, reklam vb.)

Yarışmalar

Kaynak: (Jobber, 2007: 638)
Aracılara yönelik olarak satış geliştirme çabalarında, pazarlama yöneticisi, İtme ve
Çekme Stratejilerinden birini benimseyebilir. (Şekil.36) Bunlardan çekme stratejisi; tüketiciye
yönelik satış geliştirmeyi esas alır. Satış geliştirme çabalarının etkisiyle, marka farkındalığı
sağlanıp talep oluşturularak, tüketicilerin ürünü satın alması için aracı işletmelere çekilmesi
amaçlanır. İtme stratejisi ise, doğrudan aracılara yöneliktir. Bu çabalarla aracının ürün alımında
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ve satışında işletme ürünlerine daha fazla öncelik vermesi amaçlanır. Böylelikle satış
noktasında tüketicilerin ürüne çekilmesi ve satışların arttırılması hedeflenir.

Bir pazar

geliştirme arayışı içinde olan yeni bir tur operatörü için çekme stratejisi yüksek reklam
maliyetleri gerektirebileceğinden, piyasada önde gelen parekendecileri seçerek satış geliştirme
harcamalarına ortak olmak ve onların hedef kitlesinden de faydalanmak suretiyle itme
stratejisini başarıyla uygulayabilir(Holloway ve Plant, 1989:279).
Şekil 36. İtme ve Çekme Stratejileri
Üretici Pazarlama
Çabaları
Üretici

Yeniden Pazarlama
Çabaları

Parekendeci
ve Toptancı

Tüketiciler

İtme Stratejisi
Üretici

Talep

Parekendeci Talep
ve Toptancı

Tüketiciler

Üretici Pazarlama Çabaları (reklam, satış geliştirme, kişisel satış vd.)
Çekme Stratejisi
Kaynak: (Kotler ve Armstrong, 2004: 483)
8.3.4.2 Satış Geliştirme Planlaması
Diğer pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi satış geliştirmede de bir kampanyanın
hazırlanması dikkatli ve detaylı bir çalışmayı gerektirmektedir. Satış geliştirmenin amacı,
doğrudan tüketicinin satın alımlarını arttırmak, tüketime dürtü yaratmak olabileceği gibi, rakip
işletme ürünlerini tercih eden müşterileri çekmeye yönelik de olabilir. Ayrıca sezon dışı satışları
arttırmak amacına bağlı olarak aracılara yönelik veya işletme içi satışları arttırmak amacıyla
çalışan personeline yönelik olabilir. Burada amaçlarla birlikte hedef kitlenin de belirlenmesi
sonrasında satış geliştirme için kullanılacak en uygun araçların seçilmesi ve bütçesinin
belirlenip oluşturulması aşamasına gelinir. Ancak, uygulanacak programın işletmenin diğer
iletişim elemanlarıyla uyumlu ve birbirini destekler şekilde geliştirilmesi önemlidir. Daha sonra
bu programın ilgili hedef kitle üzerinde test edilmesi gerekmektedir. Böylece tüketicilerin
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hazırlanan bu programa tepkilerinin alınmasıyla programın maliyeti hakkında daha net
tahminlerde bulunulacaktır.
8.3.5. Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte genel kabul gören
tanımı, Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre;
“doğrudan pazarlama, her hangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak
veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan
kullanan etkileşimli bir pazarlama sistemidir”. Bu yöntem; mektup, katalog, basılı yayın,
bilgisayar ve telefon araçları vasıtasıyla aracı kullanmadan ve müşteri veri tabanlarından elde
ettikleri bilgiler sayesinde müşterilerine ulaşmayı sağlayan bir yöntem olmaktadır (Pırnar,
2006: 19). Ancak burada doğrudan pazarlama araçlarından bilgisayar ortamındaki çabalar
üzerinde kısaca durulacaktır.
Geleneksel olarak reklam, bir ürün veya hizmetin satın alınması için kullanılan
stratejiler ve çabalarla tüketicileri ikna etmeye çalışan ve kontrollü bir iletişim şekli olarak
tanımlanmaktadır. Ancak, hizmetin soyut oluşundan kaynaklanan sorunlardan biri
tanımlanmasının ve algılanmasının daha da zor olmasıdır. Hizmeti pazarlayanlar için
görünmeyen bir şeyi tasvir etmek, hayal ürünü bir şeyi açıklamak ve müşterileri ikna etmek de
kolay olmamaktadır. Günümüzde gelinen noktada, gelişen medya reklam çabalarını da
değiştirmektedir. Çabuk gelişen turizm ve seyahat sektöründe de, insanlar gideceği yerleri
gösteren bilgileri, pek çok kanallardan sağlamaktadırlar. Kişiler turistik ürün hakkındaki
bilgilerini, akraba, arkadaş, broşür ya da turizm acentalarından edinmelerinin yanı sıra, gelişen
teknoloji sayesinde internet üzerinden de tur ile ilgili bilgileri okuyabilmekte, resimlerini
görebilmektedir. Web sitelerinin sağladığı görüntüler, üç boyutlu sanal geziler sayesinde
turistik ürünün soyut özelliliği kısmen de olsa giderilebilmektedir.
Günümüzde de konaklama, seyahat ve havayolu işletmeleri bilgi teknolojisinin yarattığı
rekabet üstünlüğüne de sahip olma isteğiyle kendi web sitelerini oluşturmaktadırlar. Böylece
müşteriler anında edindikleri bilgi sayesinde kendi koşullarına uygun olarak ürün talebinde
bulunabilmekte, işletmeler ise kendi mevcut durumlarına bakarak müşteriyi anında
yanıtlayabilmektedir. Karşılıklı koşulların uygunluğunda, internet üzerinden ödemenin
yapılabilmesi imkanını da sağlaması neticesinde satış kapatılabilmektedir (Tekeli,2001: 151).
Turizm işletmelerinin tutundurma çabalarında bilgisayar teknolojisini kullanma nedenleri
aşağıdaki gibi belirtilmektedir (Avcıkurt, 2005: 73).
 Hedef kitleleriyle iletişim kurma ve bilgi aktarma maliyetinin düşük olması,
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 Herkese eşit erişim imkanı vermesi,
 İşletme için en karlı ve sadık müşterilere erişme olanağı sağlaması,
 İşletmeye prestij sağlaması,
 Kullanıcıya çekici ve zengin pazarlama içeriğinin sağlanması,
 Hızlı olması.
Ancak tüm bu fırsatlara rağmen internet uygulamalarının tutundurma çabalarında istenilen
düzeyde olamamasının yanı sıra hem işletme hem de tüketici yönünden yetersiz kaldığı
durumlar söz konusudur. Bunların nedenleri olarak şunlar gösterilebilir;
 Kullanıcıların her zaman aradıkları bilgiyi bulamamaları,
 Kredi kartlarıyla alışverişlerde güvenlik endişesi,
 İnternetin zor ve karışık olarak algılanması,
 Seyahat planlarının kesin olmaması,
 Çok iyi bir pazarlık olanağı sağlamaması,
 Donanım maliyetinin yüksek olması,
 Müşteri profilinin tam olarak belirlenememesi
 Web sitelerinin sürekli olarak güncellenmesi ve yenilikler yapılmasını gerektirmesi,
 Yönetici veya karar verici durumundaki kişilerin bilgisayar teknolojisi konusunda
bilgilerinin yetersiz olması,
 Bu konuda uzman personelin bulundurulmaması.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında tutundurma kavramı ilişkisi ile ilgili yapılan değişik
örneklemeleri inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.
Turizm Pazarlamasında Tutundurma Kavramı Ne Olduğunu Açıklayınız.
2.
Turizm Pazarlamasındaki Tutundurma Faaliyetlerini Etkileyen Unsurları
Açıklayınız.
3.
Turizm Pazarlamasındaki Tutundurma Araçlarının Neler Olduğunu
Anlatınız.

207

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki tutundurma kavramı üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Potansiyel alıcılara ve/veya dağıtım kanallarına yönelik tutundurma çabalarında amaç, fiili
alıcı durumunu oluşturabilmektir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Tutundurma reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme bileşenlerinden oluşan bir
karmadır.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Belli bir ücret karşılığında bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin veya ürünlerinin
kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara tanıtılmasına halkla ilişkiler
denir.
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma faaliyetinin bileşenleri arasında yer alır?
a) Fiyat
b) Halkla ilişkiler
c) Üretim miktarı
d) Personel
e) Coğrafi yapı
5) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasını etkileyen unsurlar arsında yer almaz?
a) Turistin satın alma karar süreci
b) Turistik ürünün yaşam dönemi
c) Turizm pazarının niteliği
d) Personel niteliği
e) Turistik ürün özellikleri
6) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasını etkileyen unsurlar arsında yer alır?
a) Turistin satın alma karar süreci
b) Halkla ilişkiler
c) Üretim miktarı
d) Satış geliştirme
e) Kişisel satış
7) Aşağıdakilerden hangisi bilgi verme, ikna etme ve etkileme çabaları olarak tutundurma
uygulamalarında kullanılan araçlar arsında yer alır?
a) Turistin satın alma karar süreci
b) Halkla ilişkiler
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c) Üretim miktarı
d) Satış personeli
e) Teknik personel
8) “Belli bir ücret karşılığında bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin veya ürünlerinin
kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara tanıtılmasıdır.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Turistin satın alma karar süreci
b) Halkla ilişkiler
c) Üretim miktarı
d) Satış geliştirme
e) Reklam
9) Ürün veya hizmetlerin tüketicilere ve alıcılara tanıtılması, onların ikna edilmesi ve en
sonunda, ürün ve hizmetlerin satılması için programlanmış eş güdümlü etkinliklerden oluşan
bir iletişim sürecine___________________ denir.
10) Belli bir ücret karşılığında bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin veya ürünlerinin
kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara
tanıtılmasına___________________ denir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) b, 5) d, 6) a, 7) b, 8) e, 9) tutundurma, 10) Reklam

210

9. TURİZM PAZARLAMASINDA İLETİŞİM (COMMUNICATION)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Pazarlama ve Bir Tanıtma Tekniği Olarak İletişim
9.2. Turizm İşletmeleri Açısından İletişim Ve Önemi
9.3. Turizmde Müşteri İletişiminin Önemi
9.4. Pazarlama Karmasında Tutundurmadan (Promotion) İletişime (Communıcatıon) Geçiş
9.5. Turizm Pazarlamasında İletişim (Communıcatıon) Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizimde Müşteri İletişimi Ne Anlama Gelmektedir?
2. Turizm İşletmelerinde İletişim Süreci Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?
3. Turizm Pazarlaması Karmasında Tutundurmadan (Promotion) İletişime
(Communıcatıon) Geçiş Süreci Nasıl Olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm
Pazarlamasında
Müşteri İletişimi

Turizm
Pazarlamasında
Müşteri İletişimi Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Turizm
Pazarlamasında
İletişim Süreci

Turizm
Pazarlamasında
İletişim Süreci Özelliklerini
Sayabilmek

Turizm Pazarlama
Karmasında
Tutundurmadan
(Promotion)
İletişime
(Communıcatıon)
Geçiş Süreci

Turizm
Pazarlama
Karmasında Tutundurmadan
(Promotion)
İletişime
(Communıcatıon)
Geçiş
Süreci Açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Turizm Pazarlamasında
Müşteri İletişimi Ne
Olduğu
ile
İlgili
Tanımları İncelemek
Turizm Pazarlamasında
İletişim
Süreci
Özelliklerini İnceleyerek,
Detayları İrdelemek
Turizm
Pazarlama
Karmasında
Tutundurmadan
(Promotion)
İletişime
(Communıcatıon) Geçiş
Süreci İncelemek
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9.1.

Pazarlama Ve Bir Tanıtma Tekniği Olarak İletişim
Pazarlama olgusunu daha da önemli kılan, pazarlamanın en önemli fonksiyonlarından

olan tanıtımın, yalnızca malı veya hizmeti satın alma arzusunda olan aktif tüketicileri değil,
ürünü satın almaya karar vermiş, ancak hangi ürüne yöneleceğini saptayamamış potansiyel
tüketicileri de kapsamasıdır. İşte bu husus, tanıtımın; pazarlama olgusu içerisindeki etkinliğini
daha da ön plana çıkarmaktadır. Tanıtım faaliyetlerinin en temel özelliklerinden olan iletişim
ise, ürünün satışının gerçekleştirilmesindeki önemli ve kritik noktalarından birini
oluşturmaktadır.
İletişimin pek çok tanımı yapılmışsa da, üzerinde tümüyle uzlaşılmış bir tanımdan söz
etmek çok zordur. Barker (1990:4) iletişimi, arzulanan bir çıktı ya da amaca ulaşmak için birbiri
ile ilgisi olan unsurların, birlikte çalıştığı bir süreç olarak tanımlamıştır. Süreç olarak iletişim;
dinamik, sürekli değişen ve bitmeyen bir süreçtir. İletişim, iki ya da daha fazla kişi arasında
yaratılan, sözlü ya da sözsüz olarak iletilen paylaşılmış anlamdır. İletişimin işlenmemiş olan
elemanı sözlü ve sözsüz bilgidir. İki ya da daha fazla kişi, sözlü ve sözsüz iletimle meşgul
oluyorsa, bu bilginin yaratılması, algılanması ve yorumlanması ile ilgileniyorlar demektir.
Aralarındaki bu sürecin sonucunda elde edilen paylaşılan anlamın ya da ortak yorumun kapsamı
iletişimi oluşturur (Daniels ve Spiker, 1991:29).
Genellikle davranışı motive etmek veya etkilemek amacıyla, bilginin iki veya daha fazla
kişi tarafından değiştirildiği ve anlaşıldığı bir süreci içen iletişim, sadece bilgiyi göndermek
değildir (Daft, 1991:435). İletişim; diğer kişi ya da kişilerle sözlü veya sözsüz olarak bilginin,
ilgi alanlarının, tutumların, düşüncelerin, duyguların ve fikirlerin paylaşıldığı süreçtir. Diğer bir
tanıma göre iletişim, kişiler arasında herhangi bir düşünce ya da duygu çeşidinin ifade edildiği
yöntemler bütünüdür (Mills, 1998:9).
İletişim, bilginin diğer bireylerle paylaşılması sürecidir. Burada kullanıldığı şekilde
bilgi, yöneticilerin diğer bireylerle paylaşmak istediği herhangi bir düşüncedir. Genellikle
iletişimin, bir kişinin tasarladığı mesajın bir ya da daha fazla kişi tarafından ortak bir şekilde
anlaşılması ile sonuçlanan bir süreç olma özelliği, iletişimi; bir yöneticinin başarısından en çok
sorumlu olan, yaygın bir şekilde kullanılan yetenek ve becerileri arasında üst sıralara
taşımaktadır. Bu nedenle olası yöneticiler, nasıl iletişim kurulacağını öğrenmelidirler (Certo,
2003:306-307).
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İletişim; iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, düşünce ve duygu değiş tokuşuna,
paylaşmaya, karşılıklı konuşmaya ve ayrı ayrı ya da birlikte davranmaya dayalı bir ilişki olarak
da tanımlanabilmektedir (Dicleli ve Akkaya: 2000:15).
İletişimin, bahsedilen bu sürecine ilişkin genel bilgileri şu şekilde özetlemek
mümkündür:
 Kaynak (Gönderici): Kaynak ya da gönderici iletişim kararını alır. Kaynak aynı zamanda
mesajın amacının (bilgilendirme, ikna etme veya kabul etme) ne olacağını belirler. İlk
olarak kaynak, mesajı oluşturmalıdır (Barker, 1990:10; Mills, 1998:9). Kaynak,
tasarlanan bir mesajı sözlü ya da sözsüz anlamlı sembollere dönüştürüp, kodlamaktan
sorumlu olan kişidir (Schermerhorn, 1996:369).
 Mesaj (İleti): İletişimin ikinci unsuru olan mesaj, iletilecek olan bilgidir. Hangi mesajın
iletileceğine karar verildikten sonra, kaynak mesajı diğerlerine aktarmak için semboller
kullanır. Bunlar, kelimeler olabileceği gibi, göndericiyle alıcı arasındaki ağa bağlı olarak,
çeşitli dökümanlar, beden dili vb. gibi semboller olabilmektedir. Buna ilave olarak
kaynak, alıcının, anlayacağı şekilde kod kullanmaya özen göstermelidir. Böylece alıcı
mesajı uygun şekilde yorumlayabilir (Barker, 1990:10-11; Mills, 1998:9).
 Kanal: Kanal, sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Etkin ve verimli bir iletişim için
kullanılan kanal, mesaja uygun olmalıdır. Günümüzde özellikle bilgi ve iletişim
teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler, iletişim kanallarının hem yapısını hem de
etkinliğini önemli ölçüde artırmıştır. Elektronik iletişim türlerinden internet, e-posta ve
özellikle örgütsel iletişimde yerel iletişim sağlayan intranet (iç web), bilgi işleyen
örgütlerde önemli iletişim kanallarıdır (Barker, 1990:11; Mills, 1998:9).
 Alıcı (Hedef): Gönderenin yolladığı mesajı kabul eden kişi ya da kişiler alıcıdır. Mesajı
yorumlama işi kod çözmedir. Alıcılar mesajların kodlarını geçmiş deneyimlerine,
algılarına, düşüncelerine ve hislerine dayanarak çözerler (Barker, 1990:11-12; Mills,
1998:9).
İletişim sürecine ilişkin yukarıdaki açıklamalara ilaveten, iletişimde mesaj
aktarımının sağlıklı olabilmesi ve beklentiye uygun gerçekleşebilmesi için de bazı
koşulların oluşması gereklidir. Örneğin mesajın gerçekleştiği kanalın özelliği, alıcının
bilgi, kültür ve algı düzeyi, yaşı, o andaki konsantrasyonu, mesajın içeriği, göndericinin
diksiyonu, davranışları, dış görünümü, mesaj konusuna olan hakimiyeti ve mesaj
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kodlamadaki becerisi gibi birçok etmen önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, ideal bir

iletişim sürecinin taşıması gereken özellikler ise şöyle sıralanabilir (Dawson, 1992:187):
 Doğruluk: Mesaj, gönderenin niyetini ve gerçeği açıkça yansıtmalıdır ve bu şekilde
alınmalıdır.
 Güvenilirlik: Birçok gözlemci mesajı aynı şekilde almalıdır.
 Geçerlik: Mesaj gerçekliği yakalamalıdır, tutarlı olmalıdır, tahmine izin vermelidir ve
oluşturulan bilgiyi içine almalıdır.
 Yeterlilik: Mesaj yeterli kalitede ve uygun zamanda olmalıdır.
 Etkililik: Mesaj, gönderenin açısından amaçlanan sonuca ulaşmalıdır.
Aşağıdaki şekilde (Şekil:37), bir iletişim süreci gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü
gibi, diğer bazı tanıtma teknikleri (halkla ilişkiler, enformasyon) gibi, iletişim de çift yönlü
gerçekleşen, bir başka deyişle geri bildirimi olan bir tanıtma tekniğidir.
Şekil 37. İletişim Süreci

Kaynak: Weihrich ve Koontz, 1993:54
İletişim sürecine ilişkin, Şekil 37’de verilen akışta; herhangi bir yanlışlık, arıza veya
hata, sürecin istenildiği veya amaçlandığı şekilde yürümesini engelleyecektir. Bu bakımdan,
faaliyet alanı ne olursa olsun, hedeflerine ulaşmak isteyen tüm işletmeler, tüm taraflarla (iç
müşteri, dış müşteri, toplum, devlet, hissedarlar vb.) kuracakları iletişimlerinde, belirtilen bu
sürecin aksamamasına özen göstermelidirler. Konu hizmet işletmeleri açsısından daha da
belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır.
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9.2.

Turizm İşletmeleri Açısından İletişim Ve Önemi
Faaliyet alanı ne olursa olsun, hiçbir işletmenin iletişim olmadan gelişemeyeceği, hatta

varlığını sürdürmeyeceği, araştırmacılar tarafından üzerinde durulan bir konudur (Ruler ve
Lange, 2003:145). İletişimin gerek bireysel ve toplumsal ilişkilerde, gerekse örgütsel düzeyde
önemli hale getiren etkenler, şüphesiz üzerinde durulması gereken konular arasındadır.
Özellikle, faaliyetlerinin ağırlıklı bir bölümü hizmete dayanan sektörlerden olan, turizm sektörü
için bu durum daha da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, hizmet sektöründe faaliyet gösteren
ve türü ne olursa olsun (seyahat, konaklama, yiyecek içecek, yat-marina, eğlence vb.) tüm
turizm işletmelerinin de, iletişim süreçlerini örgütsel düzeyde etkin kullanmaları, işletmenin
amaçlarına ulaşmasında vazgeçilemeyecek konular sıralamasında üst sıralara yerleşmiş
bulunmaktadır.
Nitekim konuyla ilgili olarak; iş hayatında çeşitli kademelerdeki yöneticiler arasında
yapılan bir araştırmada, yöneticilerin zamanlarının %75 ile %95’ini iletişim için ayırdıklarını
belirtmeleri, iletişim sürecinin yöneticilerin başarısı ve örgütün etkinliği üzerinde rol oynayan
en önemli süreçlerden birisi olduğunu ortaya koymaktadır (Batty, 1978:85). Söz konusu bu
sürecin örgütsel açıdan önemine ilişkin, ilgili literatürde üzerinde durulan diğer hususları genel
olarak şu şekilde belirtmek mümkündür:
 Çalışanları işlerini yapabilecekleri bilgi ile donatmak, çalışanlar arasında koordinasyon
sağlamak, onların performans ve iş tatminlerini sağlayacak değerler yaratmada iletişimin
rolü oldukça fazladır.
 Örgütsel düzeyde iletişim, bizzat yönetimin temel fonksiyonları, planlama, örgütleme,
kadrolama, yönlendirme ve kontrol etme gibi fonksiyonlarıyla direkt ilgili olmakla
birlikte çağdaş literatürde artık bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilmektedir.
 Yine örgüt içerisinde sağlanan sağlıklı bir iletişim, hem motivasyonun hem de liderliğin
temelini oluşturur. Bu husus, iletişim becerisini organizasyon yönetiminde, temel bir
yönetici/liderlik becerisi olarak kabul edilmesini gerekli kılmıştır. Bundan dolayı, daha
yüksek iletişim becerisi, daha yüksek yönetim becerisi; daha yüksek yönetim becerisi de
daha yüksek sosyal uyum becerisinde önemli ölçüde bir avantaj teşkil etmektedir( Penley
vd., 1991:57).
İletişimin örgüte sağlayacağı faydalar, iletişim etkinliğinin örgütsel amaçlar
doğrultusunda yönlendirilmesine bağlı olmakla birlikte, özellikle örgütsel yapı, örgüt
prosedürü, bilgi teknolojileri kullanım amaç ve düzeyi ile örgüt içerisindeki üyeler arasındaki

218

bireysel farklılıklar, bu etkinliği informel düzeyde sekteye uğratabilmektedir. Bu da, iletilen
bilginin, alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması; hiyerarşiden geçerken anlamını yitirmesi;
beklenildiği gibi tanımlanamaması; işe yaramayan bilginin alınması, bilginin kaynağının
bilinmemesi veya paylaşılmaması gibi olumsuz sonuçlara sebebiyet vererek, örgütsel iletişimin
istenilen etkinlikte olmasını güçleştirmektedir (Yazıcı, 200:546).
Bu durum, müşteri sorununun, o anda çözülmesinin gerekli olduğu sektörlerden olan
turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından, dikkate alınması gereken bir husustur.
Çünkü anında çözülmeyen sorunun sonucu, müşterinin kaybına sebebiyet vermekte ve bunun
işletmeye maliyeti de ağır olmaktadır. Oysa genel olarak bakıldığında bu sorunun, işlemeyen
bir iletişim sisteminden kaynaklandığı görülecektir ki, bunu gidermenin yolu da, bu sürece etkin
bir şekilde işlerlik kazandırmaktan geçmektedir.
İyi bir iletişim ağı ve ortamının oluşturulması; işletmelerin müşterileriyle bütünleşmelerini sağlayarak başarıyı beraberinde getirecektir. Nihayetinde, bir hizmet işletmesi olan
turizm işletmelerinin kendi içlerinde kurdukları iletişimlerinin kalite düzeyi, asıl amaç olan
müşteriyle olan ilişkilerindeki başarılarına da katkı sağlayacaktır. Kaldı ki, turizmde müşteri ile
kurulacak iletişimin, iletişim sürecinin gereklerini yansıtması, hizmette kalite ve arzu edilen
müşteri profilinin de temel belirleyicileri arasında olacaktır. Bu kapsamda, çalışmanın bu
bölümünde turizmde müşteri iletişimin önemine değinmekte fayda görülmektedir.
9.3.

Turizmde Müşteri İletişiminin Önemi
Turizm sektörünün emek yoğun özelliği, bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerin,

müşterilerle ilişkilerinde başarı sağlayabilmeleri için; kapsamlı, düzenli ve sistemli bir iletişim
ağının oluşturulmasını ve bu süreçte kullanacakları iletişim araçlarının da, çağın gereklerine
göre yenilemelerini gerekli kılmaktadır. Ancak bu sayede, insan kaynaklı hatalar azaltılırken,
müşteri tatmini artacaktır. Böylece müşterilere kaliteli ve optimal fiyatlarla hizmet
sunulabilecek, dolayısıyla bu tür işletmelerin piyasadaki rekabet şansı artacaktır. Hizmet
işletmelerinde müşteri tatmini öncelik arz ettiğinden, iletişim ilkelerinin önceden belirlenmesi
ve uygulamaya konması gerekir. Uygulamadaki aksaklıkların zaman içinde giderilmesi ile
hizmetlerin daha uygun şartlarda ve müşterilerin beklentilerine uygun olarak sunulabilmesi
için, etkin bir iletişim ağı kurulmalıdır. Bu sebeple iletişim ağı; örgüt yapısını sağlıklı bir
zemine oturtmak, yöneticileri başarılı kılmak, hizmet arzı ve talebinin gerçekleşmesi esnasında,
iç ve dış müşteri ilişkilerini verimli kılmada önemli rol oynamaktadır. Etkin bir iletişim ağı
sayesinde, hizmet birimleri diğerlerine göre daha avantajlı duruma getirilebilir. Bu durum
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işletmelerin kârlılığını, kazançlarını, müşteri memnuniyetini artıracak ve iyi bir imaja sahip
olmasını sağlayacaktır (Zengin, 2000).
Turizm işletmelerindeki iletişim sürecine ilişkin buraya kadar belirtilenler, söz konusu
işletmeler açısından iletişim olgusunun önemini ortaya koymaya yönelik genel bilgilerden
ibarettir. Şüphesiz ki, turizm işletmelerinde, iletişim kapsamında; özellikle, işletme türleri
itibari ile farklılık gösterse de, iç ve dış müşteriyle gerçekleştirilen iletişim, örgüt içerisindeki
iletişim kanalları ve etkinliği, işletmelerin ilişki içerisinde oldukları işletmelerle kurdukları
iletişimler, yine toplumla, yasa yapıcıyla, yerel yönetimlerle kurdukları iletişimler vb. gibi, her
biri başlı başına ve derinlemesine analiz edilecek konular arasında yer almaktadır. Burada
önemli olan husus, belirtilen tüm taraflarla gerçekleştirilecek iletişimlerde, iletişim olgusunasürecine bilimsel şekilde bir işlerlik kazandırılmasının gerekliliğidir.
Müşteri

iletişiminde

turizm

işletmelerinin

gerçekleştirdikleri

pazarlama

faaliyetlerindeki süreçler ve yönetimlerinde, ilişki içine girdikleri tüm müşterilerle olan iletişim
biçimleri onlara, klasik olarak ürünü müşteriye tanıtma veya tutundurma gibi dar bir
çerçevedeki pazarlama bakış açısı değil de, müşteriyle sürekli iletişim halinde olunması gerekli
bir pazarlama bakış açısıyla yaklaşımını da getirecektir. Bu kapsamda, çalışmanın bundan
sonraki bölümünde, işletmelerin pazarlamadaki tutundurma faaliyetlerindeki süreçten, iletişim
temelli sürece geçişlerinin, karşılaştırmalı olarak üzerinde durulmuştur.
9.4.

Pazarlama Karmasında Tutundurmadan (Promotıon) İletişime (Communıcatıon)

Geçiş
Pazarlama karması elamanları arasında önemli bir yer tutan tutundurma (Promotion)
faaliyetleri, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin varlığını tüketiciye duyurarak işletmenin
yaşamasına ve gelişmesine önemli ölçüde katkı vermektedir. Bundan dolayı hangi alanda
faaliyet gösterirse göstersin, işletmeler artık bu karmaya verdikleri önemi artırmaktadırlar.
Kaşıkçı (2002) tutundurmayı; ürünün hedef kitlesini; üründen, işletmeden, yapılan
çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak veya var olan iyi
imajı pekiştirmek, kötü imajı değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar
aracılığıyla yürütülen faaliyetler olarak tanımlamakta ve söz konusu bu faaliyetin amacının ne
olursa olsun, özünde hedef kitle ile iletişimin olduğuna vurgu yapmaktadır (Kaşıkçı, 2002:50).
İşletmeler tarafından tutundurma karmasına verilen önemin artma nedenlerini şu şekilde
özetlemek mümkündür (Akat, 2000:188):
 Üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel mesafelerin artması (hedef pazarın genişliği)
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 Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının her geçen gün artması,
 Gelir artışı sonucu pazarın-pazarların büyümesi,
 İkame mal ve hizmetlerin çoğalması ile rekabetin artması,
 Aracı kuruluşların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi ve
 Gelirin artması ile tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarının değişmesi, tüketicinin farklılık,
üstün kalite ve bazı nitelikler aramasıdır.
Pazarlama ve iletişim bir arada kullanılarak, rekabetin oldukça yoğun yaşandığı
pazarlarda, örgüte ilişkin pozitif yönlü bir imaj inşa etmekle yükümlüdürler (Murphy,
1997:363). Modern pazarlamanın, kaliteli mal ya da hizmet üreterek, uygun fiyattan satmak ve
kolay ulaşılabilir olmaktan daha fazlasını gerektirmesi, tutundurma faaliyetlerine olan ihtiyacı
arttırmaktadır. Çeşitli biçimlerde müşterileri ile iletişim içinde olması gereken işletmeler ise,
bunu şansa bırakmamaktadırlar (Becerikli, 2002). Özellikle, daha çok üretici tabanına dayanan
tutundurma faaliyetlerinden ziyade, tüketiciyi esas alan bir iletişim ağına sahip olmak ve bu
iletişim ağının gerektirdiği ve aslında pazarlama iletişim karması elamanları olarak da ele
alabileceğimiz, reklâm, kişisel satış, halkla ilişkiler vb. gibi geniş bir faaliyet dizisini, belirli
bir koordinasyon, daha doğrusu iletişim sürecini de işleterek, işlerlik kazandırmak, işletmenin
belirlenen hedeflere ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır.
Pazarlamada, tutundurma faaliyetlerindeki iletişim ağırlıklı süreç, ürünün stili ve fiyatı,
paketin şekli ve rengi, paketin üzerindeki yazılar, yazı karakterleri, satış görevlisinin veya
hizmeti sunanın; tavrı-davranışı-giyinişi, iletişim kurulan yerin-alanın dekoru, işletmenin basılı
kâğıtları, gibi işletmeye özgü pek çok şey diğerlerine bir şeyler iletmektedir. Müşteriyle kurulan
her düzeydeki iletişim, müşterinin işletme hakkındaki görüşünü kuvvetlendiren veya zayıflatan
bir görüntü sunacaktır. Bundan dolayı, günümüzde artık, tüm pazarlama karması elamanları;
aralarında, uygunluk, devamlılık bulunan bir mesaj ve stratejik konuşlanma sunmak için bir
araya getirilmiştir (Kotler, 2000:550).
Bu da esasında, tüm süreçlerdeki iletişimden başka bir şey de değildir ve bunlar
tutundurma çalışmalarıyla bir arada uygulandığında ve aralarında uyum olduğunda gerçek
iletişim mesajı da kurulacaktır (Kaşıkçı, 2002:50).
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Şekil 38. Pazarlama İletişimi Karması Elamanları

Kaynak: Dolak, 2008:1.
Pazarlamada iletişim çabaları, hedef kitleyi haberdar etme, bilgilendirme, olumlu tutum
oluşturma, tutumları pekiştirme, imaj oluşturma gibi çeşitli iletişim görevleri açısından ele
alınıp amaç bu bağlamda değerlendirilebilir. (Odabaşı ve Oyman, 2003:402). Sonuç olarak,
tutundurma olarak değerlendirilen ve satış amaçlı gerekçeleştirilen bu faaliyetlerin iletişim
kapsamında ele alınması daha doğru olacaktır.
Özellikle pazarlama iletişiminde, amaç taşıyan bir tarafın olması ve bu tarafın iletişimin
süreçlerini yönetmesi, şüphesiz onu tek yönlü bir eylem yapmamaktadır. Ancak burada,
düşünce birliği veya ortaklığı kurulmasını amaçlayan, iletişimi başlatan ve yöneten bir taraf
vardır. Yine de zaman içinde, iletişim yönetimi bir yönetişim sürecine dönüşebilmelidir. Bu
bakımdan, bahsedilen bu iletişim sürecinin profesyonel düzeyde iyi yönetilmesi şarttır ki, bu
durum, hizmet pazarlamasında daha da karmaşıklaştığından, daha da önem verilmesi gereken
bir hal almaktadır (Tuncer, 2006).
Unutulmamalıdır ki; iletişim aynı zamanda; başlangıçta yöneten tarafın ne
söyleyeceğini bilmesi, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına ve nerede söylemenin
doğru olduğuna karar vermesi, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmesi, bunun neye mal olacağını
hesap etmesi demektir. İletişimin gerçekleşebilmesi için, öncelikle ilk kaynak tarafından bir
iletimin başlatılması gerekir. Kaynağın kime iletim yapacağı (hedef kitle), ne ileteceği (mesaj),
nasıl ileteceği (ton ve temalar), nerede ileteceği (mecralar), ne zaman ileteceği (zamanlama)
ve kaça ileteceği (bütçeleme) sorularına cevap vermesi şarttır (Tuncer, 2006)

222

Bu bakımdan, özellikle, hizmet sunan işletmelerdeki bu döngünün doğru işletilmesinde,
pazarlama yöneticisi ve birimi başta olmak üzere, tüm işletme çalışanlarına büyük görevler
düşmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, turizm pazarlaması
açısından son derece büyük bir öneme sahip söz konusu bu iletişim sürecine, detaylı olarak
değinmekte fayda görülmektedir.
9.5.

Turizm Pazarlamasında İletişim (Communıcatıon) Süreci
Modern pazarlama, iyi bir ürün ve/veya hizmet üretip-geliştirip, cazip bir fiyatlamadan

ve onun kolaylıkla ele geçirilmesini sağlamaktan ibaret değildir. İşletmeler, aynı zamanda,
hâlihazırdaki ve potansiyel yarar sahipleriyle ve genel kamu ile bir takım ilişkiler kurmak
durumundadırlar. Artık işletmelerin büyük bir çoğunluğu için mesele, sayılan bu taraflarla
iletişim kurulup-kurulmayacağıı hususu değil, ne söyleneceği, kime söyleneceği ve ne
aralıklarla söyleneceğidir.
Pazarlama iletişimi; “hem tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak, hem de
işletmeyi kendi amaçlarına yaklaştıracak biçimde; ürünün toplam önerisini tüketicilerle
paylaşmak” olarak tanımlanabilir (Odabaşı, 1995:87).
Şekil 39.Pazarlama İletişimi Amaçları.

Kaynak: Odabaşı ve Oyman, 2003:403
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Xardel (1996:48), pazarlama iletişimi kavramının temel özelliklerini şu şekilde
belirtmektedir:
 Pazarlama iletişimi genel iletişim modeline dayanır. Tüm iletişim öğelerini de içerir.
Kaynak, mesaj, kanal, alıcı olarak bilinen bu öğeler pazarlama boyutu içinde ele alınıp,
incelenir.
 Pazarlama iletişimi ile iletilen mesajların tüketicinin zihninde kalması ve dolayısıyla
gelecekteki satın alma kararını etkilemesi arzulanmaktadır. Amaçlanan hedef
davranışının tüketici tarafından gösterilmesine kadar sürmelidir.
 Pazarlama iletişimi iki yönlüdür. Bu nedenle iki yönlü bilgi ve deneyim alışverişi
gerçekleştirilir. Özellikle; yeni teknolojik gelişmeler bu tür iletişime imkanlar sağlar.
Araştırmalar ile iletişimin etkileri, tüketicilerin eğilimleri belirlenmeye çalışılır. Böylece,
tüketici iletişim kaynağı durumuna geçer.
 Pazarlama iletişimini yönetenlerin, tüketicinin deneyim alanını çok iyi analiz edip, bu
alan içerisine girebilecek mesajları oluşturmaları gerekmektedir.
 Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler arasında uyum ve tutarlı mesaj birliği vardır. Bu
etkileşime ilişkin kavram esasında, “pazarlama iletişimi” olarak ele alınmaktadır.
Pazarlama iletişimiyle ilgili olarak yukarıdakilere ilave olarak Kotler (2000), özellikle
hedef alınanların belirlenmesinde, işletmelerin-pazarlayıcının iletişimdeki amaçlarının;
mesajların bilinmesini sağlamak, yani tüketicinin kafasına bir şeyler koymak, tutumlarını
değiştirmek, veya tüketiciyi harekete geçirmek olabileceğini; diğer taraftan bu faaliyetlerin
gerçekleşmesi içinse, pazarlayıcıların, mesajın tasarımlaştırılmasında; mesajın içeriği, yapısı,
formatı, ve kaynağı üzerinde, dikkatle durmaları gerektiğinin altını çizmektedir.
Turizm pazarlamasında iletişim kavramını, büyük ölçüde pazarlama iletişimi ile
özdeşleştirmek olası olmakla birlikte, turistik bir işletmenin ürettiği malları ve/ya hizmetleri
satabilmek için tüketicilerle gerçekleştireceği duygu ve düşünce etkileşimi ise, “turizm
pazarlamasında iletişim” olarak belirtilebilir. Pazarlama konusunda her yaklaşım ve uygulama
bir tür iletişimdir. O halde turizm açısından da bu süreç, turistin kendi evinden ayrılıp, yine
kendi evine dönünceye kadar geçen geniş bir süreci kapsamaktadır. Bu sürecin içerisinde,
seyahatin oluşması için gerekli hizmetleri (tur operatörü, otel, seyahat acentesi, ulaştırma
işletmeleri, transfer işletmeleri, rehber vb.) bir araya getirip, bileşik ürün haline dönüştüren tüm
unsurlar, turizm pazarlamasında iletişimin de kaynak unsurlarını oluşturmaktadırlar.
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Turizm endüstrisinde turistik ürünün çoğunlukla önceden denenme olanağı
bulunmaması, yani üretimle tüketimin eş zamanlı olması, tüketimin üretimin yapıldığı yerde
gerçekleşmesi ve turistin genellikle ürünü görmeden satın alması, gerek tüketicinin beklentisine
uygun hizmet sunabilmede, gerekse de turistle iletişimde büyük titizlik, beceri ve uzmanlığı da
beraberinde getirmektedir.
Turizm dağıtım sistemi, aslında iletişimden ayrı olarak düşünülemez. Şekil 40’de de
görüleceği üzere, turistler ile üretici olarak düşünülen konaklama, yiyecek-içecek, seyahat,
ulaştırma ve eğlence işletmeleri arasındaki iletişim, dağıtım sistemindeki gibi; doğrudan
olabileceği gibi, aracılar kullanılarak dolaylı olarak da sağlanabilmektedir. Ancak dolaylı
olarak sağlanan iletişim, işletmelerin bütün iletişim süreci içerisinde aracı kullandığı anlamına
gelmemektedir.
Tüketiciler ile kurulan dolaylı iletişim çoğunlukla satış sürecinde yer alır. Şekil 4’de de
görüleceği üzere, bir hizmet sektörü olan turizm sektöründeki dağıtım kanallarının, mal dağıtım
kanallarına göre, gerek, ters (tüketicinin, üretim yerine gitmesi) olarak işlemesi, gerekse
hizmetin üretildiği yerde tüketilmesi nedeniyle, ister dolaylı, ister doğrudan olsun, dağıtım
sistemi ile, iletişim sistemi aynı kapsamda ifade edilebilir.
Şekil 40. Turizmde Dağıtım Sistemi ve Aralarındaki İletişim Biçimi

Kaynak: Akat, (2000:183) ’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Bir otel işletmesinde, tüketicinin otelde ilk karşılaştığı görevliden duyduğu cümle,
önbüro görevlisinin yaklaşımı, tavrı ve seçtiği sözcükler, santral görevlisinin ses tonu, servis
elemanının servis esnasındaki davranış biçimi vb. unsurlar tüketiciye, otel hakkında verilen
mesajlardır ki, bunların hepsi iletişimdir. O halde bir otelin iletişim boyutuyla tüketiciye
tanıtımı, tüketicinin otele kapıdan ilk giriş anından başlayıp, çıktığı ana kadar aldığı tüm mesaj
algılarının toplamıdır.

Tablo 12.İletişim Engelleri ve Üstesinden Gelme Yöntemleri
Engeller

Üstesinden Gelme Yöntemleri

1. Statü ve güç farklılıkları

1. Güven ortamının yaratılması

2. Bölümsel ihtiyaçlar ve
hedefler

2.Resmi kanalların geliştirilmesi ve
kullanılması

3. Göreve uygun olmayan
iletişim ağı

3. Resmi ve resmi olmayan çoklu
kanalların desteklenmesi

4. Resmi kanalların
eksikliği

4. İletişim ihtiyaçlarına uyması için
örgüt veya grup yapısının
değiştirilmesi

Kaynak: Daft , (1991):451.
Turizmde tüketimin, üretimin yapıldığı yerde gerçekleştirilmesi, yani üretim ve
tüketimin eşzamanlı olması, üretimin hatasız yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir başka
söylemle turizmde hatalı üretimin telafisi çok zor, nerdeyse olanaksızdır. Bu nedenle hizmet
üreticisinin ve özellikle bu üreticiler bünyesindeki sınır birim bölümlerde (önbüro görevlisi,
servis elemanı, kat görevlileri vb.) çalışanların iletişim konusunda çok dikkatli olması
gereklidir. Bu da örgütte hizmet içi eğitimin önemini ortaya koymaktadır ki, bir işletme
bünyesindeki bu tür faaliyetler, hem çalışanların kendi arasındaki iletişim konularını, hem de
müşteri ve genel olarak dış çevreyle olan iletişim süreçlerine ilişkin konuları kapsamalıdır.
Tablo 12, örgütsel bazda başlıca iletişim engelleri ve üstesinden gelme yöntemlerini
içermektedir.
Tablo 12’de de görüldüğü gibi, statü ve güç farklılıkları, işletme içerisinde en önemli
iletişim engellerinden birini oluşturmaktadır. Yöneticilerin bu engeli aşmak için örgütte güven
ortamını yaratmak, adil ve baskıdan arınmış, ama denetimli bir yönetsel yapıyı örgüte
yerleştirmek zorundadırlar. Ayrıca bölümlere göre belirlenmiş ihtiyaç ve hedefler yerine,
bütüncül bir örgütsel hedefi oluşturabilmek de etkin bir iletişim için avantaj sağlayacaktır.
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İletişim aynı zamanda bir ikna olayıdır. Zor beğenir, müşkülpesent, aceleci yapıdaki bir
kişiyle kurulan iletişim yöntemiyle, anlayışlı, olgun ve sabırlı kişiyle kurulan iletişim, taşıdığı
mesajlar bakımından kuşkusuz farklılık içerebilecektir. İşte bu noktada da, gönderici
(üreticinin) özellikleri ve aldığı eğitim de önemlidir. Örneğin yaş grubu hayli yüksek bir turiste,
çok genç, mesleğe yeni başlamış bir önbüro görevlisi ile karşı karşıya getirmek, iletişim
çerçevesinde bir yönetsel hatadır. Çünkü sabrı, deneyimi ve olgunluğu orta yaşlı bir elemana
göre henüz yeterince oluşmamış genç bir elemanın, yaşlı turiste mesajın net iletilememesi ve
doğru algılanamaması riskini de beraberinde getirebilecektir.
Turistik ürün çeşidinin tanıtım ve pazarlamasında iletişim stratejisi, başlıca iki ana
hedefe göre düzenlenmelidir. Hedeflerden biri, dış pazarlardaki yabancı tur operatörleridir.
Kendi alanında uzmanlaşan ve büyük deneyim kazanan tur operatörünün, pazarladığı turizm
ürününü satın almaya alışmış olan tüketici, genelde bu yolu kullanmaktadır. Diğer hedef kitle
ise; mevcut ve potansiyel turistler olmalıdır. Bu iletişim sürecinde mesajın düzenlenmesinde,
doğruluk prensibinden hareket edilmelidir. Turiste optimal tatminin vaat edilmesi zorunludur.
Mesajlarda çok sayıda, dağınık sloganlar yerine, az sayıda kısa fakat ülkenin tümü yerine alt ve
üst yapısı en gelişmiş turizm alanlarının özelliklerine ait bilgilere ağırlık verilmelidir (İlkin ve
Dinçer,1991:40-50).
Güneş-deniz-kum ve tarih turizminin yanı sıra, Türkiye’de kaplıca, dağcılık , av, spor,
golf, vb. gibi olanakların bulunduğu, verilen bu mesajlar içinde vurgulanmalıdır. Türkiye’nin
bir açık hava müzesi olduğu tüm mesaj ve sloganlarda dile getirilmelidir. Özellikle ve öncelikle
“Bugünkü Modern Türkiye” imajı mesajlarda işlenmelidir (İlkin ve Dinçer, 1991:104-105).
İletişim stratejisinde kanal olarak hedeflenen turist gruplarının yapısına uygun gazete, özel
dergiler ve televizyon gibi iletişim araçları kullanılabilir.
Turizmde insanların birbirleri ile kurdukları iletişim sonucu; insanların birbirleri
hakkında ilişki öncesi önyargıları, peşin hükümleri terk ederek, bunların yerine doğru,
yaşanmış, denenmiş bilgileri koyabilirler. Uygun koşullar altında, turizmin dünya insanları
arasındaki tanışıklıkları, dostlukları ve karşılıklı anlayışı arttırmada yaş, cinsiyet, milliyet, din,
ve ırk ayrımı gözetmeksizin insanlar arasındaki psikolojik ve kültürel mesafeleri kapamada,
kurulan iletişimin, etkili bir araç olabileceği, konuyla ilgili yazının üzerinde durduğu
hususlardandır (Himmetoğlu, 1989:57).
Turizmde, hedef kitle olarak belirlenen bir grup (dinlence turizmi için potansiyel kişiler,
gruplar, şirketler vb.) olabilir ve pazarlama iletişimi kapsamında bu hedef kitleyle bir takım
ilişkiler söz konusudur. Ancak hedef kitleyle pazarlama iletişimi kapsamında kurulan bu
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ilişkiler, her zaman istenilen yönde gelişmeyebilir. Şu durumlarda iletişim sorunları kendini
gösterebilir (Gürgen, 1990:14):
 Kaynak sorunu doğru olmayan biçimde algılar ve bu yüzden yanlış kavramı kodlar.
 Kaynak, sorunu algılar, ancak istenilen anlamı vermeyen mesajı gönderir.
 Alıcı mesajı doğru anlar, fakat unutur ya da umursamaz.
Etkin iletişim; dikkatli planlamayı ve uygulamayı gerektirir. İletişim kurulması istenen
gruplar belirlenmeli ve hangi mesajın gönderileceği ve de bu mesajın hangi kanallarla alıcılara
ulaşılacağına karar verilmelidir. Pazarlama iletişiminde ana mesaj tüm çalışmalarda
kullanılacak biçimde oluşturulmalıdır. Pazarlama iletişimi iki yönlüdür. Bu nedenle iki yönlü
bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirmektedir. Özellikle; yeni teknolojik gelişmeler bu tür
iletişime olanak sağlamaktadır. Araştırmalar ile iletişimin etkileri, tüketicilerin eğilimleri
belirlenmeye çalışılır. Böylece tüketici iletişim kaynağı durumuna geçer.
Günümüzde; turizm sektöründe seyahat acenteleri ve tur operatörleri, kişisel satış
yöntemini oldukça sık kullanmaktadır. Bazı özel tur ve tur organizasyonlarının farklı
detaylarını vermek gerekebilmektedir. Turistik ürünün çeşitlilik kazanmasıyla, fiyatların büyük
değişimler içinde olması, hedef kitlenin özelliklerine yüz yüze iletişim metoduyla denge
kurmaktadırlar. Tur organizasyonları sürekli oldukları kadar mevsimsel özelliklere göre de hızlı
değişmeler göstermektedirler. Bayramlar, sömestr tatilleri, yılbaşı vb. bu nedenle kişisel satış
dönemlik olaylarda kuruluşları daha sonuca götüren bir tanıtım şekli olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında iletişimle ilgili tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir
arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm Pazarlamasında İletişim Unsurlarından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Açısından İletişimin Önemini Anlatınız.
3. Pazarlama Karmasında Tutundurmadan (Promotion) İletişime (Communıcatıon)
Geçiş Sürecini Anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki iletişim kavramından
bahsedilmiştir. Ayrıca, turizm pazarlaması içerisindeki iletişimin önemi vurgulanmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Pazarlamada iletişim çabaları, hedef kitleyi haberdar etme, bilgilendirme, olumlu tutum
oluşturma, tutumları pekiştirme, imaj oluşturma gibi çeşitli iletişim görevleri açısından ele
alınıp amaç bu bağlamda değerlendirilebilir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Gelirin artması ile tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarının değişmesi, tüketicinin farklılık, üstün
kalite ve bazı nitelikler aramasıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Alıcı, mesajların kodlarını geçmiş deneyimlerine, algılarına, düşüncelerine ve hislerine
dayanarak çözerler.
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada iletişim çabaları arasında yer alır?
a) Hedef kitleyi haberdar etme
b) Üretimi arttırma
c) Bilinçli bireyler yaratma
d) Tutarlılık yaratma
e) Daha fazla tüketim oluşturma

5) Aşağıdakilerden hangisi İşletmeler tarafından tutundurma karmasına verilen önemin artma
nedenlerini arasında yer almaz?
a) Gelir artışı sonucu pazarın-pazarların büyümesi
b) Aracı kuruluşların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi
c) Ürünlerin standartlaşması
d) Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının her geçen gün artması
e) Üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel mesafelerin artması
6) Aşağıdakilerden hangisi ideal bir iletişim sürecinin taşıması gereken özellikler arasında yer
alır?
a) İnternet ağı
b) Bilgisayar ağı
c) Netlik
d) Doğruluk
e) Görsellik
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7) Aşağıdakilerden hangisi ideal bir iletişim sürecinin taşıması gereken özellikler arasında yer
almaz?
a) Etkililik
b) Bilgisayar ağı
c) Güvenilirlik
d) Doğruluk
e) Geçerlik

8) “Tasarlanan bir mesajı sözlü ya da sözsüz anlamlı sembollere dönüştürüp, kodlamaktan
sorumlu olan kişidir”
Yukarıda yer alan tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Kaynak (Gönderici)
b) Bilgisayar
c) Kanal
d) Alıcı (Hedef)
e) Mesaj (İleti)
9) ___________________, tasarlanan bir mesajı sözlü ya da sözsüz anlamlı sembollere
dönüştürüp, kodlamaktan sorumlu olan kişidir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Doğru, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) a, 9) Kaynak (Gönderici)
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10. TURİZM PAZARLAMASINDA HEDEF KİTLE (PEOPLE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. 1. Hedef Kitle Kavramı
10.2. Tüketicilerin Seyahat Motifleri Ve Satın Alma Davranışları
10.3. Pazar Bölümlendirme Ve Gerekliliği
10.4. Hedef Kitle Belirleme Ve Oluşturma Süreci
10.4.1. Pazar Bölümlerini Değerlendirme
10.4.2. Hedef Kitleye Yönelik Stratejiler
10.4.3. Hedef Kitleye Yönelik Pozisyon Belirleme ve Ürün Konumlandırma
10.5. Hedef Kitle Memnuniyeti
10.6. Turizm İşletmelerinde Hedef Kitle Belirleme
10.6.1. Seyahat İşletmeleri
10.6.2. Konaklama İşletmeleri
10.6.3. Yiyecek-İçecek İşletmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Hedef Kitle Ne Anlama Gelmektedir?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Pazar Bölümlendirme Ne Anlama
Gelmektedir?
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Hedef Kitle Belirleme Ne Şekilde
Yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Turizm İşletmeleri Turizm
Pazarlamasında
Pazarlamasında
Hedef Kitle
Kitlenin
Ne
Açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Hedef Pazarlamasında Hedef
Olduğunu Kitle
Hakkındaki
Tanımları İncelemek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazar
Bölümlendirme

Turizm
Pazarlamasında
Bölümlendirme
Sayabilmek

İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Pazar Pazarlamasında
Pazar
Özellikleri Bölümlendirmeyi,
Detayları İle İrdelemek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Hedef
Kitle
Belirleme

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Hedef Kitle
Belirlemenin Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Konu

Kazanım

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Hedef
Kitle Belirleme Hakkında
Tanımları ve Çeşitlerini
İncelemek
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10. 1. Hedef Kitle Kavramı
Gönümüzde birçok işletme geniş kitlelere hitap etmektense daha belirli ve sınırlı tüketici
kitlelerine hitap etmeyi tercih etmektedir. İşletmeler mevcut enerjilerini rastgele harcamak
yerine seçilmiş pazarlara uygun ürün ve pazarlama karması oluşturacak şekilde ayarlama
eğiliminde olmaları daha akılcıdır.
Aynı pazar içerisinde farklı yapıdaki tüketiciler nedeniyle farklı talep yapıları oluşabilir.
Turizm açısından bölümlendirme yaklaşımındaki öncelik konusu, doğru pazara doğru
pazarlama karması oluşturarak hizmet vermektir. Bu bakımdan, örgütlerin kıt kaynaklarını
verimli ve etkin kullanmaları, büyük ölçüde doğru pazar tespitine ve pazarlama stratejisinin
oluşturulmasına bağlıdır. Herhangi bir turistik ürün, bir tüketiciyi tatmin ederken başka birini
tatmin etmeyebilir. Bu açıdan bakıldığında, pazarlanacak turistik ürünü talep edecek ve ürünün
tatmin edeceği tüketici kitlesi, söz konusu turistik ürünün pazardaki hedef kitlesini
oluşturmaktadır.
Pazar araştırması ve bölümlendirme, hedef kitlelerin ortaya çıkarılma sürecini oluşturur.
Hedef kitle belirleme, pazar bölümlendirme süreci sonrasında oluşturulabilir. Pazar
bölümlendirme, pazarın farklılıklarını ortaya koyma çabalarından oluşur. Turistik mal ve
hizmetlere olan talebi etkileyen değişkenlerden, ziyaretçilerin bireysel motivasyonlarına kadar
çok farklı ölçütlere göre pazar bölümlendirmesi yapılabilir. Örneğin, bir destinasyonda tatilini
yapan kişiler yaşlarına, ait oldukları sosyal sınıflarına ve kullandıkları dağıtım kanallarına göre
sınıflandırılabilir ve hizmet de bu sınıflandırmaya göre verilebilir.
10.2. Tüketicilerin Seyahat Motifleri Ve Satın Alma Davranışları
Tüketicileri seyahate yönlendirebilmek için hangi nedenlerle seyahate karar verdikleri
iyi incelenmelidir. Satın alma davranışları hakkındaki bilgiler psikoloji, toplum bilimi ve
sosyoloji gibi bilim dalları kullanılarak elde edilir. Diğer endüstrilerden farklı olarak turizm
kaynakları sabittir ve turizm ürünlerinden yararlanmak isteyenlerin destinasyona seyahat
etmeleri gerekir. Dolayısıyla, seyahat ve turizme bireysel motiflerle seyahat eden homojen bir
insan topluluğunun katıldığını düşünmek doğru olmaz.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi de çalışmalarda sıkça kullanılan ve turistik tüketimin
özelliğinin irdelenmesinde dikkate alınan önemli teorilerdendir.

Bilindiği gibi Maslow

ihtiyaçları; fiziksel, güvenlik, sosyal, prestij-statü ve kişisel ego tatmini ihtiyaçları şeklinde
sınıflandırmakta ve fiziksel ihtiyaçları temel kabul ederek, genellikle bir önceki ihtiyacın
karşılanması ile bir sonraki ihtiyacın ortaya çıkacağını vurgulamaktadır (Kozak, 2006, 217;
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Cook, 1998, 29). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi turizm endüstrisine uyarlandığında, şekil-1
deki görüntü ortaya çıkmaktadır.
Kişiler bireysel motivasyon etkenlerine göre değişik tatil seçenekleri tercih edebilirler.
Birileri dinlenme amacıyla seyahat ederken, diğer bir grup iş için ya da dini nedenlerle seyahat
edebilir(Kozak,2006,219, İçöz,2006,4).
Şekil 41. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Turizme Uyarlanması.

Kişisel tatmin: Kişisel tatmin amaçlı treking veya alternatif
turizm türleri gibi

Prestij ve statü: Birinci sınıf uçak bileti ve yolcu gemisi gibi

Sosyal ihtiyaçlar:Ait olma ihtiyacı ve sosyal bir sınıfa kabul
arkeoloji grup turu gibi

Güvenlik ihtiyacı: Belirli düzeyde güvenlik ve huzur isteme,
havayolu güvenliği gibi

Fiziki ihtiyaçlar: Tatil için gerekli olan temiz su, gıda ve
konaklama gibi temel ihtiyaçlar.

Kaynak: Lumsdon, 1997, 37.
Yukarıda üzerinde durulan motivasyon değerlendirmesi bireyler üzerinde etkili olan ve
bireysel karar veren kişiler için söz konusudur. Son yıllarda kongre, toplantı, hizmet içi seminer,
bayi toplantısı ve benzeri şekillerde grup seyahatleri yapılmaktadır. Bu tür faaliyetlerde,
yukarıda belirtilen etmenlerin bireylerin kararını etkilediğini söyleyebilmek oldukça zordur.
Bu tür turizm faaliyetlerinde şirket sahipleri ve yönetimleri satın alma ve destinasyon seçimi
kararını verirler. Aşağıda ortaya konulan satın alma süreci, bu tür organize seyahatlerde geçerli
değildir.
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Turistik Ürünlere Yönelik Satın Alma Süreci: Turistik ürünlere yönelik satın alma
süreci diğer mal ve hizmetlere yönelik satın alma sürecinden farklıdır. Turizm endüstrisinde
çoğunlukla ürün görülmeden satın alındığı için karar verme süreci hassastır ve çabuk etkilenir.
Tüketici satın alma süreci, kişinin ihtiyacı hissetmesi ve belirlemesi ile başlar, satış sonrası
hizmetlerle biter. Satın alma sürecinin ayrıntılarında farklılıklar olsa da (Kozak, 2006, 224;
Kotler, 1999, 201; Lumsdon,1997,46) genellikle süreç şu şekilde oluşmaktadır:
 Gereksinimlerin farkına varmak; Bu süreçte kişi bir tatile ihtiyacı olup olmadığı,
yoğunluğu, bulunduğu ortamın yarattığı stres veya boş zaman gibi unsurların etkisiyle
süreci başlatır. Kişi neye ihtiyacı olduğunu tespit eder. Destinasyon hakkında bilgi
edinme sürecini başlatır.
 Bilgi toplamak; Bu aşamada kişi daha fazla bilgi edinmek ister. Destinasyonların sunduğu
ürünleri ve destinasyonu tanımaya çalışır ve rakipler hakkında bilgi edinir. Bu süreçte
referans gruplarının ve destinasyon tanıtım faaliyetlerinin etkisi önemlidir.
 Seçeneklerin değerlendirilmesi; Kişinin tavır belirlemesi bir önceki aşamada elde ettiği
bilgi birikimine bağlıdır. Daha önceki deneyimler, destinasyonla ilgili risk durumu,
fiyatın pahalı olup olmaması, ne tür ihtiyaçlara karşılık verebildiği gibi konuları
değerlendirerek ürüne karşı tavır belirler. Ürünün fiyatı, destinasyonun sunduğu ürün
çeşitleri, sosyal getirisi, tatmin duygusu, destinasyonun imajı gibi ayrıntıları rakipleri de
dikkate alarak karar verir.
 Satın alma; Değerlendirmenin belirli bir turistik ürün lehine sonuçlanması satın alma
işleminin olduğunu göstermez. Kişi sadece potansiyel talep oluşturmuştur. Kişinin
zamanı ve mali durumu satın alma kararını belirler. Kişi, ürünü boş zamanı ve mali
durumu açısından değerlendirir. Eğer birey daha esnek tatil yapma zamanına sahipse bu
durum ürün açısından olumludur.
 Adaptasyon ve satın alma sonrası davranışlar; Geçirilen tatilin kişiyi tatmin etmesi yeterli
değildir. Özellikle çağdaş pazarlama yönetimleri satın alma sonrasında da müşterilerle
diyalogları devam ettirerek müşterinin ürüne ve markaya bağımlılığını artırır. Doğum
günlerinde hatırlanması, özel indirimlerden ve imkanlardan haberdar edilmesi gibi
pazarlama çabaları ile satın alma sonrası olası tatminsizlikler önlenmeye ve tatmin düzeyi
artırılmaya çalışılır.
Şekil 42. Satın Alma Karar Süreci
İhtiyaçların
Farkına
varmak

Bilgi
edinmek

Seçeneklerin
değerlendirilmesi

Satın alma

Satın alma
sonrası
davranış
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Turizm endüstrisinde tüketici davranışlarını iyi anlayabilmek ve tatmin düzeyini
artırabilmek için pazarlama araştırmaları yapılarak tüketiciler hakkında çeşitli bilgilerin
toplanması ve bunların bilimsel değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bu çalışma turistik
bölgelerde turistin gözlenmesi ile olabileceği gibi anket yöntemleri ile de yapılabilir. Elde
edilecek değerlendirme sonuçlar dikkatle incelenmeli ve turistik ürünün gelişimi ve etkin
kullanımı için gerekli faaliyetler, destinasyon örgütleri, turizm işletmeleri ve pazarlama
birimleri arasında iyi bir eşgüdümle yerine getirilmelidir.
10.3. Pazar Bölümlendirme Ve Gerekliliği
Pazar bölümlendirmesi, pazarlamacılar tarafından çok gerekli ve faydalı bir teknik
olarak kabul edilmektedir (Mykletun, 2001, 494; Kotler, 1999, 266). Pazar bölümlendirme
yerel örgütler için çok önemlidir. Mesela, İngiltere Turizm Birimi İngiltere turizmi açısından
pazarlarını uzun süreli iç turizm, kısa süreli iç turizm ve dış turizm şeklinde sınıflandırmıştır
(Holloway, 1993, 60). Kanada Turizm Birimi de değişen talep yapısını fark ederek pazar
bölümlendirmenin gereği olarak ürün farklılaştırmasına gitmiştir.
Pazar bölümlendirme turizm işletmeleri açısından en önemli ve zor işlevlerden birisidir
(Kerin, 1983, 13). Stratejik pazarlama yönetimi açısından da pazar bölümlendirmesi önemlidir.
Hızlı küreselleşmeyle beraber pazar yapılarında ve tüketim alışkanlıklarında değişimler
olabilmektedir. Pazar bölümlendirme statik bir anlayıştan uzak dinamik değerlerle yapılırsa
hedeflere ulaşılması daha kolay olur. İnternet teknolojisindeki gelişimin bir sonucu olarak gerek
verilere daha kolay ulaşma imkanının gerekse rekabetin artması, örgütlerin başarılı olabilmesi
için pazar bölümlendirmeye olan ihtiyaçlarını artırmıştır.
Pazar bölümlendirme sürecinin araştırma, analiz ve gruplaştırma sürecinden oluştuğu
belirtilmekte ve sürecinin aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır (Kozak, 2002, 289: Mill, 1992,
423; Heath, 1992, 102);
1- Öncelikle potansiyel turistlerin nasıl gruplandırılacağına ilişkin esaslar belirlenir. Bu
esaslara göre pazar dilimleri oluşturulur.
2- Mevcut pazar bölümleri rakiplerin de durumu göz önüne alınarak bir değerlendirmeye
tabi tutulur. Turizm pazarlamacıları için veri oluşturulur.
3- Son aşamada turistik ürünlerin pazarlanabileceği pazar dilimlerinden en uygunları
seçilerek, hedef pazarlar ve hedef kitleler tespit edilmiş olur.
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Pazar bölümlendirmesi nasıl olmalıdır? Her tüketici ihtiyacını karşılayacak her bir
tüketiciye özel bir ürün mü, yoksa belirli bir pazar dilimine cevap verecek bir ürün mü
sunulmalıdır? Turizm işletmeleri açısından oldukça önemli olan böylesi soruların cevabını
bulacak pazarlama yönetiminin, bir stratejinin uygulanabilir olması için pazar diliminde
genellikle şu unsurlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Kotler,1999,250;
Mill,1992,424; Heath,1992,102; Coltman, 1989,182);
 Ölçülebilirlik;

pazar

dilimindeki

potansiyel

turist

miktarı

makul

şekilde

tahminlenebilecek mi?
 Güvenilirlik; pazar diliminde uygun pazarlama faaliyetlerini destekleyebilecek kadar
yeterli turist var mı?
 Giriş-çıkış kolaylığı; turistlere normal dağıtım ve satış faaliyetleri ile ulaşılabilecek mi?
Bu ne kadar kolay olabilecek?
 Dayanaklılık; Pazarın gelişmesi durumunda pazar dilimi özelliğini devam ettirebilecek
mi? Yani pazar dilimine yeni rakipler girdiğinde hala çekiciliğini koruyacak mı? Benzer
hizmet veren rakiplerin pazara girmesine ne kadar dayanıklı? gibi soruların cevapları
aranır.
 Rekabet gücü; pazar diliminde rakiplere göre ne gibi avantajlar var ve müşterisi memnun
olan bir işletmeden müşteri çekme imkanı var mı?
Pazar Bölümlendirme Yöntemleri ve Esasları: Pazar bölümlendirmede tek bir yol
olmadığı için pazarlamacılar, amaçlarına uygun değişik bölümlendirme ölçütleri uygularlar
(Cemalcılar, 1996, 38). Pazar bölümlendirmeye yönelik yaklaşımlar temel de aynı olmasına
rağmen, bölümlendirme esasları akademisyenlere göre ufak ölçekli farklılıklar göstermektedir
(Baloğlu, 1998, 160). Kotler (1999, 240), Cook (1998, 34), Heath (1992, 93) ve (Jefferson,
1991, 82) bu esasları dört başlık altında toplarken, Mill (1992, 425) yedi, Coltman (1989, 183)
dokuz ve Kozak (2006, 105) onbir başlık altında ele almaktadır. Genellikle yaygın olarak
kullanılan esaslar şunlardır;
Coğrafik bölümlendirme; Çok sık kullanılan ve turizm açısından en önemli bölümlendirme
esaslarından birisidir. Coğrafik bölümlendirme pazarı ülke, eyalet, il, ilçe, kasaba, köy ve
benzeri alanlar şeklinde dilimlere ayırır. İklim, manzara, kültür, nüfus yoğunluğu gibi coğrafik
unsurlar dikkate alınarak bölümlendirme yapılır. Coğrafik bölümlendirmeye bir örnek
olabilecek bölümlendirmede de, yerel piyasa, bölgesel piyasa, ulusal piyasa ve uluslararası
piyasa olmak üzere dört ana piyasadan bahsedilmektedir (Olalı, 1988, 167).
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Sosyo-ekonomik ve demoğrafik bölümlendirme; En sık kullanılan ve pazarlamacılar
açısından en yararlı bölümlendirme ölçütlerinden birisidir (Jefferson, 1991, 82; Kotler, 1984,
180;) ve pazarın, demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlere göre gruplandırılması ile
oluşur. Ayrıca, hem tüketicinin doğrudan ve etkin biçimde sınıflandırılması olasılığı vardır,
hem de diğerlerine göre ölçülmesi en kolay değişkenlerdir (Kotler, 1999, 243). Sosyoekonomik ve demoğrafik pazar bölümlendirme değişkenleri, yaş, cinsiyet, aile yapısı, gelir
durumu, eğitim düzeyi, meslek, dini inançlar, ırk, millet ve arkadaş çevresi gibi unsurlardan
oluşur. Toplumlardaki hızlı değişimler dikkate alındığında pazarlama stratejisi üzerinde,
demografik değişkenlerin mi yoksa ekonomik değişkenlerin mi daha etkili olabileceği
tartışılmıştır (Coltman, 1989, 184).
Sosyolojik bölümlendirme; Sosyolojik bölümlendirme sosyal sınıf, yaşam tarzı ve
kişisel özellikler esas alınarak turistleri farklı gruplara ayırır. Pazar bölümlendirmesinde
genellikle temel değişkenler olarak kullanılan coğrafik ve demografik bölümlendirmeye ilave
olarak sosyolojik bölümlendirmenin kullanıldığı vurgulanmaktadır (Coltman,1989, 184). Aynı
demografik özelliklere sahip turistlerin farklı sosyolojik niteliklerinden dolayı değişik
gruplarda yer alması da olasıdır.
Davranışsal bölümlendirme: Araştırma maliyetlerinin yüksek olması gibi sosyolojik
bölümlendirmeyi sınırlandırıcı özellikler sebebiyle pazarlamacılar farklı bir pazar
bölümlendirme yaklaşımı olan ve tüketicilerin davranışlarını temel alan davranışsal bölünmeyi
geliştirmişlerdir. Bu yöntemle turistler, ürün hakkındaki bilgileri, tutum ve davranışları gibi
davranışsal unsurlara göre gruplandırılırlar. Davranışsal bölümlendirme, turistik ürünlere karşı
davranışlarına göre turistleri, durum, faydalanma, kullanıcı statüsü, kullanım oranı, marka
bağımlılığı ve turistin hazır olma düzeyi gibi gruplara ayırır ve inceler (Kotler, 1999, 248;).
Pazarlamacılar turistin davranışlarına göre turistik ürün sunmaya çalışırlar. Turistin seyahat
deneyiminden kazanmayı arzu ettiği faydalar aynı zamanda turisti seyahate ve belirli turistik
ürünlere yönlendiren nedenlerdir.
Diğer bölümlendirme esasları: Yukarıda belirtilen esasların dışında değişik
bölümlendirme esasları vardır. İlgili kaynaklarda ayrıntılı biçimde açıklanan bu esaslar; ürüne
göre gruplandırma, seyahatin amacına göre gruplandırma, dağıtım kanallarına göre
sınıflandırma, fiyata göre sınıflandırma ve çok yönlü farklılaştırmayı içerir.
10.4. Hedef Kitle Belirleme Ve Oluşturma Süreci
Pazar bölümlendirme faaliyetleri tamamlandıktan sonra, turistik ürüne veya işletmeye
uygun hedef pazarın belirlenmesi gerekir. Pazarlama, bireysel ve örgütsel amaçları tatmin
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edebilecek değişimleri yaratacak, fikir, mal ve hizmetlerin düşüncesini, fiyatlamasını,
tanıtımını ve dağıtımını planlama ve idare etme sürecidir. Pazarlama süreci, müşteri özellikle
de hedef tüketici kitlesi ile başlar (Hsu,2002,4). Pazar bölümlendirmesi, işletmelere pazar
dilimlerinde çeşitli fırsatlar sunar. Ancak, işletmelerin bu fırsatların tamamını değerlendirmesi
mümkün olamayacağı için hedef pazarlar ve hedef kitleler belirlenmesi gereklidir. Turizm
işletmelerinin hedef kitleye ulaşmada izleyebileceği süreç kısaca şu şekildedir:
 İlk aşamada işletmenin nasıl bir pazara hitap edeceği belirlenir.
 Kitle içerisinde benzer istek, alışkanlık ve özelliklere sahip turistlerin beraber
değerlendirilebileceği şekilde bir gruplandırma yapılır.
 Gruplara hitap edecek şekilde farklı ürünler yerine bir veya iki ürün üzerine yoğunlaşılır.
 Belirlenen hedef grupları oluşturan bireylerin, karar alma süreçlerinde etken olan
unsurları dikkate alan bir pazarlama karması oluşturulur ve uygulanır.
10.4.1. Pazar Bölümlerini Değerlendirme
Turizm işletmeleri kendilerine uygun hedef pazarları değerlendirirken çok dikkatli
araştırma ve incelemelere dayanarak pazar dilimlerini belirlerler. Mill (1992, 431) gelir
potansiyeli, rekabet, maliyet ve hizmet sunulabilirlik şeklinde dört açıdan ele almaktadır. Genel
olarak bu değerlendirmeyi şu şekilde de yapmak mümkündür:
Pazarın gelişmişlik düzeyi ve potansiyeli: Pazar dilimin mevcut harcaması ve gelecekteki
potansiyel harcaması, seyahate çıkma sıklığı ve pazar yapısının geleceğe yönelik gelişim
potansiyeli incelenir.
Rekabet: Pazarda rekabetin durumu nedir? Rekabetten pazarın yapısı ve gelişimi nasıl
etkileniyor? Rakiplerin pazar dilimindeki durumu nedir ve rakiplere karşı ne tür avantajlar ve
dezavantajlar var? gibi soruların cevabı aranır.
Pazar dilimine yönelik pazarlama faaliyetini yapabilme yeteneği ve gücü: İşletme
yönetiminin, mali yapısının ve birikiminin gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilecek yeteneğe
sahip olup olmadığı irdelenir.
Turistik arz potansiyelinin tüketiciyi tatmin etme düzeyi: Yerel çekicilikler ve hizmetlerin
tüketici beklentilerini tatmin düzeyi ne olacak? ve işletmece sunulacak turistik ürün hedef kitle
özelliklerine uygun mu? sorularının cevabı aranır.
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10.4.2. Hedef Kitleye Yönelik Stratejiler
Farklı pazar dilimlerini değerlendirme işlemi bittikten sonra sonuçlara göre işletmelerin
hangi pazar dilimine ve tüketici grubuna yöneleceğine karar vermeleri gerekir. Bazen
yönetimler bu kararı verirken tercihlerinde zorlanabilirler. Ancak, turizm işletmelerinin önünde
hedef pazarı belirlemede yardımcı olacak farklı stratejiler vardır (Kotler,1999,253;
Heath,1992,105). Hedef pazar belirleme stratejisi temelde; pazar bölümlendirmesini dikkate
alan ve almayan olmak üzere iki grup altında toplanır ve işletmeler belirtilen stratejilerden
kendilerine uyan stratejiyi seçebilirler.
Bölümlendirmeyi dikkate almayan stratejisi: Farklılığı dikkate almadan herkese hitap
edecek pazarlama anlayışını benimser ve pazarın tamamına hitap eder. Özellikle kitlesel
organizasyonlara katılan tur operatörlerinin faaliyetleri bu stratejiye güzel bir örnektir. Fiyat ve
rekabet odaklılık yoğundur veya ikame edilemeyen ürünler için geçerlidir. Bu stratejinin
temelinde kitlesel tanıtım ve dağıtım hizmetlerinden yararlanılır. Her birim üründe kar marjı
fazla değildir. Thomas Cook, Thomson, Pascha, Öğer ve ETS gibi büyük tur operatörleri
bunlara en güzel örneklerdir.
Bölümlendirmeye dayalı stratejiler: Tüm pazara hitap etme yerine pazar bölümlere ayrılır ve
belirlenen bir veya bir kaç bölüm hedef alınır ve her bir pazar dilimi için farklı bir pazarlama
stratejisi uygulanır. Temelde örgütle rakipler arasındaki farklar ortaya konur. Pazar
bölümlendirmeye dayalı stratejileri belirlerken ürün farklılaştırması ve fiyat farklılaştırması
olmak üzere iki araç kullanılır. Pazar bölümünün yapısına uygun şekilde bu araçlardan birisi
veya her ikisi de kullanılabilir. Bölümlendirilmiş pazar dilimlerinden elde edilen hasılatın
bölümlendirilmemiş pazardan elde edilen hasılattan daha yüksek olduğu belirtilmektedir
(Kotler, 1999, 243). Bölümlendirilmemiş pazarlarda birim kar marjının bölümlendirilmiş
pazarlara göre çok düşük olması bu sonucun nedenidir. Bölümlendirilmiş pazarlarda kendi
arasında üç gruba ayrılabilir ve her bir grup için farklı stratejiler uygulanır.
Geniş bölümlendirme: Yerel örgütler her tür pazar dilimine hitap edecek ürün
farklılaştırmasını benimseyen pazarlama anlayışıyla hareket ederler. Resort ürünlerden, balayı
ve özel ilgi turizmine kadar çok çeşitli seçenekler sunarlar. Kitlesel pazarlama gibi bu tür pazar
stratejilerinin maliyeti yüksek olabilir. Bu stratejinin işletmeye sağlayacağı en önemli
avantajlardan birisi, talebin sezonluk yoğunlaşmasını azaltarak değişik mevsimlere de talep
yaratmasıdır.
Seçici bölümlendirme: Ürüne uygun birkaç pazar dilimine hitap edilir ve ürün,
farklılaştırılarak yeme-içme ve konaklama işletmeleri kalite düzeylerine göre farklı paketler
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halinde farklı pazar dilimlerine sunulur. Ancak, işletmeler hedef kitle belirlerken seçicidirler.
Belirli gelir gruplarını hedef alabilirler. Beş yıldızlı otel müşterilerine ve üç yıldızlı otel
müşterilerine ayrı paket turlar hazırlamak ve pazarlamak gibi. Örneğin, Antalya bölgesinde tatil
köyleri ile Kale içindeki otellerin farklı pazar dilimlerinden turist çekmeleri.
Tek dilim bölümlendirme: İşletme kaynaklarını tek bir pazar dilimine yoğunlaştırır.
Sahip olduğu arz potansiyeline uygun pazar dilimini seçerler. Örneğin, Kapadokya’da kültür
turizmine yoğunlaşma vardır ve konaklama hizmetlerindeki yapılanma bir veya iki gecelik,
yarım pansiyon konaklamaya yöneliktir. Afyon bölgesinde kaplıca turizmine yoğunlaşılması
da bu tip bölümlendirmeye örnektir.
Klasik

pazarlama

anlayışının

hakim

olduğu

çevrelerde

ürün

odaklı

pazar

değerlendirmeleri yapılırken, müşteri odaklı anlayışta pazar bölümlendirmede talep ve talebe
ilişkin analizlerin daha yoğun kullanılır. Günümüzde başarılı pazarlama turizm işletmelerinin,
pazar bölümlendirme de ve hedef kitle seçiminde sadece talep incelemelerini dikkate
almadıkları görülür. İşletmelerin şu etkenleri de dikkate aldığı gözlemlenmektedir.
 Arz kapasitesi ve potansiyeli: Eğer turizm işletmesinin sahip olduğu ürün çeşidi ve
hizmet üretme kapasitesi sınırlı ise, geniş pazar dilimlerinden uzak durulacaktır.
 Arzı oluşturan ürünün homojenlik düzeyi: Ürüne ilişkin şu soruların cevabı aranır; ürün
her tür pazara hitap edebilecek mi? kitlesel hedeflere yönelebilecek mi? Pazar
bölümlendirmesi yapmadan pazar görme şansı var mı? Homojenlik düzeyi arttıkça bir
yandan standartlaşma gelirken diğer yandan da rakipler tarafından ikame edilme riski
artar.
 Pazarın homojenliği: Tüketicilerin talep yapısındaki farklılıklar incelenir. Eğer
pazardaki turistler sadece sejour tatil anlayışına sahipse, bu durumda ürün farklılaştırması
nasıl olacak? ve pazardaki ürünlere benzer ürün mü sunulacak?
 Rakiplerin stratejileri de önemli bir engeldir: Sert ve saldırgan rakiplerin olduğu
pazarlara girmek oldukça zordur. Sahip oldukları avantajları kullanarak fiyat indirimi ve
benzeri taktiklerle rakip turizm işletmelerinin pazara girmesine engel olabilirler.
10.4.3. Hedef Kitleye Yönelik Pozisyon Belirleme ve Ürün Konumlandırma
Turizm işletmeleri hedef kitlelerini belirledikten sonra, belirlenen pazarlardaki kitlelere
yönelik pozisyon alma sürecini başlatırlar. Belirlenen hedef pazar bölümlerinde nasıl pozisyon
alınacağına yani pazara nasıl yerleşileceğine karar verilir. Pozisyon belirleme kararı aynı
zamanda pazarlama programının bir sonraki aşaması olan pazarlama karmasının da doğru tespit
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edilmesine olanak sağlar. Beyindeki algılamaya yönelik yapılan bir eylem olarak tanımlanan
pozisyon alma (Reis, 1986, 7), rakip destinasyonlarca henüz işgal edilmemiş müşterinin
beynine girme ve bir yer kapma çabasıdır (Kotler, 1999, 256; Seaton, 1996, 115; Mill, 1992,
431).
Pozisyon alma stratejisi, büyük ölçüde belirli bir pazarlama programının
oluşturulmasına bağlıdır. Tutundurma stratejisinin belirlenmesi sonrasında pozisyon alma
stratejisi belirlenir. Kozak (2006,119) ve Kotler (1999, 258), pozisyon alma stratejilerini beş
gruba ayırmaktadır. Söz konusu stratejiler şu şekilde değerlendirilebilir:
Belirli ürün niteliklerine göre: Düşük fiyat veya destinasyonun sahip olduğu iklimsel
ve tarihi özellikleri ön plana çıkaran bir strateji oluşturulabilir.
Karşıladıkları ihtiyaçlara göre: Turistin ne tür ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanır.
Kemer ve Marmaris gibi destinasyonlar deniz-kum-güneş amaçlı tatil ihtiyacını karşılarken,
Yalova veya Afyon kaplıcaları ile sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tatil köyü ile şehir oteli
veya butik otelin farklı hedef kitlelere hitap etmesi ve konaklama işletmelerinin farklı pozisyon
seçenekleri sunması gibi.
Sundukları fırsatlara göre: Turizm işletmeleri tatil hizmeti verirken aynı zamanda
sahip oldukları özelliklerden dolayı farklı fırsatlar da sunarlar. Termal otellerin konaklama ve
ilgili hizmetlerinin yanı sıra tedavi için fırsatlar sunması gibi. Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin
yoğun olduğu İstanbul, Paris ve New York gibi büyük şehirlerde turistlerin seyahati süresince
çok farklı fırsatları değerlendirmesi olasıdır. Örneğin, Haziran ayında Antalya’da düzenlenen
festival çerçevesinde Aspendos antik tiyatrosunda sanatsal bir faaliyeti izleme fırsatını
yakalamak gibi.
Kullanıcıların sınıflarına göre: Demoğrafik veya sosyal sınıf katmanları başta olmak
üzere farklı sınıflandırma kriterlerine göre bir yaklaşım benimsenebilir. Üçüncü yaş grubu,
kaplıca ve sağlık turizmi kapsamında yoğunlaşan işletmelerce hedef kitle olarak alınacağı gibi,
Disneyland, Aquapark ve Aqualand gibi işletmelerce çocuklu aileler hedef alınabilir.
Mevcut rakiplerine göre: Hedef pazarlardaki rakiplerin stratejilerine göre bir pozisyon
alma yaklaşımı geliştirilebilir.
Belirlenen hedeflere uyan mükemmel bir stratejisinin oluşturulması her zaman mümkün
olmayabilir. Ancak, etkin ve optimum faydayı sağlayabilecek bir stratejinin oluşturulması, bazı
aşamaların takip edilmesi ve iyi bir incelemeyle olasıdır (Kotler, 1999, 259; Heath, 1992, 119;
Cravens, 1986, 18). Turistik ürüne uygun pozisyon geliştirme stratejisinin aşamaları şu şekilde
sıralanabilir:
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 Mevcut pozisyonun değerlendirmesi yapılır,
 Gelecekte arzu edilen pozisyon seçilir,
 Rekabetteki avantajlar belirlenir,
 Pozisyona uygun strateji planlanır,
 Strateji belirlenen hedef pazara uygulanır.
10.5. Hedef Kitle Memnuniyeti
Hedef kitleyle iletişim oldukça önemlidir ve turizm işletmeleri, hedef kitlelerin
işletmeden memnuniyetini belirlemek ve geliştirmek için büyük çaba gösterirler. Tüketici
memnuniyeti, tüketicicin ürün tüketimine ilişkin sahip olduğu deneyimler ile ürün hakkında
tüketim öncesinde ortaya koyduğu beklentilerinin karşılaştırılmasının bir sonucudur. Başka bir
ifade ile ürün hakkında oluşan beklenti düzeyi ile tüketimin gerçekleşmesi sonucunda ortaya
çıkan beklentinin gerçekleşme düzeyi arasındaki ilişki memnuniyet olarak ortaya çıkmaktadır.
Memnuniyet aynı zamanda tatmini de sağlamaktadır. Müşteri tatmini bir ürünün satın alması
ve tüketilmesi durumunda ve sonrasında tüketicinin geliştirdiği duyguları içermektedir.
İşletmelerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla müşteri memnuniyetlerine
önem verdiğini bilinmektedir. Kozak ve Rimmington (2000) müşteri memnuniyetini, genel
anlamda bir ürünün tüketiciler tarafından algılanması ile o ürünün objektif unsurları arasındaki
ilişkiye bağlı olarak, tüketicinin elde etmiş olduğu tüketim deneyimini subjektif olarak
değerlendirilmesi şeklinde tanımlamaktadır. Kozak (2006, 225) memnuniyeti ölçmenin
tüketicinin örgüte güvenini ve bağımlığını artırdığını belirmektedir. Bu bakımdan, turistik
ürünlerin tüketiminden sonra tüketici tatmininin ölçülmesine yönelik sistemlerin ve analizlerin
geliştirilmesi ve uygulanması gerekir. Beklenti ve performans analizi, önem ve performans
analizi, doğrudan onaylama ve onaylamama analizi ile sadece performans analizi gibi değişik
analizlerle tüketici tatmini belirlenebilir (Kozak, 2006, 227).
10.6. Turizm İşletmelerinde Hedef Kitle Belirleme
Turizm işletmeleri yapılarına ve faaliyet alanlarına göre farklı hedef kitle belirleme ve
tatmin etme yaklaşımlarına sahip olabilirler. Ancak, turizm işletmesinin faaliyet alanı ne olursa
olsun, içsel faktörlerin de çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Çalışanların, işletmenin amaçları,
kime hitap ettiği, hedef kitlenin ne tür beklenti içerisinde olabileceği, işletmenin bir parçası
oldukları ve benzeri konularda eğitilmesi ve motive edilmesi, pazarlama faaliyetlerini başarılı
kılan ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur.
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10.6.1. Seyahat İşletmeleri
Grup olarak seyahat eden ziyaretçilerin, transferinde ve gezdirilmesinde turizmde charter
otobüs işletmeciliği yapan turistik yolcu taşıma şirketleri mevcuttur. Çoğunlukla, otobüs, midibüs
ve minibüs araçlarla hizmet veren taşıma firmaları talebe göre ticari araçları kiralarlar. İstanbul,
Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla gibi yoğun ziyaretçisi olan destinasyonlarda çoğunlukla
konumlandırılan taşıma şirketlerinin hedef kitlesini, organize seyahat düzenleyen işletmeler yani
tur operatörleri ve seyahat acentaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bireysel tüketici doğrudan bu
işletmelerin hedef kitlesi olamamaktadır. Bireysel tüketici satın aldığı paket içerisinde kendisine
sunulan ulaştırma hizmetini kullanmak durumundadır. Ancak, ziyaretçilerin memnun edilmesi
kurumsal tüketicilerin kararını olumlu yönde etkileyebilmektedir.
Charter uçak işletmeleri için de tur operatörleri ana hedef kitleyi oluşturmaktadır. Tur
operatörleri risk alarak diğer turistik ürünlerle birlikte uçak koltuğunu da paket programlara
dahil ederek, cazip fiyatlarla kitlesel büyük operasyonlar yaparlar. Satışa sunulan paket
programa göre tur operatörleri adına tarifesiz uçak seferleri charter firmaları tarafından yapılır.
Charter havayollarının hedef kitlesini paket turlara katılan bireylerin oluşturduğu algısı doğru
değildir. Tur operatörleri charter uçak kullanımını belirlemede ve seçmede tek karar vericidir.
Kesinlikle tüketici ile doğrudan ticari ilişkisi söz konusu olmadığından, charter firmalarının tur
operatörlerine bağımlılığı üst düzeydedir ve ticari anlamda hedef kitleleridir.
Yolcu gemileri için hedef kitle, her ne kadar çeşitli demoğrafik sınıflardan oluşsa da,
sürekli otel değiştirmeyi sevmeyen, rahat ve yorucu olmayan seyahatleri tercih eden kitlelerden
oluşmaktadır. Üçüncü yaş grubunun, hem harcanabilir gelir düzeyinin yüksek olması hem de
ileri yaşlarda artan sağlık sorunları nedeni ile yolcu gemilerini tercih ettikleri söylenebilir. Yat
işletmeleri ise çoğunlukla yat tutkunlarını hedef kitle olarak görmekte ve yatçılıkla ilgili dernek,
kulüp ve benzeri organizasyonları da hedef kitlelere ulaşmada ciddi aracılar olarak görmektedir.
Tur operatörleri ve seyahat acentaları ise turizm endüstrisinde, seyahatin düzenleyicileri
olduğu için hedef kitleler üzerinde belirleyici etkiye sahiptirler. Tur operatörleri, toptancı ve
üretici olmalarından dolayı tüketiciyi hedef alan cazip paket programları pazara sunarlar.
Örneğin, İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden birisi olan Thomson, 1988 yılında 949
Milyon İngiliz Sterlini ciro ve 3.4 milyon Sterlin kar elde etmiş ve satılan her tatilden elde ettiği
net karı 1 Sterlinin altında olmuştur (Atay, 1998, 36).
Bu stratejiyi benimseyen turizm işletmeleri turistik ürün tüketicisinin algısında güçlü ve
güvenilir imajı oluştururlar. Kitlesel imkanları kullandıkları için birim maliyetler düşüktür. Tur
operatörleri genellikle pazar bölümlendirme yapmadan pazardaki kitlelerin tamamına fiyat
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odaklı hitap etmek isterler. Türkiye’de ETS seyahat acentası tur operatörüne en güzel örnektir.
Reklam ve tanıtım giderleri fazla olan tur operatörlerinin hedef kitlesi nihai tüketici yani
potansiyel turisttir. Ancak, tur operatörleri tek başlarına hedef tüketici kitlesine ulaşmakta
zorlanabilirler. Perakendeci seyahat acentaları da tur operatörlerinin hedef kitleleri arasındadır.
Tüketici kitlesi üzerinde etkin rol oynayan, perakende satış yapan ve potansiyel turistle birebir
ilişkide olan perakendeci seyahat acentaları tur operatörleri ile potansiyel turist arasında önemli
bir bağlantı noktasıdır.
Seyahat acentaları internetle birlikte çok geniş kitlelere hitap edebilse de genellikle
bulundukları coğrafi bölgede daha çok yerel veya bölgesel bazda hedef kitle oluştururlar.
Faaliyette bulundukları yerleşim alanları ve yakın bölgesi ile daha önce hizmetlerini kullananlar
ve onların yakın çevresi, seyahat acentalarının en öncelikli hedef kitlesidir. Bulundukları bölgede
ikamet etmeleri, müşterilerle uzun dönemli ilişkiler geliştirmeleri ve seyahat acentalarının tüketici
kararı üzerindeki etkisi gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu nedenle, potansiyel turiste
ulaşmakta ve kararını etkilemede perakendeci seyahat acentalarının her zaman dikkate alınması
gerekir.
10.6.2. Konaklama İşletmeleri
Konaklama işletmelerinin, bulundukları destinasyonun çekim gücünü de dikkate alarak
hedef kitlelerini belirlemeleri arzu edilir. Çünkü ziyaretçiler destinasyonun çekim gücünü
dikkate alarak seyahat kararlarını verirler. Genellikle ziyaretçilerin öncelikle destinasyon
seçimini yaptığı ve sonrasında konaklama işletmesine ilişkin tercih sürecine girdiği
gözlenmektedir. Otelin bulunduğu destinasyonun özellikleri otelin hedef kitlesini belirlemede
de kendini gösterir.
Alman pazarına yönelmek isteyen, özellikle alman pazarı odaklı Antalya
destinasyonundaki konaklama işletmeleri, anılan araştırmadan çok önemli çıkarımlar yapabilir.
Özellikle İstanbul’da faaliyet gösteren şehir otelleri için bu raporun sonuçları çok önemli
değildir. İstanbul otellerinin her şey dahil sistemle pazar bulmaları neredeyse imkansızdır.
Dolayısıyla, konaklama işletmesinin yapısına ve bulunduğu destinasyona göre hedef kitle
belirleme süreci farklılıklar gösterebilir. Bir otel işletmesinin bireysel tüketicileri yönelik hedef
kitle oluşturmada takip edebileceği süreç şöyle sıralanabilir.
 Öncelikle destinasyona turist gönderen ve turist deposu olan pazar dilimlerine
yoğunlaşılır. Tüketicilerin destinasyonu tanıması bu süreçte çok önemlidir. Hem bireysel
hem de kurumsal tüketicilerle iletişimi artırır.
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 Destinasyona yönelik mevcut talep içerisinde otelin müşterisi olabilecek kitlelerle
iletişim kaynakları tespit edilir.
 Belirlenen hedef kitlenin özelliklerine uygun pazarlama karması ve tutundurma karması
belirlenir ve uygulanır. Kampanyalar ve özel paketler ile tüketicilere ulaşılmaya
çalışılabilir.
 Otele gelen müşterilerin hem memnuniyeti sağlanabilir, hem de otele bağımlılığını
artırmaya yönelik sistem oluşturulabilir. Check-in işlemleri sürecinde misafirin kişisel
bilgilerini sisteme girerek, özel günlerinde onunla beraber olunduğunun hatırlatılması
taktiklerden birisidir.
 Kişsel referansların çok etkin olduğu dikkate alınarak, otelde ağırlanan misafirlerden,
oteli tanıtmak ve otelden haberdar etmek için iletişime geçilecek potansiyel ziyaretçilerin
bilgisi alınabilir ve iletişime geçilebilir.
10.6.3. Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Turizm işletmeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan yiyecek-içecek işletmeleri için
hedef kitlenin, bulundukları destinasyondaki yerel halk ve ziyaretçilerden oluştuğu söylenebilir.
Bilindiği gibi kuruluş amacı turistlere hizmet vermek olan ve turizm işletme belgesine sahip
yiyecek-içecek tesislerine turistik yiyecek-içecek işletmesi denebilir. Turizm endüstrisinde
faaliyet gösteren yiyecek-içecek tesislerine bakıldığında tesislerin, konaklama işletmelerinin
bünyesinde ve bağımsız üniteler olarak iki ana grup altında toplandığı görülür.
Konaklama işletmesi bünyesindeki yiyecek-içecek birimleri, misafirin rezervasyonuna
bağlı olarak öncelikle kahvaltı, akşam yemeği ve öğle yemeği hizmetini paket programın bir
parçası olarak yerine getirirler. Kültür turuna katılan gruplara ise oda+kahvaltı ve akşam
yemeğinden oluşan yarım pansiyon, sahil otellerinde ise tüm öğünlerde yemeklerin sınırlı veya
sınırsız dahil edildiği tam pansiyon veya her şey dahil sistemi uygulanmaktadır.
Bağımsız turistik yiyecek-içecek tesislerinde ise, destinasyona gelen ziyaretçilerin ve
yerel halkın hedef kitleyi oluşturduğu gözlenmektedir. Konum, uzmanlık, tanınmışlık ve damak
tadı gibi çok farklı nedenlere bağlı olarak yiyecek-içecek işletmelerinin farklı hedef kitleleri
belirlemesi söz konusudur. Kuşkusuz, belirlenen hedef kitle aynı zamanda üründe, fiyatta ve
tutundurmada farklılıklar yaratmaktadır.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında hedef kitle ile ilgili tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir
arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Hedef Kitle Kavramından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Pazar Bölümlendirme Önemini Anlatınız.
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Hedef Kitle Belirleme Sürecini Anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki hedef kitle kavramından
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kelime olarak “pazarlama” İngilizce ’deki marketing kelimesinin karşılığı olarak
Türkçe’ye ülkemizde pazarlamanın kurucusu olan Prof. Dr. Mehmet Oluç tarafından
çevrilmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
2) Kişiler bireysel motivasyon etkenlerine göre değişik tatil seçenekleri tercih edebilirler.
Birileri dinlenme amacıyla seyahat ederken, diğer bir grup iş için ya da dini nedenlerle
seyahat edebilir.
a) Doğru
b) Yanlış
3) Pazar araştırması ve bölümlendirme, hedef kitlelerin ortaya çıkarılma sürecini oluşturur
a) Doğru
b) Yanlış
4) Pazarı ülke, eyalet, il, ilçe, kasaba, köy ve benzeri alanlar şeklinde dilimlere ayırır. İklim,
manzara, kültür, nüfus yoğunluğu gibi unsurlar dikkate alınarak bölümlendirme yapılır.
Tanımı yapılan Pazar bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Davranışsal bölümlendirme
b)
Sosyolojik bölümlendirme
c)
Sosyo-ekonomik ve demoğrafik bölümlendirme
d)
Coğrafik bölümlendirme
e)
Diğer bölümlendirme esasları
5) Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan pazar bölümlendirmesi esasları arasında yer
almaz?
a)Cinsiyete dayalı bölümlendirme
b)Davranışsal bölümlendirme
c)Sosyolojik bölümlendirme
d)Sosyo-ekonomik ve demoğrafik bölümlendirme
e)Coğrafik bölümlendirme
6) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmesi stratejisinin uygulanabilir olması için
pazar diliminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir?
a) İkame ürün statüsü
b) Gereksinimlerin farkına varmak
c) Güvenilirlik
d) Seçeneklerin değerlendirilmesi
e) Adaptasyon ve satın alma sonrası davranışlar
7) Birey bir tatile ihtiyacı olup olmadığı, yoğunluğu, bulunduğu ortamın yarattığı stres veya
boş zaman gibi unsurların etkisiyle bu süreci başlatır. Tanımı yapılan turistik ürünlere yönelik
satın alma süreci basamağı aşağıdakilerden hangisi?
a) Gereksinimlerin farkına varmak
b) Bilgi toplamak
c) Seçeneklerin değerlendirilmesi
d) Adaptasyon ve satın alma sonrası davranışlar
e) Satın alma
8) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi basamaklarından değildir?
a) Fiziksel İhtiyaçlar
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b) Güvenlik İhtiyaçları
c) Sosyal İhtiyaçlar
d) Prestij-Statü İhtiyacı
e) Teknolojik İhtiyaçlar
9) Pazar bölümlendirmesinde genellikle temel değişkenler olarak kullanılan coğrafik ve
demografik bölümlendirmeye ilave olarak ___________________ bölümlendirmenin
kullanıldığı vurgulanmaktadır.
10) ___________________ pazarı ülke, eyalet, il, ilçe, kasaba, köy ve benzeri alanlar
şeklinde dilimlere ayırır. İklim, manzara, kültür, nüfus yoğunluğu gibi unsurlar dikkate
alınarak bölümlendirme yapılır.
.Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Doğru 4) d, 5) a, 6) c, 7) a, 8) e, 9) sosyolojik, 10) Coğrafik
bölümlendirme

256

11.DEĞERLENDİRME (CONSIDERATION)

257

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Klasik Satın Alma Süreci
11.2. Değerlendirme’nin Tanımı Ve Önemi
11.3. Değerlendirme Döngülü Pazarlama: Kanallar Ve Araçlar
11.3.1. Tüketici-Kaynaklı Medya (TKM)
11.3.2. Kulaktan Kulağa Pazarlama
11.3.3. Internet Oyunları
11.3.4. İçerik Ağları ve Eğitimsel Pazarlama
11.4. Marka Programları ve Etkinlik Pazarlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Ne Anlama Gelmektedir?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Döngülü Pazarlama Ne
Anlama Gelmektedir?
3.

Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Döngülü Pazarlama
Kanallarını ve Araçlarını Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında
Değerlendirme
Değerlendirme Kavramının
Ne Olduğunu Açıklayabilmek
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme
Döngülü
Pazarlama

Turizm
Pazarlamasında
Değerlendirme
Pazarlamanın
Sayabilmek

İşletmeleri

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme
Döngülü
Pazarlama
Kanalları
ve
Araçları

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme
Döngülü
Pazarlama
Kanalları
ve
Araçlarının Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

Döngülü
Özellikleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme Kavramı
Hakkındaki Tanımları
İncelemek
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme Döngülü
Pazarlamayı, Detayları
İle İrdelemek
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Değerlendirme Döngülü
Pazarlama Kanalları ve
Araçları
Hakkındaki
Tanımları ve Çeşitlerini
İncelemek
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11.1. Klasik Satın Alma Süreci
Tüketicinin bir ihtiyacını karşılamaya çalışırken geçirdiği aşamaları içeren bu modeller,
satın alma davranışını bir karar süreci olarak incelemektedirler. Söz konusu aşamalar,
tüketicinin kişilik yapısına, ürüne ve satın alma durumuna göre bazen hızla, bazen de çok yavaş
geçilmekte; kimi durumlarda ise kendini tekrar edebilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2008:
150). Esasen burada bahsi geçen, tüketicinin yeni bir ürünü satın alırken hangi aşamalardan
geçtiğidir. Zira işletmeler büyük paralar harcayarak büyük risklerle geliştirdikleri yeni ürünlere
tüketicilerin nasıl yaklaştığını bilmek isterler. Yeni ürün, potansiyel müşteri tarafından yeni
algılanan ürünlerdir. Yeni ürün, daha önceden piyasada var olabilir. Burada önemli olan alıcının
yeni bir mal veya hizmeti öğrenmesiyle onu benimsemesi arasında geçen zamandır.
Araştırmalar, tüketicilerin yeni ürünleri benimserken şu aşamalardan geçtiğini ortaya
koymuştur (Kotler ve Armstrong, 2008: 225; Rızaoğlu, 2003: 147-159);
- Farkına Varma / Farkındalık (Awareness)
- İlgi / Bilgi Toplama (Interest)
- Değerleme (Evaluation)
- Deneme (Trial)
- Benimseme (Adoption)
Bu aşamalar hakkında kısaca bilgi verirsek;
Farkına Varma: Bu aşama, tüketicinin yeni bir ürünü fark ettiği ancak onun hakkında
herhangi bir bilgiye sahip olmadığı safhadır (Kotler ve Armstrong, 2008: 151). Tüketicide
farkına varma aşamasının başlayabilmesi için söz konusu kişinin bir uyaran tarafından
uyarılması gerekmektedir. Bu uyaranlar, içsel uyarıcılar (fizyolojik, psikolojik) olabileceği gibi,
dışsal uyarıcılar (görme, duyma, dokunma) da olabilmektedir. Böylelikle uyarılma, bir sorun
belirlemesine dönüşmektedir (Rızaoğlu, 2003: 149). .
İlgi: Bu aşama tüketicinin bilgi arama aşamasıdır. Farkına vardığı ürün ya da markayla
ilgili bir uyanma yaşayan müşteri duruma göre daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissedebilir ya
da hissetmeyebilir. Eğer tüketicinin hissetmiş olduğu dürtü güçlüyse, bilgi aramaya başlamadan
ilk gördüğü ürün ya da marka ile gereksinimlerini hemen giderebilir. Ancak eğer duyulan güdü
güçlü değilse, ihtiyacını hafızasında tutar ve ilgili olduğu dürtü hakkında bilgi toplamaya başlar
(Kotler vd., 2006: 219).
Tüketicinin bilgi toplamaya yoğunlaşma ihtiyacı; ürün kategorisi ile kendi deneyim
süresine, ürünle ilgili risk alma derecesine ve bilgi toplamanın getirileri ile ilgili olarak hissettiği
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göreceli zaman, çaba ve para maliyetlerine de bağlıdır (Koç, 2007: 245). Tüketicinin ürünü ilk
kez kullanacak olması; ürünün satın alma maliyeti yüksek ise, bilgi toplama ihtiyacını da
arttırmaktadır. Bunun nedeni de ürünü alırken riski en aza indirme isteğidir.
İlgi aşamasında tüketicilerin başvuracağı başlıca bilgi kaynakları kişisel (aile,
arkadaşlar, komşular, tanıdıklar vb.), ticari (reklam, satış elemanları, aracılar, paketleme ve
teşhir), kamusal (tanıtım, gazete, televizyon haberleri, internet araştırmaları vb.) ve deneyime
dayalı (ürüne dokunmaktan, test etmekten ya da kullanmaktan kaynaklanan) kaynaklardır
(Kotler ve Armstrong, 2008: 148). Bu kaynaklar vasıtasıyla tüketici, ürünün fiyatı, uygunluğu,
işlevleri ve ürünle ilgili ihtiyaç duyduğu başka özellikler hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
Değerleme: Bu aşama tüketicinin hakkında bilgi topladığı ürün ya da markaların
değerini veya yararını değerleme aşamasıdır. Kısaca, bir önceki aşamada toplanan bilgiler
ışığında; tüketici, zihninde ürünü deneyip denemeyeceğinin muhakemesini yapmaktadır.
Değerleme, en uygun seçeneği seçme ve bu seçeneğin en uygun olduğuna inanmayı gerektirir.
Değerleme aşamasında tüketiciler kendilerine göre seçtikleri öznel ve nesnel ölçütleri
kullanarak seçeneklere değerler atarlar. Öznel ölçütler kişiye özel ölçütlerdir. Bunlar, ürünün
imajı, tüketicinin kişisel tercihleri vb.dir. Nesnel ölçütler ise fiyat, ürünün fiziksel özellikleri,
ürünle birlikte sunulan ek hizmetler, ürünün dağıtımı gibi unsurlardır (Rızaoğlu, 2003: 153).
Örneğin, restoran işletmeleri temel alındığında söz konusu ölçütler; yiyecek kalitesi, menü
seçimi, servis kalitesi, ortam, konum ve fiyat olacaktır. Söz gelimi; iyi yiyecek ve servis kalitesi
arayan bir tüketici, seçeneklerindeki tüm restoranları bu iki ölçütü karşılar olarak
değerlendiriyorsa, bu sefer arzu ettiği ortam (romantik, eğlenceli vs.) açısından bir eleme
yapacak, bütçesi fazla değilse de fiyatı önemli bir ölçüt olarak kullanacaktır. Eğer tüm
seçenekler tatmin ediciyse, konumu en elverişli olanı seçecektir (Kotler vd., 2006: 221).
Deneme: Bu aşama, tüketicinin elde ettiği bilgiler ve yapmış olduğu değerlendirmeler
ışığında küçük bir oranda da olsa, ürünü deneme aşamasıdır (Kotler ve Armstrong, 2008: 148).
Ürün tüketici tarafından deneme mahiyetinde satın alınmaktadır. Bu aşamaya ilk satın alma da
denmektedir. Bu ilk satın alma sayesinde tüketici ürün hakkında fikir sahibi olur. Böylelikle
daha önceki aşamalarda (ilgi - değerleme) hakkında sadece bilgi sahibi olduğu ürünü denemiş
ve ürün hakkında kendi yargısını geliştirmiştir.
Benimseme: Bu aşama, tüketicinin denemiş olduğu ürünün sürekli (sadık) kullanıcısı
olup olmamaya karar verdiği aşamadır. Dolayısıyla benimseme aşaması, tüketicinin ürüne
sadık bir müşteri haline gelmesiyle sonuçlanabileceği gibi; ürünü tekrar satın almama kararıyla
da sonuçlanabilir.
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Tüketicinin ürünü benimseme ya da benimsememe kararı, tüketicinin duymuş olduğu
tatmin ya da tatminsizliğe bağlıdır. Tatmin olan bir tüketici, bir dahaki sefere tekrar satın
alacaktır. Ayrıca başkalarına da iyi şeyler söyleyecektir. Tatmin olmamış ya da almış olduğu
ürünü almaktan huzursuzluk duyan tüketici ise, kendi iç ahengini ve tutarlılığını koruma
güdüsünden hareketle bu rahatsızlığını gidermeye çalışacaktır. Tüketiciler, bu rahatsızlıklarını
resmi yollara başvurarak (firmaya dava açma, tüketici derneklerine şikayet etme vb.) ya da özel
önlemler alarak (ürünü tekrar satın almama, arkadaşlarını ve çevreyi ürün hakkında uyarma vb)
gidermeye çalışmaktadırlar (Tek, 1999: 218).
Tüketicinin ürünü satın alma sonrası ortaya çıkan değerlendirmeleri, duygu ve
düşünceleri pazarlama açısından oldukça önemli olmaktadır. Alıcının denemiş olduğu ürün
hakkında diğer olası müşterilere ne söyleyeceği ve alışkanlığa dönüşen tekrar alımları yapıp
yapmayacağı bu aşamada belirlendiğinden, işletmeler, reklam ve diğer tutundurma çalışmaları
ve satış sonrası hizmetlerle, satmış olduğu ürünle ilgili olarak tüketicide ortaya çıkabilecek
kaygı ve olumsuz duyguları silmeye veya en azından azaltmaya çalışmaktadır (Mucuk, 2004:
79).
11.2. Değerlendirme’nin Tanımı Ve Önemi
İşletmeler ciddi maliyetlere girerek büyük risklerle geliştirdikleri yeni ürünlere
tüketicilerin nasıl yaklaştıklarını bilmelidirler. Yeni ürün, yukarıda da belirtildiği gibi,
potansiyel müşteriler tarafından yeni olarak algılanan ürünlerdir. Bu ürünler daha önceden
pazarda mevcut olabilir. Burada önemli olan tüketicinin yeni ürünü öğrenmesi (farkına
varması) ile benimsemesi arasında geçen zamandır (Tek, 1999: 225)
Tüketici, yeni bir ürünü benimseyene dek, özellikle “ilgi” ve “değerleme” aşamalarında,
daha önce de belirtildiği gibi, çeşitli bilgi kaynaklarından (kişisel, ticari, kamu ve deneyime
dayalı) ürün hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgi kaynaklarının tüketiciler üzerindeki nispi etkisi,
ürüne ve tüketiciye göre değişiklik göstermektedir. Ama tüketici genellikle, ürün hakkında en
fazla bilgiyi, pazarlamacı tarafından kontrol edilen ve onların egemenliğinde olan ticari
kaynaklardan alır. Ancak tüm bu kaynaklar içinde en etkili olanı, pazarlamacıların kontrolü
altında olmayan, “kulaktan kulağa iletişim” ya da “arkadaş tavsiyesi” olarak anılan kişisel
kaynaklardır (Kotler ve Armstrong, 2008: 148).
Gerçekten, birçok üst düzey yöneticinin de kabul ettiği gibi, tutundurma karmasının
kontrol edilebilir unsurları dışında, işletme ve ürünler hakkında dolaşan gizli bir toplum görüşü
de bulunmaktadır. Bu görüşler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Bireyler
tarafından yapılan ve adına kulaktan kulağa iletişim denilen her türlü iletişim, düzenli olarak
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diğer müşterileri ve hatta gelişmekte olan teknolojik araçların da yardımıyla, toplumun büyük
kesimini etkilemektedir. Bu etki ya işletmelerin, ürünlerin ve markaların genel toplumdaki
algılanmasını olumlu yönde geliştirmekte ve etkilemekte ya da olumsuz yönde
değiştirmektedir. Üstelik yapılan araştırmalar, kulaktan kulağa iletişimin, gazete ve dergi
reklamlarına göre yedi kat, kişisel satışa göre dört kat ve radyo reklamına göre de iki kat daha
etkili olduğunu ortaya koyduğundan; bu durum, önemi giderek artan ve göz ardı edilemeyecek
bir iletişim aracı haline gelmektedir (Pruden ve Vavra, 2004: 25-26).
Kulaktan kulağa iletişimin diğer tutundurma araçları karşısında bu derece güçlü
olmasının nedeni; reklam, kişisel satış vb. ticari kaynakların normal olarak ürün hakkında
sadece bilgi vermekten ibaret iken, kişisel kaynakların tüketici için ürünü meşrulaştırması ve
değerlendirmesidir (Kotler ve Armstrong, 2008: 148). Bunlara ek olarak kulaktan kulağa
iletişimin tüketiciler tarafından algılanan tarafsızlığı da, güvenilirliğini arttıran bir başka unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güvenin nedeni, tüketicilerin kulaktan kulağa iletişimi ikna
etme niyeti olmayan bir kaynak olarak görmeleridir. Onlara göre kişisel bir görüş sadece bir
görüştür. Onu dikkate alır ya da almazsınız. Dolayısıyla zorlama yoktur (Pruden ve Vavra,
2004: 26).
11.3. Değerlendirme Döngülü Pazarlama: Kanallar Ve Araçlar
Değerlendirme aşamasının, değişen ve gelişen teknolojik olanaklar sayesinde,
pazarlama açısından gittikçe önemli hale gelmesinin nedeni, tüketicilerin kendi seçimlerini bu
aşamada geçerli kılmaya başlamaları ve iletişim içinde oldukları kişilerle konuşarak
değerlendirme sorunlarını yönetmeleridir. Kısaca bu aşamada birlikte düşünmekte, bilgiyi ve
satın alma öncesi tecrübelerini birlikte paylaşmaktadırlar. Özellikle, gerçek zamanlı bilgiye
ulaşabilen yeni kuşaklar için, değerlendirme faaliyetleri - herhangi bir satın alma niyetini
desteklemekle ya da durdurmakla - “farkına varma” aşamasını desteklemekte ya da
dışlamaktadır. İşte bu nedenle, değerlendirme aşamasında pazarlama faaliyetlerinin önemi
giderek artmaktadır (Evans, 2005a).
Şekil 43. Satın Alma Süreci Aşamalarında İletişim Araçlarının Kullanımı.
Farkına Varma

Arkadaşlar
Gazeteler
Televizyon
Radyo
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(%) 0

20

40

60

Bilgi
Edinme 80
(Değerlendirme)
Arkadaşlar
Gazeteler
Televizyon
Radyo
Karar Alma

(%) 0

10 20 30 40 50

Arkadaşlar
Gazeteler
Televizyon
Radyo
(%) 0 10 20 30 40 50
Kaynak: Pruden ve Vavra, 2004: 27.

60 70 80

60 70 80

Yapılan araştırmalar, kulaktan kulağa iletişimin tüketicilerin karar alma sürecinin farklı
aşamalarında, farklı etki düzeylerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yukarıdaki şekilde,
satın alma sürecinin üç aşamasında (farkına varma, bilgi edinme ve karar alma) kulaktan kulağa
iletişimin etkisi ortaya konmaktadır.
Şekilde de görüldüğü üzere, kulaktan kulağa iletişim (arkadaşlar), kitle iletişim
araçlarının gücüne ulaşamadığı farkına varma aşaması dışındaki safhalarda (bilgi edinme ve
karar alma), tüketiciler tarafından diğer tüm kitle iletişim araçlarından çok daha güvenilir
olmaktadır (Pruden ve Vavra, 2004: 27). Özellikle bilgi toplama aşamasında kulaktan kulağa
iletişime olan güvenin ve itibarın bir anda arttığı görülmektedir. Bu durum bir sonraki aşamaya,
yani karar alma aşamasına etki etmekte; yine bu aşamada kulaktan kulağa iletişime olan rağbet,
azalan bir hızla da olsa, artmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bilgi toplama aşamasında
kulaktan kulağa iletişimle elde edilen bilgi, karar alma sürecini de aynı şiddette etkilemektedir.
Oysa klasik satın alma sürecinde, “farkına varma” aşaması, “deneme” aşamasına odaklı
olduğundan, “değerleme” aşamasının öneminin azalmasına neden olmakta idi. Ancak çağdaş
satın alma sürecinde, satın alma süreci, kulaktan kulağa iletişimin, satın alma sonrası
davranışlara da etki etmesiyle tekrar başlamaktadır ve bir döngü oluşturmaktadır (Evans,
2005b). Diğer bir deyişle; çağdaş satın alma süreci, satın alma sonrasında ortaya çıkan kulaktan
kulağa iletişimi içine alacak şekilde genişlemiştir (Evans, 2005a).
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11.3.1. Tüketici-Kaynaklı Medya (TKM)
“Sosyal Medya” terimi ile de anılan Tüketici-Kaynaklı Medya (TKM); herhangi bir
tüketicinin, profesyonel bir amaç gütmeksizin, bir ürün hakkındaki fikirlerini diğer tüketicilerle
paylaştığı çevrimiçi içerik ortamlarını kapsar. Tüketici tarafından üretilen içerik, yine tüketici için
var olur. Pazarlamacıların tüketim davranışları üzerideki kontrolü nispeten zayıflamış, bunun
yerini; satınalma öncesi ve sonrası gerçek deneyimlerin tüketiciler arasında yoğun bir şekilde
paylaşılması almıştır (Evans, 2005a).
Ürünler ve hizmetler hakkında böylesi tarafsız ve çok çeşitli bir içeriğin serbestçe
erişilebilir olmasında internetin rolü şüphesiz çok büyüktür. 90’lı yılların tek yönlü, adazihniyetli internet sitelerinden günümüze, TKM’nin daha etkileşimli olacak şekilde çeşitlendiği
gözlemlenmektedir. Bu açıdan; belli başlı TKM türlerini dört başlık altında incelemek
mümkündür (Cymfony, 2006; Evans, 2005a):
1) İnternet Günlükleri (Blog), belli bir sitede yer alan, geçmişten güncele sıralanmış
yazıları içeren, hemen herkes tarafından erişilebilir uygulamalardır:
a) Tüketici/Şahıs Günlükleri, bireylerin kişisel notlarını içerir ve sıklıkla ürünler ve
şirketler hakkındaki kişisel görüşleri barındırır. Bu tür günlüklerin birçoğunda
ziyaretçilerin yorum yapmasını ve ek bilgilere ulaşmasını sağlayan işlevler mevcuttur.
b) Kurumsal Günlükler; şirketler tarafından yaratılan ve desteklenen, kurum çalışanlarının
şirket, ürünler ve sorunlar hakkındaki görüşlerini bildirmelerini sağlayan uygulamalardır.
Müşterilerinin de yorum yapmasına olanak veren örneklerde, bir açık müzakere ortamı
oluşur ve gerekli geribildirimler edinilir.
c) Basın Günlükleri, belli başlı konularda ciddi araştırma ve analizler içeren, bağımsız veya
bir kurumu temsil eden profesyonel gazeteciler tarafından yayınlanan uygulamalardır.
2) İnternet Forumları, bir internet sitesinin bir kısmını ya da tamamını kapsayan,
kullanıcılarının değişik konularda birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını sağlayan
platformlardır. Genellikle tek bir merkezi konu etrafında açılan başlıklardan oluşan forumlar,
atanmış yöneticiler tarafından idare edilirler.
a) Tüketici/Şahıs Forumları, belli bir konu hakkında kurulmuş, herhangi bir kuruma hizmet
etmeyen ancak ortak bir ilgi alanına sahip bireylerin oluşturduğu bir grubu temsil eden
platformlardır.
b) Basın Forumları, ilgili basın sitesinin bir bölümünde yer alır ve okuyucuların mevcut
konular üzerinde görüş bildirmelerini ve tartışmalarını sağlar.
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c) Sektör Forumları: turizm gibi belli bir sektöre odaklanmış bu forumlar, genellikle ilgili
örgüt ve/veya şirketler tarafından kurulur ve sektör çalışanları ve uzmanlarının detaylı
müzakerelerine mahal verir.
3) Kullanıcı/Haber Grupları, belli bir konuda birçok farklı kullanıcının ilettiği görüş, soru
veya bilgileri depolayan havuzlardır. Bu platformların en bilinen ve kullanılan türü olan Usenet,
başta Google ve Yahoo gibi şirketlerin “Grup” hizmeti ile sağlanmaktadır. İletilerin toplandığı
bu gruplar, kurucunun isteğine bağlı olarak genel erişime açık olabilmekte ya da sadece üyelerin
kullanımına göre ayarlanarak kapalı bir özellik sergileyebilmektedir.
4) Viki, TKM’nin gelişiminde önemli bir yenilik olmuştur. Zira internet siteleri, genellikle
tek yönlü iletişim kurarak benci bir ada zihniyeti sergiler. “Ben ve siz” tonu ve işlevindeki
internet günlükleri (bloglar) ise ziyaretçileri içeriğe nispeten daha fazla ortak edebilmektedir.
Ancak Tüketici-Kaynaklı Medya, adından da anlaşılacağı üzere, ilgi seviyeleri yüksek kişiler
için yaratılmıştır ve yine onlar tarafından kullanılacaktır. Bu durumda, internetin en yeni medya
platformlarından biri olan Viki – Hawai dilinde “hızlı” anlamına gelen “wiki” sözcüğünden
türetilmiş bir terim – herkesin kontrolüne açık, içerik değişikliğine izin veren ve katılımı teşvik
eden kolektif yapısı sayesinde “biz” olgusunu desteklemekte ve TKM’nin bir adım ileriye
gitmesine katkı sağlamaktadır.
Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere; TKM, tüketicilerin fikirlerini,
alışkanlıklarını ve ilgi alanlarını içermektedir. TKM platformlarında yer alan tüketiciler, belli
bir ürüne yönelik kişisel deneyimlerine dayanarak, diğer tüketicilerin satın alma kararına
olumlu veya olumsuz bir şekilde etki edebilirler.
11.3.2. Kulaktan Kulağa Pazarlama
Daha önce de değinildiği üzere, değerlendirme döngüsünün yapılanışında Kulaktan
Kulağa İletişim’in (Word-of-Mouth/WOM) rolü son derece önemlidir. Günümüzde birçok
farklı iletişim kanal ve aracıyla birbirlerine bağlı olan tüketiciler, bir ürünü almadan önce
arkadaş veya tanıdıklarıyla enine boyuna fikir alışverişi yapabilmekte ve tüm konuşulanlar
sosyal çevre ağlarında hızla yayılabilmektedir.
Kulaktan Kulağa İletişimin bilgi toplama ve satın alma kararı almada en güvenilir
kaynak olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre; ankete
katılan tüketicilerden %69’u restoran, %22’si ise destinasyon seçerken senede en az bir kez
tanıdıklarına danıştıklarını belirtmişlerdir (Pruden ve Vavra, 2004: 26). Tüm bunlara rağmen
halen bazı işletmeler bu değerlendirme kanalının önemini göremeyebilmektedir. Pruden ve
Vavra (2004: 27), bu durumun dört farklı tutumdan kaynaklanabileceğini belirtmektedirler:
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alakasızlık (indifference), inanmazlık (disbelief), kuşkuculuk (cynicism) ve uğraşmazlık
(ostrich behavior).
Kulaktan Kulağa Pazarlama faaliyetlerinde en önemli hedef, ürün veya markaya yönelik
iletişimi yaratmak, yönlendirmek ve ölçmek olmalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış şirketler, çeşitli
kampanyalar yayıp tüketicilerin deneyimlerini hem birbirleri hem de üreticiler ile
paylaşmalarını sağlayarak, pazarlamacıların tüketicilerden gelen değerlendirmelerin hacmi,
tonu, etkinliği ve yönünü nicel olarak anlayabilmelerini sağlayan çevrimiçi hizmetler sunarlar.
Pazarlamacılar da, bu bilgiler ışığında, değerlendirme girdileri ve geribildirimlerine çabuk ve
uygun bir şekilde karşılık vererek, Kulaktan Kulağa Pazarlama kanalının sunduğu en önemli
faydaya ulaşırlar: Markaya yönelik artan tüketici güveni ve bu sayede tüketicilerde marka
hakkında konuşma isteğinin artması (Evans 2005a: 7).
11.3.3. Internet Oyunları
İnternet oyunları, ulaşılması en zor bilişim meraklısı gençler dahil, çok geniş bir kesime
hitap etmektedir. Dolayısıyla; pazarlamacılar bu ortamlarda daha fazla yer alabilmek için çeşitli
araçlara başvurmaktadırlar. Pazarlama faaliyetleri açısından performanslarının ölçülmesinde en
önemli unsurlar “toplam oyuncu sayısı” ve “davet kabul oranı” olan bu araçlardan başlıca ikisi;
eğlendiren reklamlar (advergames) ve oyun-içi reklamlardır (in-game ads) (Evans, 2005a: 8).
İngilizce’si “Reklam” (advertisement) ve “oyun” (game) sözcüklerinin birleşimi ile
“advergame” olan eğlendiren reklamlar; gittikçe daha fazla rağbet gören, özellikle reklam
amaçlı tasarlanmış, pazarlama ve oyun oynamayı harmanlayan uygulamalardır. Bu tür oyunlar,
oyuncuların takım oluşturma, skorlarını yükseltme ve konudan başkalarına da bahsetme
isteklerinden dolayı yeni katılımcıları davet etmeleri sayesinde hızlı bir yayılma potansiyeline
sahip olmaktadır. Bu özellikleri ile, internetteki sosyal ağların doğal bir uzantısıdır (Evans,
2005a: 8).
Popülerliği yüksek oyunlara reklam vermek gittikçe yaygınlaşan bir pazarlama taktiği
haline gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile artık bu tür reklamlar da, gerçek-zamanlı olarak
değiştirilebilmekte ve her oyuncunun ilgi alanlarına göre uyarlanabilmektedir. Hatta oyun-içi
reklamlar, sadece “farkındalık aşaması”nın etkilemekten öteye de geçebilmekte ve oyunun
ayrılmaz bir parçası haline gelerek, hem oyun içeriğine zenginlik katmakta, hem de
pazarlamacıların yeni geliştirdikleri ürünler için bire bir etkileşimle potansiyel müşterilerinin
değerlendirmelerini alarak strateji geliştirmelerini sağlamaktadır (Evans, 2005a: 8).
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11.3.4. İçerik Ağları ve Eğitimsel Pazarlama
Bir ürün hakkında uzman bilgileri içeren bir pazarlama platformu, meraklı tüketicilerin
konuya ilişkin bilgi dağarcıklarını genişleterek, hem zihinlerde ürünün konumunu
somutlaştıracak, hem de tüketicilerin değerlendirme yaparken ve satın alma kararı alırken
bilinçli hareket etmelerini sağlayacaktır.
Ürün hakkında doğru, tam ve alakalı bilgi içeriğinin sunulduğu başarılı eğitimsel
pazarlama faaliyetleri sonucunda; tüketiciler, ürünü zihinlerinde daha iyi bir şekilde
kavramsallaştıracak, değerlendirmelerini daha sağlıklı yapacak ve bilinçli satın alma sonrası
neyi neden aldıklarını çok daha iyi kavramış oldukları için, geribildirimleri ve ürün hakkındaki
kulaktan kulağa iletişimleri çok daha bilgilendirici ve ikna edici olacaktır. Pazarlamacılar ise,
eğitim programlarına katılan tüketicilerin ilgi alanlarını ve değerlendirme algılarını daha etkili
bir şekilde analiz edebileceklerdir (Evans, 2005a: 10).
11.4. Marka Programları ve Etkinlik Pazarlaması
Marka programları, çeşitli ürünlerin çekici yanlarının tüketicilere bir takım eğlence
organizasyonları içerisinde sunulmasını sağlar. Özellikle sponsoru olunan ortamın ürünü
çağrıştıracak bir yapıda olması, doğru hedef kitleye yaklaşılması ve ileride değerlendirme
döngüsüne temel teşkil edecek tüketici deneyiminin gerçekçi kılınması açısından oldukça
önemlidir (Evans, 2005a: 11).
Etkinlik pazarlaması, amacı açısından marka programlarına benzemekle birlikte, işleyişi
açısından farklılık gösterir. Zira burada sponsorluk yoluyla bir etkinliğin parçası olmak yerine,
söz konusu etkinliğin bizzat markanın kendisi tarafından düzenlenmesi söz konusudur. Bu
yöntemi kullanan en iyi örneklerden biri, pazarlama faaliyetlerinde geleneksel reklam anlayışını
hemen hemen hiç barındırmayan Red Bull firmasıdır (Evans, 2005a: 11). Bir enerji içeceği
üreticisi olan Red Bull, faaliyet gösterdiği ülkelerde hedef kitlesinin ilgisini çekecek, ürününün
“enerji verici” imajına uygun birçok etkinliğin düzenleyicisi olmuştur. 2008 yılında İstanbul’da
düzenlenen “Flugtag” ve “Kar Alarmı” bu tür etkinliklere örnek gösterilebilir.
Marka programları ve etkinlik pazarlaması, bir yandan pazarlamacıların ürünlerini
sergileme ve hedef kitlenin hayat tarzına yönelik marka unsurlarını vurgulamalarını, diğer
yandan da tüketicilerin hem ürünle doğrudan deneyim yaşama hem de marka misyonerleri ile
etkileşime geçebilmelerini sağlayan birer DDP kanalıdır. Başarıyla uygulandıklarında,
farkındalık aşamasına ve hatta satın alma ve sonrası aşamalara olumlu bir şekilde etki eden
doğal bir değerlendirme döngüsünün elde edilmesi kaçınılmazdır (Evans, 2005a: 11).
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11.5. Geniş Bantlı Video ve Tüketici Kontrolü
Hızla evrimleşen iletişim araçları sayesinde, tüketicilerin medya üzerindeki içerik,
zaman ve mekan kontrolü artmaktadır. Örneğin; TV izleyicilerine zaman özgürlüğü sağlayan
dijital video kaydedicilere Slingbox gibi aletlerle geniş bant özelliğinin eklenmesi, tüketicilere
diledikleri içeriği arzu ettikleri zaman ve mekanda izleme olanağı vermektedir.
Şüphesiz ki; tüketici davranışına farklı bir boyut getiren bu tür teknolojik gelişmeler,
pazarlamacıların değerlendirme döngüsünde daha etkili olabilmelerini sağlayacak yeni
kanalları da beraberinde getirmektedir. Sözgelimi; geniş bantlı video kaydediciler sayesinde,
otel odalarında bulunan televizyonların işlevi değişecek ve “reklam değerleri” artacaktır.
Misafirler, halihazırdaki içerik yerine, kendi istedikleri programlara erişebileceklerdir.
Pazarlamacılar, bu modern iletişim kanallarındaki faaliyetlerini çeşitlendirip
arttırırlarsa, hedef kitlelerindeki her bir özel pazar dilimine yönelik ilgili içerikleri, diğer DDP
kanal ve araçlarına nazaran daha düşük maliyetlerle oluşturabileceklerdir. Tüketici ile doğru
yerde, doğru zamanda etkileşime geçilmesi, sunulan ürünlerin daha sağlıklı değerlendirilmesini
de mümkün kılacaktır (Evans, 2005a: 12).
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında değerlendirme kavramı ile ilgili tanımları inceleyiniz ve
detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Kavramından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Döngülü Pazarlamanın
Önemini Anlatınız.
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Döngülü Pazarlama
Kanallarını ve Araçlarını Anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki değerlendirme kavramından
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tüketici/Şahıs Günlükleri, bireylerin kişisel notlarını içerir ve sıklıkla ürünler ve şirketler
hakkındaki kişisel görüşleri barındırır
a) Doğru

b) Yanlış

2) İnternet Forumları, bir internet sitesinin bir kısmını ya da tamamını kapsayan,
kullanıcılarının değişik konularda birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını sağlayan
platformlardır.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Sektör Forumları, ilgili basın sitesinin bir bölümünde yer alır ve okuyucuların mevcut
konular üzerinde görüş bildirmelerini ve tartışmalarını sağlar
a) Doğru

b) Yanlış

4) Araştırmalar, tüketicilerin yeni ürünleri benimserken bazı aşamalardan geçtiğini ortaya
koymuştur? Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
a) Tüketicinin devamlılığını sağlamak
b) Deneme (Trial)
c) Değerleme (Evaluation)
d) İlgi / Bilgi Toplama (Interest)
e) Farkına Varma / Farkındalık (Awareness)
5) Aşağıdakilerden hangisi TKM(Tüketici-Kaynaklı Medya) türleri arasında yer almaz?
a)

İnternet Günlükleri (Blog)

b)

İnternet Forumları

c)

Değerleme (Evaluation)

d)

Kullanıcı/Haber Grupları

e)

Viki

6) Aşağıdakilerden hangisi Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Değerlendirme Döngülü
Pazarlama Kanallarını ve Araçları arasında yer almaz?
a) Kulaktan Kulağa Pazarlama)
b) İçerik Ağları ve Eğitimsel Pazarlama
c) Internet Oyunları
d) Geniş Bantlı Video
e) Tüketici-Kaynaklı Medya (TKM)
7) Bireylerin kişisel notlarını içeren ve sıklıkla ürünler ve şirketler hakkındaki kişisel görüşleri
barındıran pazarlama kanalı ve aracı hangisidir?
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a) Kurumsal Günlükler
b) Tüketici/Şahıs Günlükleri
c) Basın Günlükleri
d) Geniş Bantlı Video
e) İnternet Forumları
8) Bir internet sitesinin bir kısmını ya da tamamını kapsayan, kullanıcılarının değişik konularda
birbirleriyle fikir alışverişi yapmalarını sağlayan platform hangisidir?
a) Kurumsal Günlükler
b) Tüketici/Şahıs Günlükleri
c) Basın Günlükleri
d) Geniş Bantlı Video
e) İnternet Forumları
9) Tüketicinin bir ihtiyacını karşılamaya çalışırken geçirdiği aşamaları içeren bu modeller, satın
alma davranışını bir___________________ olarak incelemektedirler.
10) Bir internet sitesinin bir kısmını ya da tamamını kapsayan, kullanıcılarının değişik
konularda
birbirleriyle
fikir
alışverişi
yapmalarını
sağlayan
platformlara___________________ denir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) e, 9) Karar süreci, 10) İnternet Forumları

275

12. TURİZM PAZARLANMASINDA SÜREÇ (PROCESS) YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Süreç Tanımı Ve Önemi
12.2. Süreç Yönetimi
12.3. Turizmde Süreç Yönetimi
12.4. Süreçlerin Özellikleri
12.5.Süreçleri Etkileyen Faktörler
12.6. Süreçlerin Oluşturulması
12.6.1. Hizmette Kalite Koordinasyonu Süreçleri
12.7. Hizmet Süreçlerin Sınıflandırılması
12.8. Hizmet Sürecinin Unsurları
12.9. Süreçlerin Oluşturulması
12.10. Süreçleri Belirleyen Unsurlar
12.11. Süreçlerin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
12.12. Turizm İşletmelerinde Süreç Yönetimi Uygulamaları
12.12.1 Pazarlama Süreci
12.13. Süreç Ve Koordinasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreç Ne Anlama Gelmektedir?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreçin Özellikleri Nelerdir?
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreçleri Etkileyen Unsurlar Nelerdir?
4.

Turizm İşletmelerinde Süreç Yönetimi Uygulamalarına Örneklendiriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Turizm İşletmeleri Turizm
İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında
Süreç Pazarlamasında
Süreç
Süreç
Kavramının Ne Olduğunu Kavramı
Hakkındaki
Açıklayabilmek
Tanımları İncelemek
Konu

Kazanım

Turizm İşletmeleri Turizm
İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında
Süreç Pazarlamasında
Süreç
Sürecin Özellikleri Kavramının
Özelliklerini Kavramını, Detayları İle
Sayabilmek
İrdelemek
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Süreçleri Etkileyen
Unsurlar

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Süreçleri
Etkileyen Unsurların Neler
Olduğunu Açıklayabilmek

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Süreçleri
Etkileyen
Unsurların
Çeşitlerini
İncelemek
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12.1. Süreç Tanımı Ve Önemi
Süreç, bir girdiyi alıp, bir değer ekleyerek/katarak müşteri için bir ürün/sonuç/çıktı
ortaya

koyan

etkinlikler

bütünüdür.

Girdiler,

eylemler

ve

çıktıların

oluşturduğu

kombinasyonlardır. Temel olarak, hizmetlerin stoklanamama ve heterojen olma özelliklerinden
kaynaklanan sorunların çözümünü ele alan süreç yönetimi karması, hizmetin tüketicinin ihtiyaç
duyduğu zamanda hazır bulundurulması ve tutarlı kalitede sunulmasını kapsamaktadır (Üner
1994).

Süreçlerin verimliliği ve etkililiğinin ölçülebilirliği sınırlıdır. Bu nedenle işletmeler
süreçler için belirli hedefler koymalıdır. Örneğin insan kaynakları departmanı için “Bu süreç
uygulaması değişikliği sonunda çalışan devir hızının %10 düşmesi beklenmektedir.” gibi bir
hedef koyabilir (Gonçalvez, 2006: 46).

Süreçlerin ana amaçları, standardizasyon ve çıktının kalitesi ve devamlılığını sağlamak
adına tekrar edilebilirliği güvence altına almak aynı zamanda süreçlerin test edilebilirliğini ve
karşılaştırılabilirliğini arttırmak amacı ile bazı ölçütler koymaktır.
Hizmetler; kaynaklar (insan, malzeme, yatırım vb) ve süreçlerin bileşiminden ortaya
çıkar. Diğer bir tanımla; süreç, bir girdiyle başlayan ve bu girdiye, belirli bir taslağa uygun
olarak değer katılması sonucu belirli bir sonuç üretmek üzere birbiriyle bağlantılı olarak
sıralanmış faaliyetler bütünüdür. Süreç ürünlerin müşteriye ulaşıncaya kadar geçtikleri tüm
aşamaların sistemli bir şekilde dizayn edilmiş halidir.
Süreç, hizmetlerin müşteriye ulaştırılmasını sağlayan sistemler bütünüdür. Süreçler
kusursuz hizmeti amaçlayan prosedürler, koordinasyon aktiviteleri ve kurallardan oluşur.
Süreçlerin iyi planlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi hizmet kalitesi için önemlidir.
Örneğin bir restoranda atmosfer, lezzet, hijyen ve personel gibi unsurların uyumlu olması
hizmet kalitesini arttıracaktır. Çoklu unsur taşıyan hizmetlerde sinerjinin sağlanması ancak
süreçlerle mümkün olabilir. Her aşamada müşterinin almayı umduğu mal ve hizmetlerin,
personelin ve fiziki ortamın sistemli, uyumlu ve koordineli olarak sunulması ancak süreç
yönetimi ile mümkündür. (Uğurlu, 2007: 180) Çünkü hizmet kalitesinin önemli unsurlarından
biri de devamlılıktır, devamlılığı ise süreçler belirler.

280

12.2. Süreç Yönetimi
Süreçler, dikey organizasyon şeması üzerinde birden fazla bölüm boyunca yatay olarak
akan işlemler dizisidir. azaltmaktadırSüreç yönetimi ve süreç iyileştirme bir kerede yapılıp
bitirilecek bir proje değildir. Yukarıda da bahsedildiği gibi ‘sürekli iyileştirme’ kavramı süreç
yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, bir işletmede süreç iyileştirme düşünülüyorsa
bunun tek seferlik bir çalışmadan ziyade, işletmedeki herkesin katılımını gerektiren ve
devamlılık arz eden bir çalışma, ya da bir çalışma biçimidir. Gittikçe artan rekabet koşulları,
tüketici bilincinin ve iletişiminin gelişmesi ve birbirine çok yakın fiziksel ve teknik özelliklere
sahip ürünlerin tüm işletmeler tarafından taklit edilebilmesi, ürünün hizmeti ile ilgili
detaylarının fark yaratılması açısından müşteri ve işletme için önemini arttırmaktadır. Bu
nedenle hizmet sunumunda süreç gittikçe işletmelerin kalite seviyesinin farklılaştırılmasında
ve geliştirilmesinde hayati bir önem kazanmaktadır. İyi bir süreç; Müşteri odaklıdır, girdiye
değer katmalıdır, sorumluları belirli olmalıdır, süreçte yer alan kişilerce açıklıkla anlaşılmış
olmalıdır, performansı düzenli ölçülür ve izlenir olmalıdır, sürekli iyileştirmedir. Süreç
yönetimi ve iyileştirme, farklılaşma yaratarak rekabet avantajı yaratır, dolayısıyla karlılığı
sağlar. Rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir işletme olabilmek için ürün ve hizmetleri
geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmeleri gereklidir.
Şekil 44. Süreç Yönetimi Tekniklerinin Tamamlama Tablosu

İŞ DEVAMLILIK
YÖNETİMİ
Servis ve Süreçleri
Temin Et

İŞ SÜREÇLERİ
YÖNETİMİ

HİZMET SEVİYESİ
YÖNETİMİ

KIYASLAMA
Servis ve Süreçleri

Kaynak: Gibb ve diğerleri, 2006:56.
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12.3. Turizmde Süreç Yönetimi
Bir kuruluşun temel süreç yönetiminde, hizmet üretim planı yapılırken hizmetlerin,
stoklanamaz özelliği göz önüne alınmalı ve süreçler standartlaştırılırken, hizmetlerin
kişiselleştirilmesinin engellenmemiş olması amaçlanmalıdır.
Her işletme değer yakalamak ve oluşturmak amacıyla vardır, ve özellikle turizm
endüstrisinde bu değer ürünün önemli bir parçası olan süreçler vesilesi ile sağlanır.
Müşterinin istediği zaman istediği ürünü, istediği şekilde, stok yapmadan sunmak veya
kişiselleştirilmiş hizmeti standartlaştırmak ilk bakışta bir birleri ile fiziki verimlilik açısından
çelişen ütopik durumlarmış gibi görünebilir ancak bunu başarabilen işletmeler uzun vadeli ve
sürekli müşteri memnuniyetine ulaşabilir ve bu farkları ile sektörlerinin hizmetleri taklit edilemez
öncüleri olurlar.

Müşteri ihtiyaçlarına cevap verilmesi konusunda duyulan istek, hizmet

standartları konusunda verilen güven, empati tutumu ve fiziksel öğeler üzerine yapılanlar,
hizmetin farklılaştırılması konusunda sürecin içine dahil edilmesi gereken unsurlardır. Özellikle
bir defa olmaktan ziyade, hayat boyu tüketilen hizmetleri içeren, bu nedenle müşteri
memnuniyetinin kritik olduğu turizm hizmetlerinde müşteri sadakatinin ve olumlu olumsuz
müşteri tavsiyelerinin işletmelerin geleceği üzerindeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle
müşterilerin beklentileri iyi yönetilmeli, beklenen hizmet seviyesi ve algılanan hizmet kalitesi
sürekli olarak takip edilmeli, böylelikle hizmet sonrası müşterilerinin tatmini belirli seviyelerde
sağlanmalıdır. Müşteriye tek seferde müthiş bir tatmin sağlamak da çoğu zaman akılcı değildir,
zira bu koşulda müşteri bir sonraki hizmet sunumu için beklenti düzeyini yükseltebilir. Bu
nedenle hizmet sunumunun belirli standartlar, politikalar, kurallar ve amaçlar ile kontrol altına
alınması, süreçlerin tanımı, anlatılması, uygulanması ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda
güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.
12.4. Süreçlerin Özellikleri
Genişletilmiş pazarlama karmasının elemanlarından birisi süreçtir. Süreç kavramına
ilişkin işletme ve pazarlama terminolojilerinde çok sayıda tanımlama vardır. Bunlardan bazıları
bir çıktıya ulaşma aşamalarını ifade ederken, bazıları; birbirlerine entegre edilebilen pazarlama
stratejilerinin bir araya getirilmesini anlatmaktadır. Sürece ilişkin bir başka tanımlama ise,
sürecin pazarlama karması elemanlarının kontrolünü ifade ettiği şeklindedir.
Süreç kavramı;
 Tekrar edilebilen,
 Ölçülebilen,
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 Sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan,
 Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen birimler arasında gerçekleşen eylemlerden
oluşmaktadır. (Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008)
Süreç kavramı ayrıca, çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan değişim mühendisliğinin
uygulanma aşamalarından birini oluşturmaktadır. Değişim mühendisliği uygulamalarının
gerçekleştirildiği adımlardan birisi organizasyondaki süreçlerin haritasının yapılmasıdır.
Değişim mühendisliği uygulamalarında organizasyondaki süreçlerin haritası şu şekilde
çıkarılmaktadır:
Süreçlerin Haritası
 Müşterilerin ve ihtiyaçların tanınması
 Organizasyondaki mevcut performans düzeyinin tanımlanması ve ölçülmesi
 Organizasyondaki tüm işlemlerin ve süreçlerin tanınmaya çalışılması
 Süreçlerde yapılması gerekli değişikliklerin tespit edilmesi
 Organizasyonda süreçler arasındaki tedarikçi ve müşteri kanallarının ve aralarındaki
ilişkilerin tespit edilmesi
 Organizasyonda süreçlerde yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi
 Organizasyonda süreçlerde yapılacak olan değişiklikler için ne kadar kaynak
ayrılacağının ve toplam maliyetlerin tespit edilmesi (Demir, 2008)
İyi Yönetilen Bir Süreç Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır: (Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008)
 Müşteri odaklılık
 Gereksiz maliyet değil, katma değer yaratmak
 Sorumluların belirlenmiş olması
 Süreçte rol alanların görevlerini açıkça anlamış olmaları
 Süreçler arası bağlantıların iyi tanımlanmış olması
 Performansın düzenli ve sağlıklı bir biçimde ölçülüyor olması
 Gerekli değişikliklerin, güncellemelerin yapılıyor olması.
12.5.Süreçleri Etkileyen Faktörler
Hizmetlerin depolanamaz olması nedeni ile özellikle sistemin kapasitesi, süreç
yönetiminde sürekli değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Kısaca sistem oluşacak talebe
verimli bir şekilde cevap verebilirken, müşteri için herhangi bir olumsuz durum yaratmamalıdır.
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Örneğim Akşam yemeği esnasında talebi doğru tahmin edememiş bir shift lideri, vardiyaları
yanlış ayarlamış, servis edilmeyi beklemekten sıkılan birkaç müşterinin restorandan
ayrılmasına neden olmuş olabilir.

Bazen zorunlu olarak beklenmeyen bir talep ile

karşılaşılabilinir fakat yine bu durumlarda daha önceden belirlenmiş süreçlerle bertaraf
edilebilir. Örneğin grup (Check-ın) C/I’leri esnasında acentaların C/I kuyruğu oluşmasını
engellemek için Lobby’de kokteyl vermesi,

müşterilere beklerken oyalanmalarını

sağlayabilecek bir aktivitedir. Hiçbir otel resepsiyonundan, 200 odayı 5 dakika içinde otele
yerleştirmesi beklenemez, dolayısı ile önceden gönderilen isim listeleri pasaport kopyaları C/I
işlemlerini hızlandırdığı gibi verilecek olan bir Hoşgeldiniz Kokteyli (Welcome Cocktail)
müşterilerin beklerken oyalanmasını sağlayabilir.
12.6. Süreçlerin Oluşturulması
Süreçlerin verimli bir şekilde oluşturulabilmesi için öncelikle iş tanımların iyi yapılması
gerekmektedir. Birbirine bağlı olan işlerin saptaması öncelik taşır. Akış şemaları bu anlamda
işlerin aralarındaki bağlantıları göstermesi açısından önemlidir. İyi bir süreç oluşturulabilmesi
için dikkat edilmesi gereken hususlar; süreçte yer alan aşamaların neler olduğu ve olması
gerektiği, bazı aşamaların elimine edilip başka aşamaların eklenmesi olasılıkları, bu
aşamalardan kimlerin sorumlu olduğu, kapasite problemi oluşma olasılığına, müşteri
etkileşimin hangi aşamalarda yaşandığına, personelin bu sürece adaptasyon kabiliyetine,
teknolojik yeniliklerin sürece adapte edilip edilemeyeceğine bakılmalıdır. Süreçler hiç
kuşkusuz yazılı olmasa bile her işletmede var olan, yazılı olmadığı durumlarda genellikle
deneme yanılma yöntemi ile tecrübeye dayanarak uygulanan kurallar bütünüdür.
Tecrübenin önemi hiç kuşkusuz yadsınamaz, fakat süreç oluşturmada da belirli bir süreç
uygulanabilir, süreçler oluşturulmadan önce veya revize edilmeden önce, yapılması gereken ilk
aşama sürecin uygulanması ile elde edilmek istenen sonuç belirlenmeli bu mümkün olduğu kadar
somut veriler içermelidir. Örneğin ortalama Chek out (C/O) hızını 5 dk’dan 1 dakikaya indirmek
gibi. İkinci aşama araştırma safhasıdır; bu süreçte iç ve dış veri araştırması yapılır. Varsa eski
süreçler incelenir, benchmark aktiviteleri yapılır, bu süreci iyi işleyen işletmeler, neye dikkat
ediyor, kaynakları ne kadar farklı, süreci işletecek personel öncelikli olmak üzere, tüm personelin
görüşleri alınır, müşterilerin görüşleri alınır, istatistikler çıkarılır, dışarıdan danışmanlık hizmeti
de alınabilir. Üçüncü aşama analiz aşamasıdır, bu aşamada süreç akışı ortaya çıkmaya başlar,
Araştırma safhasında oluşturulan veriler anlamlandırılarak işletmeye uyarlanır. Örneğin müşteri
için önemli olanın C/O işleminin süresinden ziyade ön büro personelinin tavır ve davranışları
olduğu anlaşılabilir. Ya da başka bir işletmede yapılan odadan C/O işleminin, TV sisteminin
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yenilenmesini gerektireceği için yeni sürecin oluşturulmasına ayrılan bütçeyi aştığı ortaya
çıkabilir. Bu aşamada ayrıca süreç değişikliğinin faydaları ve maliyeti de somut olarak çıkarılır.
Son aşamada ise süreç ve prosedürler katkıda bulunan tüm paydaşların katılımı ile
yazılı olarak hazırlanır, ve sürecin işleyişinin başlayabilmesi için süreç ile ilgili tüm personele,
servis sağlayıcılarına bildirilir. Sürenin uygulanabilmesinde de belirli aşamalar olabilir, örneğin
ilk bir ay halihazırdaki ön büro ve rezervasyon departmanlarına 10 parmak klavye kursunun 3
ay içinde tamamlanması ve C/O süresinin 6 ayda 300 saniyeden 250 saniyeye indirilmesi, 1
yılda ise 180 saniyeye indirilmesi öngörülebilir. Aynı şekilde fazla walk-in almayan bir otel
iptal koşullarının yumuşaklığından ve son gün iptal olan odalardan rahatsız olup, cezasız iptal
süresini genişletebilir, fakat bu yapıldıktan sonra, özellikle acenta ve şirketlere yeni no-show
uygulaması hakkında bilgi verilirken hali hazırdaki kontratların bitiş tarihi itibarı ile geçerli
olacağının belirtilmesi daha doğru olacaktır.
12.6.1. Hizmette Kalite Koordinasyonu Süreçleri
Hizmet kalitesi aslında basitçe bir işletmenin müşterinin beklentilerine yani müşteri
isteklerine yanıt verebilme yeteneğidir. Dolayısı ile müşterinin algıladığı hizmet kalitesi, gerçek
kaliteden daha önemlidir. Hizmet faaliyetinin oluşmasını sağlayan ana unsurlar, alt yapı ve destek
süreçlerinden oluşmaktadır. Hizmetlerin depolanamaz özelliği hizmet sürecinin sorunsuz ve rahat
yürümesinin önemini daha da arttırmaktadır. Hizmetlerin depolanamaz olması, üretildiği an
tüketilmesi ve üretim sürecinin müşteriden tamamen ayrılamaması gibi özellikler, arz ve talebin
yönetilmesini zorlaştırmaktadır (Gonçalvez, 1998: 41). Kalite algıları bazen gerçek kaliteden
daha önemlidir, özellikle servisi ilk defa kullanan müşteriler çoğunlukla kabul edilemez hatalar
dışında her seviye hizmetten memnun kalmaktadır. Fakat zamanla farklı işletmelerin hizmetlerini
tüketme şansını bulduktan sonra nesnel bir yüksek kalite bilincine sahip olabilirler. Britanya
Pazarlama Enstitüsüne göre pazarlama “Herhangi bir mal ve hizmet için müşteri alım gücünü
tartıp, etkili talebe dönüştüren ve ürün veya hizmeti kullanıcıya ve alıcıya ulaştıran faaliyetleri
kapsayan bir yönetim fonksiyonudur.” Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi pazarlamanın önemli
amaçlarından biri ürün ve hizmetin tüm yönleri ile koordine edilerek müşteriye ulaştırılmasıdır.
Hizmet işletmeleri yönetiminde, kalite denince akla genellikle fiziksel kalite gelmekte
servisin hizmetin soyut kısmının kalitesi çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Dolayısı bazen
kataloglardan beğenilen oteller müşterilerini memnun edememektedir. Bunun nedeni tabii ki
kataloglara konulan resimlerin başka otellere ait olması değil, kataloglarda yaratılan imaj ile
hizmetin soyut fakat önemli kısmı arasında bir denge kurulamamasıdır. Bu durum genelde
fiyatlara da yansır fiziksel yapı, dekorasyon, lokasyon vs anlamında birbirine benzeyen oteller
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çok farklı fiyat uygulamasına gidebilmektedir. Bu farkı tabiî ki hizmetin elle tutulamayan
tarafları yani personel ve süreçler yaratmaktadır. Ayrıca hizmetlerde insanların planlama,
üretme ve tüketmede çok daha büyük bir paya sahip olmaları hata riskini de bir o kadar
arttırmaktadır. Bu riski azaltabilecek unsurlardan biri de süreç yönetimidir (Burkart ve Meldik,
1981:63).
İşletmelerde EFQM modelinde mükemmelliğe ulaşmada ki bazı önemli noktalar
şöyledir; (A.Yürütücü,Bilgi Teknolojilerinde Turizm Sektörü Ve Toplam Kalite Yönetimi)
harekete geçme eğilimi, müşteriye yakın durma, bağımsızlık ve girişimcilik, insanlarla birlikte
verimlilik, izlenen ve değer yaratan işlemler, en iyi yaptığı işe odaklanmak, aynı zamanda
gevşek ve sıkı kontrollerdir. İkinci dünya savaşı sonrasında Japonya’da ortaya çıkan
“KAİZEN” (Sürekli İyileştirme) kavramından sonra dünyada ve Türkiye’de önemi anlaşılmaya
başlanan kalite kavramının özünde süreç mantığı vardır. Toplam kalite EFQM Mükemmellik
modeline göre bir sistem kurmak veya son yıllarda popülerlik kazanan CRM-Müşteri ilişkileri
yönetimine geçmek isteyen veya ISO 9000 belgesi almak isteyen firmalar için Süreç
Yönetimi’nin hayati önemi vardır.
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı(EFQM)’in geliştirdiği Toplam Kalite Yönetimi, Toplam
Kalite Yönetimi felsefesinin özünü vermektedir. Modele göre; müşteri tatmini, çalışanların
tatmini ve imaj konularında başarı, uygun bir liderlik anlayışı ile sağlanabilir. EFQM
mükemmellik modelinde ana kriterler şunlardır:
1- Girdi Kriterleri (liderlik, politika ve strateji, çalışanlar, ortaklıklar, kaynaklar ve süreçler)
2- Sonuç Kriterleri (müşterilerle ilgili sonuçlar, çalışanlarla ilgili sonuçlar, toplumla ilgili
sonuçlar, temel performans sonuçları)
Amerikan Verimlilik ve Kalite Kuruluşu (APQC)’nin süreç sınıflandırmasını
aşağıdaki gibi yapmıştır.

SÜREÇLER

Operasyonel
Süreçler

Destek Süreçler

Pazarı ve Müşterileri
Anlama

İnsan Kaynaklarının
Yönetimi

Vizyon ve Strateji

Bilgi Kaynaklarının
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EFQM ve KALDER tarafından kullanılan iş mükemmelliği modeli Toplam Kalite
Yönetimi esaslarının bir sistem anlayışı dahilinde ilişkilerini belirten, kurumlara bulundukları
durumu belirlemeleri ve iyileştirmeleri açısından yönetim aracı niteliğinde bir modeldir (Patır,
2008)
İş Mükemmelliği Modeli
GİRDİLER

LİDERLİK

SONUÇLAR

ÇALIŞAN

ÇALIŞAN

YÖNETİMİ

MEMNUNİYET
İ

STRATEJİ
PLANLAMA

KAYNAK
YÖNETİMİ

SÜREÇ
YÖNETİM
İ

Durum
Analizi
İŞ
SONUÇLARI

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
TOPLUMSAL
ETKİ

YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME
Turizm sektörü de kendi içerisinde bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Konaklama,
seyahat, yiyecek içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri de hızla değişen iç ve dış çevre
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koşullarına uyum sağlayabilmek, böylece sektördeki konumlarını korumak ve güçlendirmek
amacıyla zaman içerisinde değişime ayak uydurmak durumudadırlar. (Patır, 2008).
12.7. Hizmet Süreçlerin Sınıflandırılması
Hizmet Süreç Tipleri dört ana başlık altında incelenebilir (Gibb, 1998: 41);
Ana Süreçler; Dış müşterilere verilen hizmetleri içeren süreçlerdir. Konaklama,
yiyecek içecek süreçleri gibi. Hizmetin ana süreçleri işletmenin faaliyette bulunduğu sektörde,
işletmeye has teknikler, tecrübe ve bilgi içerdiklerinden farklılık yaratılabilecek fırsatlar
barındırır. Bu tür süreçleri müşteriler görür ve hisseder, dolayısı ile müşterilerden alınan geri
bildirim bu süreçlerin geliştirilmesinde hayati öneme sahiptir.
Destek Süreçleri; Çamaşırhane, peyzaj, güvenlik gibi, ana süreçlere destek ya da iç
müşterilere destek amaçlı oluşturulmuş süreçlerdir. Destek süreçleri ana süreçlerin aksine aynı
sektördeki işletmelerde birbirine benzer özellikler gösterir. Bu tür süreçler genellikle kendi
başlarına müşteri için direk bir değer yaratmadıklarından, kaynaklara duyarlı ve verimlilik
üzerine düzenlenmiş süreçlerdir. Bu tür süreçler potansiyel dış kaynak kullanımı yapılabilecek
faaliyetlerdendir.
Yönetsel Süreçler; Planlamak, organize etmek, işletmenin geleceğini görmek gibi
faaliyetleri içeren süreçler, diğer süreçlerin işleyişi ve içeriğini belirleyen alt yapıyı oluşturur.
Bu tür süreçler işletmenin misyonu, pazardaki değişimler ve stratejik planlama unsurları ile
koordineli olarak güncellenir. Rekabet stratejileri, entellektüel sermaye, kanunlar ve yaptırımlar
da bu süreçler dizayn edilirken göz önüne alınması gereken diğer özelliklerdir. Yönetsel
süreçler sunulan hizmetin tipini, kuralları, insiyatif noktalarını belirler, dolayısı ile süreçlerin
kalitesini ve orjinalliğini etkiler.
İş ağı Süreçleri; Şirketler arası işlemleri kapsayan süreçlerdir. Acenta rezervasyon
süreci veya mutfak satın alma süreci gibi. Bu tür süreçler müşterilere ürün ve hizmetin
ulaşmasını garantilemek için iş ortakları ve tedarikçiler arasındaki değişimi tesis eder,
kolaylaştırır. Bu süreçler birden fazla organizasyonun işbirliğini içerdiğinden iş ilişkilerinin
güvenirliği ve sürdürülebilirliği, ayrıca bilgi akışının desteklenmesi ve işlem maliyetlerinin
azaltılması ana amaçlar arasındadır.
12.8. Hizmet Sürecinin Unsurları
Hizmet süreci, hizmetin nasıl sunulduğu ile ilgilenir. Örneğin etkili ve profesyonel
hizmet için belirlenen prosedürler ve politikalar sürecin birer parçasıdır. Süreç yönetimi
müşterinin hizmet öncesi, hizmet sırasında ve hizmet sonrası deneyimlerini öngörmeyi amaçlar

288

ve servis sunumunun tüm yanları ile detaylara önem veren bir yönetim anlayışını benimser
(Gilmore, 2003:12). Herhangi bir hizmet, teknik, fonksiyonel, soyut, somut, fiziksel olanaklar,
ulaşılabilirlik, güvenirlik, duyarlılık, iletişim, yeterlik, inanırlılık, güvenlik, özdeşleşme,
müşteriyi anlamak ve imaj gibi farklı yönleri içerir.
Hizmetin Teknik Yönleri; Sunumun enstrumental somut yönlerini içerir, örneğin otel
müşterisi genel anlamda rahat bir oda ister, teknik yönler müşterinin talebi sonucu ne aldığı
sorusunun cevabıdır. Fakat sunumun teknik kalitesi tek başına hizmet deneyimini
tamamlayamaz, ne sunulduğunun yanında nasıl sunulduğu da önemlidir.
Servisin nasıl sunulduğu da hizmetin fonksiyonel yönleri altında incelenebilir.
Restorandaki garsonların tutumları, yemeklerin servis süresi, ya da başka masadaki müşteriler,
servis deneyimini etkiler. Dolayısı ile fonksiyonel anlamdaki servis sunumunu, değişkenlerin
fazla olması ve daha az kontrol edilebilmesi nedeni ile standardize etmek, müşterinin her
seferinde aynı tatmini almasını sağlamak hizmetin teknik yönlerine göre daha zordur.
Müşterinin bir sonraki ziyaretinde(restoranda toplam 3 katı misafir olsa bile) aynı deneyimi
yaşamasını mümkün kılmak çok zor olsa bile, müşteri gözündeki bütünsel deneyimin
oluşmasında fonksiyonel yönlerin önemi çok fazladır.
Hizmetin somut yönleri, Hizmetin fiziksel kanıtlarını içermektedir. Örneğin servis
çevresi, ön büro personelinin kıyafeti, gümüş servis takımları gibi hizmetin kalitesini temsil
edebilecek fiziksel yönler servis algılamasını etkiler.
Soyut yönler ise genellikler hizmetin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan, taklit
edilebilmesini engelleyen hizmetin ana özellikleridir. Müşteriye gösterilen ilgi, 120 saniyede
Chek-In (C/I) garantisi gibi özellikler bir hizmetin rakiplerinden ayrılmasını sağlayan
özelliklerdir.
Fiziksel Olanaklar; Hizmetin sunulduğu birincil çevreye denir, otel odasındaki
mobilya, mimari, halının rengi vb. gibi faktörler müşterinin hizmet algılamasını etkiler.
Ulaşılabilirlik; servise ihtiyaç duyulduğu zaman hizmetin alınmasının ne kadar uygun
olduğu anlamına gelir. Örneğin golf sahasındaki yoğunluk, servisin hizmetin ulaşılabilirliğini
etkiler. Ya da sadece fax ile rezervasyon kabul eden bir otel, yolları henüz tamamlanmamış bir
restoran müşterinin hizmete ulaşabilme düzeyini etkiler.
Güvenilirlik; Hizmet seviyesindeki devamlılığı temsil eder, ve verilen sözlerin devamlı
olarak tutulmasını içerir. Eğer küvetinizin 50 saniyede dolacağını taahhüt etmiş iseniz bunu her
seferinde böyle olmasını sağlamalısınız veya organik ve taze içerikli yemekler sözü vermişseniz
bunun her zaman böyle olmasını sağlamanız gerekir.
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Tepki Motivasyonu; Müşteri ihtiyaçlarına cevap vermede hazır ve istekli olma
durumudur. Müşterilerin menö içeriği ile ilgili sorduğunuz sorulara, garsonlardan,
tecrübesizlik, ilgisizlik veya aşırı yoğunluk nedeni ile yanıt alınamıyorsa bu da servis
deneyimini etkiler.
Yeterlik; Hizmeti söz verildiği gibi sunma kaynaklarına sahip olma anlamına gelir. Bu
kaynaklar arasında ekipman kadar personel sayısı, servis hakkında bilgi, yetenek ve tecrübe de
önem taşımaktadır.
Nezaket; Hizmet sunumu esnasında personelin tavır ve davranışlarının, ilgi, saygı,
nezaket, soyluluk (bazen arkadaşlık) gibi özellikleri içermesi anlamına gelir.
İnanılırlık; Samimiyet, güvenirlilik, inandırıcılık gibi özellikleri içerir. Verilen sözlerin
tutulmasını, problemlerin samimiyetli çözülmesi gibi durumları içerir. Patlayan su borusu
yüzünden Short’a düşen otelin müşterileri upgrade ederken, daha iyi bir otele göndermesi, ve
ilave olarak ücretsiz transfer imkanı ile birlikte ileride kullanılmak üzere ücretsiz konaklama
sertifikası verilmesi gibi.
Güvenlik; Hizmet sunumu hiç şüphesiz bazı ekstrem sporlarda olduğu gibi müşteri
özellikle istemedikçe tehlikesiz olmalıdır. Aynı zamanda güvenlik hissi oluşturmak için
müşteriye sigorta gibi alternatifler de sunulabilir. Lodos gibi tehlikeli havalarda Kız Kulesi’nin
tekne transferlerini iptal ederek müşterilerini bu konuda bilgilendirmesi örnek gösterilebilir. Ya
da seyahat acentalarının düzenledikleri, sağlık, hırsızlık sigortaları da müşterilerin güvenlik
konusunda tatmin olmalarını sağlayabilir.
Özdeşleşme; kısaca müşteriyi anlamak, kendini müşteri yerine koyarak müşteri
ihtiyaçlarına uygun çözümler bulabilmektir. Örneğin yürüme zorluğu çeken yaşlı bir çifte
koridorun sonunda oda verilmemesi gerekir.
İmaj; da diğerleri gibi hizmet kalitesini etkileyen unsurlardan biridir. Aslında imaj bir
hizmet sağlayıcısı hakkında, müşterilerin veya bir grubun sahip olduğu, servisi temsil eden
düşünceler bütünüdür.
12.9. Süreçlerin Oluşturulması
Süreçler belirlenirken 3 unsura dikkat etmek gerekir, “yinelenebilirlik”, “tutarlılık”
ve “tanımlanabilirlik”; Yinelenebilirlik süreçlerin tek defa olmaktan ziyade sürekli bir şekilde
uygulanabilmesi, tutarlılık her seferinde benzer çıktılar vermesi ve tanımlanabilirlik sürecin
belgelenebilir (süreci oluşturan faaliyetler, girdiler, çıktılar, müşteriler ve sorumlular) olması
anlamına gelmektedir (Kozak, 2006: 261).
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12.10. Süreçleri Belirleyen Unsurlar
Şüphesiz ki süreçler aynı işler için farklı işletmelerde farklı olarak uygulanmaktadır.
Bunun nedeni süreçlerin çok farklı değişkenlerin birleşimi sonucu oluşmalarıdır. Bu
değişkenlerden bazıları; çalışanlar, yönetim, müşteriler, fiziksel unsurlar, aracılar, yerel halk,
kamu yönetimi, yasal düzenlemeler ve standartlar oluşturmaktadır. (Kozak, 2006: 268)
Çalışanların profili, motivasyon seviyesi, maaş ve sosyal yardımları, eğitim seviyeleri,
aldıkları hizmet içi eğitimler, işlerine bağlılık dereceleri, dünya görüşleri, deneyimleri vb.
süreçlerin oluşumunu ve uygulamasını etkiler.
Yönetim anlayışı da, organizasyon yapısı, kültürü de süreçleri etkiler. Esnek yapılı
organizasyonlarda, süreçler daha fazla insiyatif tanırken, yukarıdan aşağıya bir otorite yapısı
olan işletmelerde süreçler daha yoğun kullanılmakla beraber çok daha katıdır.
Müşteriler de şüphesiz süreçleri etkiler, hedef kitlenin profili, istekleri ve alım gücü,
süreçlerin dizayn edilmesinde çok önemli unsurlardır. Örneğin AA grubuna hitap eden bir
restoranda açık büfe akşam yemeği ile ilgili süreçler hiçbir zaman uygulanamaz zira bu tür bir
restoranın hedef kitlesi masalarında servis edilmek isterler.
Fiziksel unsurlar, her ne kadar kısmen değiştirilebilir unsurlar olsa da süreç dizaynını,
özellikle kapasite açısında sınırlamaktadır. Aracılar da kullanım ve bağımlılık seviyesine göre
süreçleri etkiler, örneğin sadece acentelerle çalışan bir konaklama işletmesinin pazarlama
faaliyetlerinin yapısı ile direk müşteriye hitap eden işletmenin faaliyetleri birbirinden farklıdır.
Ayrıca aracılar temel sürecin bir parçası olarak alt süreçleri yönetirler ve ana sürecin etkiliğine
katkı yaparlar.
Süreçlerin başarısız olabileceği durumlar aşağıda sıralanmıştır. (Chiang, 2007: 26).
1. Grup; Ana Hizmet Hataları;
- Hazır olmayan hizmet
- Makul olmayan şekilde yavaş hizmet
- Ana hizmetin endüstri standartlarına uymayan diğer öğeleri
1. Grup; Müşteri İhtiyaçlarına ve İsteklerine Karşı Yetersiz Çalışan Tepkisi
- Müşterilerin özel isteklerine yetersiz tepki
- Müşterinin tercihlerine karşı yetersiz tepki
- Müşteri hatalarına karşı gösterilen tepki
- Potansiyel rahatsız edicilere gösterilen tepki
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4. Grup; Arzu Edilmeyen Çalışan Aksiyonları
- Müşteriye gösterilen ilgi
- Sıra dışı çalışan davranışı
- Kültürel normlar kapsamında çalışan davranışı
- Bütünsel psikoloji değerlendirmesi
- Elverişsiz durumlarda çalışan performansı
12.11. Süreçlerin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
Süreç Yönetimi, süreçlerin bugün nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için
işletmenin veya departmanların arasında tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması,
belgelenmesi, sorumlu atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerinin izlenerek
değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da sil baştan / kökten tasarımların
yapılmasıdır. Sürecin etkililiğini ölçebilmek için basitçe müşterilere hizmetin zaman, miktar,
kalite vb açılardan söz verildiği gibi sunulup sunulmadığı sorulmalıdır(Gonçalvez, 1998, s.46).
Süreçler belirlendikten sonra: Her sürece bir süreç sorumlusu atanmalı ve süreçler
tanımlamalıdır.
Bir süreci tanımlamak demek:
 sürecin girdisini
 sürecin çıktısını
 sürecin tedarikçisini/tedarikçilerini
 sürecin müşterisini/müşterilerini
 sürecin başlangıç etkinliğini
 sürecin bitiş etkinliğini
 süreçte yer alan alt süreç veya işlemleri
 süreçte yer alan katılımcıları (süreçte çalışanlar)
 sürecin performansının hangi göstergelerle ölçüleceğini
 ve tabii süreç sahibini belirlemek ve belgelemek demektir.
İş Süreçlerin Yönetimi; İşletmeler günümüzde rekabetçi yapıdan dolayı müşteri
ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verebilme durumundadır. Dolayısı ile işletmeler iş süreçlerini
daha çabuk, inşa etmek, yapılandırmak, uygulamak, düzenlemek, güncellemek veya
gerektiğinde tümüyle iptal etmek durumundadırlar (Burton, 2001: 26-28).
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İş Devamlılık Yönetimi (IDY); İşletmeler süreçlerin dizayn edildikleri kaliteyi
devamlı olarak sınamasını temin etmek durumundadır. Fakat birçoğu çevresel faktörlerden
kaynaklanan bazı operasyonu, farklılığı ve müşteri memnuniyetini etkileyebilecek bazı risk ve
tehditler de mevcuttur. İşte iş devamlılık yönetimi temel iş süreçlerini etkileyebilecek bu riskleri
tanımlar, yönetir ve olası etkilerini minimize eder. Bilgisayarlardaki back-up üniteleri veya
virüs koruyucu programlar gibi,
Benchmarking (Kıyaslama); Kıyaslama süreçleri, ürün ve hizmetleri, rakiplerde ve
benzer sektörlerdeki örnekleri ile kıyaslamak için kullanılan bir tekniktir. Süreç kıyaslamaları
daha çok iş akışlarının, uygulamaların ve süreçlerin etkililiği ve verimliliği ile ilgilenir. Süreç
kıyaslamasının etkisi, verimsiz çalışmaların elemine edilmesi ile artan karlılık azalan
maliyetler, gelişen etkililik, artan üretkenlik ve kalite sayesinde hissedilebilir bir fark
yaratmaktadır.
Hizmet Seviyesi Yönetimi; Hizmet seviyesi yönetimi hizmetlerin en azından daha önce
belirlenmiş bir performans sunmasını amaçlar. Hizmet seviyesi yönetimi şirketler,
müşterilerinin hizmet kalitesi, fiyatı, zamanlaması ve sunumundan memnun olmasını temin
etmesine yardım eder.
Hizmet seviyesi yönetimi, sunulan hizmetin kalitesinin, miktarının ve maliyetinin
yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır (Niessen ve Oldenburg, 1997: 43). Bunu sağlamak için
müşterilerin hizmetten beklediği minimum standartlar belirlenir ve bu seviyeye her seferinde
ulaşılması için gereken önlemler alınır. Bu önlemler özellikle kalite seviyesini ve kapasite
problemlerini çözmeye yönelik önlemlerdir.
Tablo 13. Hizmet Seviyesi Yönetimi için kullanılan Değerlendirme Faktörleri
Alt-Yapı

Uygulamalar

İçerik

Yönetim

Uygunluk
Tepkisellik
Güvenirlik
Yetenek,
Kapasite
Kullanışlılık
Süreçler düzenlenirken müşteri deneyimine değer katmayan uygulamaların süreçlerden
çıkarılması gerekir (Gonçalvez, 1998: 46). Levitt’in söylediği gibi “tüketicinin gerçekte satın
aldığı, para harcadığı nesne, mal ve hizmet değil, beklediği tatminlerdir.” Dolayısı ile
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işletmeciler tüketicinin değişen ihtiyaçlarına göre üründeki gerekli değişiklikleri yapmalıdırlar.
Her tüketici sağlanan hizmeti kendi ölçütleri içinde değerler ve hizmet sonunda bir hizmet
kalitesi görüşüne sahip olur. Bu görüş hizmet sunumunun ön planı ve arka planı olmak üzere
görünen ve görünmeyen süreçlerin bir bütünüdür. Görünmese bile arka plandaki bir aksaklık
da hizmet kalitesi algısını etkiler (Yükselen, 2001: 127-270).
Şekil 45. Hizmet Pazarlaması Sistemi

-Reklam

İç ve Dış
Olanaklar

-Satış Görüşmeleri
-Pazar Araştırması

Teknik
Kısım

Diğer

-Fatura İşlemleri

Müşteriler

-CRM

Ekipman

-Tesadüfi
Karşılaşmalar
-Hizmet Personeli ile
Yaratılan Olanaklar
Hizmet
Personeli

Müşteri

-Kulaktan Kulağa
Yayılan Sözler

Kaynak: (Yükselen, 2001: 270’den alıntı)
12.12. Turizm İşletmelerinde Süreç Yönetimi Uygulamaları
Firmaların küreselleşmesi ile birçok finansal hizmet firmaları, sigorta şirketleri, otel
zincirleri ve restoranlar birden fazla kıtada onlarca farklı ülkede faaliyet göstermeye
başlamıştır. Teknolojide, iletişim ve haberleşmede, taşımacılıkta ve ulaşımdaki gelişmeler,
dünyanın birçok yerinde bazı mal ve hizmetler için benzer istemler yaratmaktadır.
12.12.1 Pazarlama Süreci
Pazarlama karması elemanlarından biri olan süreç; bir ürünün pazarlanmasında
gerçekleşen tüm aşamaları ifade etmektedir. Üretilen her mal ve hizmet bir sürecin çıktısı
olduğu gibi, pazarlama faaliyeti de bir sürecin sonucunda oluşur. Dolayısıyla süreç ve süreç
yönetimi işletmeler için çok önemli bir konumdadır. Sürecin bu önemi turizm sektöründe,
turistik ürünün kendine has özellikleri nedeniyle daha da ön plana çıkmaktadır. Hizmet sektörü
olan turizm sektöründe turistler yani müşteriler de hizmeti satın alırken sürecin bir parçası
olmaktadırlar. İyi yönetilmeyen bir süreçte oluşabilecek aksaklıklar turistin işletmeye ilişkin
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düşüncelerini olumsuz etkileyebilir. Sürecin sağlıklı olabilmesi için koordinasyonun etkin ve
uyumlu olması gerekir.
12.12.1.1. Bir Konaklama İşletmesinde Pazarlama Süreci
Konaklama işletmelerinde pazarlama süreci şüphesiz kapsamlı alt süreçleriyle birlikte
işlemesi gereken bir sistemdir. Ancak ana hedef olarak kongre, toplantı ve incentive pazarına
hitap eden bir şehir oteli için pazarlama süreci ana hatları ile aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Görüldüğü gibi genel anlamda pazarlama süreci durum analizi, biz kimiz ve nerdeyiz
sorularının cevaplanması çalışmaları ile başlar, burada işletmenin özellikleri, yapısı, potansiyel
müşterileri, rakipleri, çevresel faktörler incelenir, sonraki aşama pazarlama stratejileri
belirlemedir.
12.12.1.2. Bir Restoran İşletmesinde Satış Süreci
Bir restoran işletmesinde satış süreci 3 aşamada gerçekleşir. Müşterinin başlattığı ve devam
ettiği süreç, işletmede müşteri gözüyle yaşananhizmet süreci ve müşteri tarafından görünmeyen
ancak işletmenin içsel olarak gerçekleştirdiği süreçlerdir. Birinci aşama, müşterinin restorana
gelişinden çıkışına kadar olan deneyimlerinin tümünü kapsar. İkinci aşama, müşterinin
restoranda bulunduğu süre boyunca, işletmenin menü’yü hizmet sürecini ifade etmektedir.
Üçüncü aşama ise, görünmeyen ancak işletmenin işleyişini düzenleyen, menünün hazırlanması
ve sunumuna kadar olan hazırlık ve kontrol süreçlerinden oluşur. Bir restoran işletmesinin
menü’sünün hazırlanma sürecinde, hedef tüketicinin beklentileri, sosyal ve demografik
özellikleri belirlenmelidir. Kuruluş yerinin niteliği menü’yü hazırlamayı etkileyen önemli bir
faktördür. Menü’nün tasarımı ve fiyatlandırılması ise, tüketicinin beklentilerine uygun
olmalıdır. Tüm bu özellikler menü hazırlama sürecinin temel basamaklarını oluşturur. (bkz:
Ahmet Aktaş, Yiyecek ve İçecek yönetimi)
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Şekil 46. Bir Konaklama İşletmesinde Rezervasyon Süreci

12.13. Süreç Ve Koordinasyon
Koordinasyon, insanların çabalarını birleştirmeyi zaman bakımından ayarlamayı,
ortaklaşa amaca varmak için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmelerini ve iç içe geçip
kenetlenerek birbirlerini bütünlemelerini sağlar. Örgütün bütünlüğünü ve sürekliliğini
sağlamak için iş bölümü ve uzmanlaşma sonucunda ortaya çıkan hiyerarşik yapıda
koordinasyonun gerçekleştirilmesi zorunludur. (Türk, 2007:39)
Koordinasyon faaliyetinin yerine getirilmesi ve istenilen amaçlara ulaşılabilmesi için bir
takım ilkelerin temel alınması gerekmektedir. Bu ilkelerden bazıları şunlardır: (Kozak,
2008:44)
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 Bölümler arası yatay ve fonksiyonel işbirliğinin yapılması,
 Uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 Ortak sorumluluk,
 Planlar ve politikalar arasında koordinasyonun sağlanması,
 Bir sorunla veya konuyla ilgili tüm faktörlerin birlikte dikkate alınması,
 Koordinasyonun sürekli bir faaliyet olarak düşünülmesi.
Şekil 47. Süreç ve Koordinasyon

Sürecin iyi yönetilmesi üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini belirlemede önemli rol
oynamaktadır. Bunun farkında olan işletmeler süreç yönetimine odaklanmaktadırlar. Modern
yönetim tekniklerinden olan Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği gibi
uygulamalarda da işletmedeki süreçlerin tanınıp sürekli geri bildirim yoluyla aksaklıkların
giderilmesi amaçlanmaktadır. Geri bildirimin sağlıklı işlemesi noktasında koordinasyon
kavramı öne çıkmaktadır. Özellikle turizm sektöründe hizmet alanlar ve hizmet verenler
arasındaki koordinasyonun sağlıklı kurulması hizmetin kalitesini etkileyecek, dolayısıyla
müşteride güven ve ürünü tekrar satın alma isteği uyandıracaktır.

297

Uygulamalar
Turizm pazarlamasında süreç kavramı ile ilgili tanımları inceleyiniz ve detaylarını bir
arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreç Kavramından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreçin Özelliklerini Anlatınız.
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Süreçi Etkileyen Unsurlardan Bahsediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki süreç kavramından
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hizmet süreci, hizmetin nasıl sunulduğu ile ilgilenmez.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Konaklama, seyahat, yiyecek içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri de hızla değişen
iç ve dış çevre koşullarına uyum sağlayabilmek, böylece sektördeki konumlarını korumak ve
güçlendirmek amacıyla zaman içerisinde değişime ayak uydurmak durumundadırlar.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Süreçlerin iyi planlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi hizmet kalitesi için önemlidir.
a) Doğru

b) Yanlış

4) İyi bir süreç oluşturulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar içerisinde
aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?
a) Mali durumu(personelin)
b) Tecrübe
c) Odaklanma
d) Bazı aşamaların elimine edilip başka aşamaların eklenmesi
e) Sosyalliğe önem verme
5) Süreç kavramını maddeler halinde sıralarsak içerisinde hangi özellikler yer almaz?
a)

Tekrar edilebilen

b)

Sabit olan

c)

Ölçülebilen

d)

Sahibi ve sorumlusu olan

e)

Organizasyonel ve hiyerarşi gerektirmeyen birim

6) Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimi tekniklerinin tamamlama tablosunda yer almaz ?
a) İş devamlılık yönetimi
b) İş süreçleri yönetimi
c) Pazarlama yönetimi
d) Kıyaslama yönetimi
e) Hizmet seviyesi yönetimi

7) Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye, belirli bir taslağa uygun olarak değer katması sonucu
belirli bir sonuç üretmek üzere birbiriyle bağıntılı olarak sıralanmış faaliyetler bütününe ne ad
verilir?
a) Hizmet
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b) Süreç
c) İyileşirme
d) Teknik yöntem
e) Değişim
8) Soruların çözümünü ele alan süreç yöntemi karması, tüketiciye karşı hangi hizmetleri
kapsamaktadır?
a) Tüketicinin devamlılığını sağlamak
b) Malın kalitesi ve devamlılığını sağlamak adına tekrar edilebilirliğini güvence altına almak
c) Süreçlerin test edilebilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini arttırmak
d) Süreçlerin bileşimini ortaya koyabilmek
e) Tüketicinin ihtiyaç duyduğu zamanda hazır, tutarlı ve kaliteli sunmak
9) Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye, belirli bir taslağa uygun olarak değer katması sonucu
belirli bir sonuç üretmek üzere birbiriyle bağıntılı olarak sıralanmış faaliyetler bütününe
___________________denir.
10) Ürünlerin müşteriye ulaşıncaya kadar geçtikleri tüm aşamaların sistemli bir şekilde dizayn
edilmiş haline ___________________ denir.

Cevaplar
1) Yanlış, 2) Doğru, 3) Doğru, 4) d, 5) b, 6) c, 7) b, 8) e, 9) Süreç, 10) Süreç
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13.TURİZM PAZARLANMASINDA KOORDİNASYON

303

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Koordinasyon Tanımı, Özellikleri Ve Yararları
13.1.1. Koordinasyon İlkeleri
13.1.2. Koordinasyon Çeşitleri
13.2. Pazarlama Faaliyetlerinde Koordinasyonun Yeri Ve Önemi
13.3. Turizmin Pazarlanmasında Koordinasyon
13.4. Turistik Ürünün Oluşumunda Koordinasyon
13.5. Turizm Endüstrisinde Koordinasyonun Sağlanmasında Başarı Koşulları
13.6. Turizm İşletmelerinin Yönetimi Açısından Koordinasyonun Sağlanmasında
Karşılaşılan Zorluklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyon Ne Anlama Gelmektedir?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyon İlkeleri ve Çeşitleri
Nelerdir?
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyonun Yeri ve Önemi Nedir?
4.

Turizm İşletmelerinde Yönetimi Açısından Koordinasyonun Sağlanmasında
Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Kordinasyon
İlkeleri ve Çeşitleri

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Kordinasyon
İlkeleri
ve
Çeşitlerini
Sayabilmek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Kordinasyonun
Yeri ve Önemi

Turizm
Pazarlamasında
Kordinasyonun
Öneminin
Ne
Açıklayabilmek

Yeri
ve
Olduğunu

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Kordinasyon
Kavramı
Hakkındaki Tanımları
İncelemek
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Kordinasyon İlkeleri ve
Çeşitlerini Detayları İle
İrdelemek
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Kordinasyonun Yeri ve
Öneminin İncelemek

Turizm
İşletmelerinde
Yönetimi
Açısından
Koordinasyonun
Sağlanmasında
Karşılaşılan
Zorluklar

Turizm
İşletmelerinde
Yönetimi
Açısından
Koordinasyonun
Sağlanmasında Karşılaşılan
Zorlukların Neler Olduğu
Açıklayabilmek

Turizm
İşletmelerinde
Yönetimi
Açısından
Koordinasyonun
Sağlanmasında
Karşılaşılan Zorlukları
İncelemek

Konu

Kazanım

Turizm İşletmeleri Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Pazarlamasında Kordinasyon
Kordinasyon
Kavramının Ne Olduğunu
Açıklayabilmek

İşletmeleri
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13.1. Koordinasyon Tanımı, Özellikleri Ve Yararları
Bir örgütün düzenli biçimde çalışabilmesi için, bütün bölüm ve birimler arasında
koordinasyonun bulunması gereklidir. Farklı eylemlerin birlikte yürütülmesi ve örgütün
hedeflerine ulaşması için bu eylemlerin uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesini sağlama
süreci olarak ele alınan koordinasyon ile (Aydın, 2007, : 64), örgütsel amaçlara ulaşma çok
sayıda insanın katkısıyla gerçekleşeceğinden, örgüt içinde detaylı bir iş bölümüne ihtiyaç
duyulmaktadır. İş bölümlendirilmesinde yapılacak iş küçük parçalara bölünmekte ve her bir
parça bir işgörenin sorumluluğuna verilmektedir. Örgütün amacına ulaşabilmesi bakımından
bu küçük parçalar ve sorumluluklar arasında anlamlı ilişkilerin kurulması, diğer bir deyişle
koordinasyon gerekli olmaktadır. Esasen örgüt yapılanmasının henüz tasarım aşamasında dahi
koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır (Genç, 2005:149).
Koordinasyon ile yönetim sürecinin tüm aşamalarında, gerek fiziksel faktörlerle insan
faktörü arasında, gerekse de çeşitli kademeler ve bölümler arasında örgütsel denge kurulmaya
çalışılır. Böyle bir denge faaliyeti statik koordinasyondur. Öte yandan, pazarlama bölümünün
siparişleri zamanında karşılayabilmesi için üretim bölümü ile yakın ilişkide bulunması örneğinde
olduğu gibi uygulama aşamasındaki uyum ve işbirliği gayretleri ise dinamik koordinasyon olarak
adlandırılabilir (Genç, 2005:149).
Koordinasyonun amacı sadece örgüt içindeki birimler ve kişiler arasındaki işbirliğini
sağlamak değil; aynı zamanda bağımsızlıklarını kaybetmeden ve birbirlerinin emri altına
girmeden, ilgili birimlerin aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla arasındaki işbirliğini
sağlamaktır. Bu noktadan hareket edildiğinde; koordinasyonun ortak bir amacın
gerçekleştirilmesi için grup çalışmalarında hareket birliğini sağlamaya yönelen sistemli bir
çalışma özelliği ön plana çıkmaktadır (Tortop vd, Ekim 2005:120). Dolayısıyla yeni
düşüncelerin yayılmasının gelişmesine yönelik ortamın hazırlanması, sorunların başkaları
tarafından da gerçek boyutuyla maddi ve manevi olarak daha ileri düzeyde anlaşılmasının
sağlanması, gereksiz yanıt ve yinelemelerin giderilmesi, mevcut politika, plan ve ilkelerin
gerçek biçimde ele alınması, yapılan işlerin düzenli olarak yürütülmesinin ilgili kişilerin
çalışma performansını arttırması, planların daha iyi uygulanmasının gerçekleşmesi de
koordinasyonun sağlayacağı yararlar arasında sayılabilir (Ertürk, Kasım 2006:176-177). Ayrıca
örgütlerin büyümeleri ve üretim süreçlerinin daha da karmaşıklaşması gibi olası durumlarda
yaşanabilecek sorunlar da asgari düzeye indirgenmiş olacaktır.

307

13.1.1. Koordinasyon İlkeleri
Örgüt yönetiminde koordinasyonun kolaylıkla sağlanabilmesi için bazı somut ilkelerin
yerine getirilmesi gerekir, çünkü koordinasyonun özellikle haberleşmenin, bilgi akışının ve
işbirliğinin ürünü olduğu kesinlikle kabul edilmelidir (Eren,1998: 228). Koordinasyonun üç ana
özelliği hem örgüt ve hem de tüketici açısından son derece önemlidir: a-Ahenkli birleştirme, bİşbirliği c-Teşvik (Aydın, 2007: 65).
Koordinasyon ilkelerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Tortop vd, 2005:122;
Aydın, 2007:65-66; Bolat vd, 2008:153-154):
a) Örgüt Yapısında Sadeleştirme Yapmak: Örgütlerin belirli faaliyetlerinin, özellikle
birbirleri ile benzer faaliyetlerinin aynı yönetim birimi altında toplanması durumunda
koordinasyon kolaylaşmaktadır. Örgüt yapısını yalın hale getirirken; iş ve görev tanımlarının
da koordineli olarak ele alınması, farklı yöneticilerin farklı işlerden sorumlu olduklarının net
olarak belirlenmesi ve işlerin en kısa sürede, en az maliyetle ve en az emekle gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
b) Örgütün Hizmet ve Politikalarında Birliktelik: Örgütlerin hizmetler ile ilgili
politika ve planlar konusu, koordinasyon sağlamak açısından önem taşımaktadır. Zira politika
ve planlar arasında birlik sağlama, bunların ortak amaca hizmet etmeleri ve faaliyetlerin eşanlı
olarak yapılmasının sağlanması örgüt içi koordinasyon açısından önemlidir.
c) Etkin Bir Haberleşme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi: Bir örgütte
koordinasyonu sağlamanın en önemli unsurlarından biri örgüt içi iletişim için haberleşme
kanallarının iyi düzenlenmesi ve sürekli işlemesinin sağlanmasıdır. Bilgilerin çok yönlü akışının
ve sürekliliğinin sağlanması için çağdaş tekniklerden yararlanılmalıdır.
d) Çalışanların Motive Edilmesi ve Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi: Örgüt
içinde işgörenlerin her konuda birbirleriyle ve kendi istekleriyle işbirliği yapmaları
koordinasyonun sağlanmasının temel koşuludur. Uyumun sağlanması için ortak amaçlar
bulunmalı, fikir alışverişi yapılmalı, komiteler kurulmalı, bireyler ödüllendirilmelidir.
e) İyi Bir Vizyona Sahip Olma ve Örgüt Kültürünün Oluşturulması: Örgüt
elemanları işletmenin vizyonunu, misyonunu, ilkelerini ve kültürünü iyi bilmelidir; çünkü
işletme ile ilgili değerler öğrenildiği ve benimsendiği sürece örgüt kültürü çalışanlar arasında
daha çok pekişmektedir.
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13.1.2. Koordinasyon Çeşitleri
Koordinasyonu sağlamada kullanılacak en etkin araçların başında (Eren, 1998: 229;
Bolat vd., 2008:156)
a-haberleşme ve bilgi sistemlerini oluşturmak,
b-geçici/sürekli kurullar ve komiteler kurmak,
c-bütünleştirici/aracı yöneticiler yetiştirmek
d-yönetim kurulları/yöneticiler/koordinatörler/ara kademe yöneticiler/ çalışanlar arasında
birlikteliği ve insan ilişkilerini geliştirmeye yönelik yöntemleri saptamak gelmektedir.
Koordinasyon; sağlanış biçimlerine göre, hiyerarşiye dayanan koordinasyon, inandırıcı
koordinasyon, komiteler yoluyla koordinasyon, dikey, yatay ve çapraz koordinasyon, yapı ve
görevle ilgili koordinasyon, iç ve dış koordinasyon, karşılıklı ayarlama yolu ile sağlanan
koordinasyon,

standartlaşma yolu ile sağlanan koordinasyon olmak üzere çeşitlere

ayrılmaktadır (Tortop vd, 2005:124-126; Aydın, 2007:66-67; Bolat vd., 2008:154-155)
a) Hiyerarşiye Dayanan Koordinasyon: Örgüt hiyerarşisi içinde işgörenlerin örgüt
amaçlarını benimsemeleri ve içtenlikle işe sarılmaları esasına dayanmayan, yöneticinin astları
üzerindeki yetki ve otoritesi nedeniyle çalışanların kendilerine söylenenleri yapma ve üst
yöneticilere itaat etme ilkesine dayanmaktadır.
b) İnandırıcı Koordinasyon: Emir komuta gibi otoriteye dayanmayan, örgüt
çalışanlarını işbirliğine ikna ederek ve beraber çalışma duygusu oluşturarak sağlanan
koordinasyondur. Bu tür koordinasyonda, örgüt çalışanları ayni amaca ulaşmak için hep beraber
severek ve içten bir şekilde çalışarak sonuca ulaşırlar.
c) Komiteler Yoluyla Koordinasyon: Bu koordinasyon çeşidi çalışmaların
gecikmesine, zaman kaybına, gereksiz harcamaya neden olan bir koordinasyon türüdür.
Komitelerde birden fazla üyenin yer alması nedeniyle karar alma zorlaşmaktadır. Bununla
beraber, otoriter yönetim biçiminin yumuşatılması ve bir kişinin karar vermesi yerine birden
çok kişinin görüşlerinden oluşan kararlar alınmasını sağladığından kararların isabet derecesi
artmaktadır (Tortop vd., Ekim 2005:124-125).
d) Yapı ve Görevle İlgili Koordinasyon: Yapıyla ilgili koordinasyon, örgütün
kuruluş aşamasında koordinasyona uygun olarak kurulmasıdır. Kuruluştan sonraki aşamada
gerçekleştirilen yapı değişikliklerinin de koordinasyona uygun bir şekilde ele alınması
gerekmektedir. Örgütün yapısının koordinasyonu engellemesi sakıncalıdır. Örgütün emir
komuta ilişkileri kendi aralarında koordinasyonu engelleyen yapısal soruna yol açmayacak bir
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biçimde düzenlenmelidir. Görevle ilgili koordinasyon, bir örgütün faaliyetleri sırasında
meydana gelmektedir ve örgütün işleyişi, çalışmaları sırasında sağlanmasına ihtiyaç duyulan
koordinasyon çeşidini oluşturur.
e) İç ve Dış Koordinasyon: İç koordinasyon, üst yöneticinin koordinatörlüğünde ve
örgüt yapısını oluşturan unsurlar dahilinde örgütün tüm birimleri arasındaki koordinasyonu
ifade eder. İç koordinasyonun unsurları yöneticiler, çalışanlar, hizmetler ve bu hizmetlerin
yerine getirilmesinde kullanılan çeşitli araç-gereç ile malzemelerdir. Dış koordinasyon ise
çeşitli örgütler arasında sağlanan koordinasyondur ve her iki örgütün yöneticileri,

bu

koordinasyonda önemli iki unsuru oluşturmaktadır (Tortop vd., 2005:125-126).
f) Yatay, Dikey ve Çapraz Koordinasyon: Örgüt içi ilişkilere bağlı olarak; dikey,
yatay ve çapraz koordinasyon şeklinde üçe ayrılabilir. Dikey koordinasyon yönetici ile astları
arasındaki koordinasyondur. Yöneticiler, astlarına belli başlı konularda yetki devrederek ve
gelişmeler hakkında bilgi edinerek koordinasyon sağlanır. Yatay koordinasyon aynı
seviyedeki yöneticiler arasında gerçekleşir. Çapraz koordinasyon ise, yapısı projelere
dayanan ve emir-komuta zinciri yerine bu projeler için kullanılan özel birimlerin yer alarak
işbirliğinin sağlandığı koordinasyon çeşididir (Efil, 2007: 193).
g) Karşılıklı Ayarlama Yolu İle Sağlanan Koordinasyon: İşgörenler arasında
karşılıklı olarak sağlanan koordinasyon türüdür. Karmaşık ve güç olaylarla karşılaşıldığı veya
standart iş süreçleri ile emir-komuta zincirinin yeterli olmadığı durumlarda, krizden kurtulmak
için yöneticiler/işgörenler faaliyetlerini birbirlerine göre uyumlaştırmaktadırlar.
h)

Standartlaşma

Yolu

İle

Sağlanan

Koordinasyon:

İş

süreçlerinin

standartlaştırılması ve kural ile prosedürlerin ayrıntılı olarak işlenmesi sonucu ortaya çıkan bir
koordinasyon türüdür. Standartlaşma yolu ile sağlanan koordinasyon a-çıktıların, byeteneklerin, c-normların standartlaştırılması olmak üzere üç şekilde ele alınmaktadır (Bolat
vd., 2008:154-155).
13.2. Pazarlama Faaliyetlerinde Koordinasyonun Yeri Ve Önemi
Pazarlama faaliyetlerindeki başarıda koordinasyonun önemli bir yeri vardır. Örneğin,
işletmelerin; satış, reklâm, halkla ilişkiler, pazarlama departmanları, reklâm ajansı, etkinlik
yönetimi ve medya iletişim ajanslarını uyum içinde, etkileşimli birliktelik içinde olması, işletme
içi ve dışı iletişimin başarısı açısından önemlidir. Diğer taraftan, tüm bunların işleyişi ise,
aralarındaki etkin bir koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Bu noktada, söz konusu bu
koordinasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin bir soru sorulabilir. Çalışılan ajansların ve ilgili
departmanların bu bilince sahip olması başarı odaklı olmanın yanı sıra başarıyı büyülterek
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paylaşma bilincine sahip olması gibi önermeler kulağa hoş gelse de, pratikte üç seçenek
üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, kurum içinde bu misyonu taşıyabilecek bir kadro
yetiştirmek, İletişim koordinatörü adı da verilebilecek bu kadroya başka görevler
yüklenmemesi şartıyla bu koordinasyon sağlanabilir. İkincisi, çalışılan ajanslardan birine bu
misyonu yükleyerek lider seçmek ve üçüncü seçenek ise, çalışılan ajanslardan bağımsız olarak
bir iletişim danışmanı ile çalışmaktır. Öte yandan, bahsedilen bu yöntemlerden hangisi
benimsenirse benimsensin, departmanlararası koordinasyon mutlak suretle sağlanmalıdır
(Yaylıoğlu,2006).
Bütünleşmiş pazarlamanın en önemli öğelerinden biri de, pazarlama karması
elemanlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde koordine edilmesidir (Kotler,2000:28). Söz konusu
bu husus bile, işletme içerisinde yürütülecek tüm pazarlama çabalarının arasındaki etkin bir
koordinasyon sisteminin gerekliliğini ortaya koymaya yetmektedir. Bu noktada, işletmenin
organizasyon yapısı da katı hiyerarşik bir sistemden uzak, açık bir sistem anlayışla
oluşturulmalıdır. Özellikle, koordinasyonu kolaylaştıracak bir örgüt-organizasyon yapısı,
işletmenin yerine getireceği tüm işlem ve süreçlerinin başarısında da kritik bir öneme sahiptir.
Üretilen ürünlerin, oluşturulma sürecinden başlayıp da, hedef kitleye ulaşması ve
sonrasındaki hizmetleri de içeren günümüz pazarlama anlayışındaki süreçlerdeki başarı da,
şüphesiz, bu süreçler arasında etkin bir koordinasyona bağlıdır. Özellikle, süreçler arasında
belirecek herhangi bir hatanın zamanında telafi edilmesi, bu sayede mümkün olacaktır. Kaldı ki,
birbirinden ilişkisiz hatlarda gerçekleştirilen hizmetlerdeki hata, müşteri gözünde, sadece o
hattaki hata olarak kalmayıp, tüm o hizmeti kapsayacaktır. Bu da daha uzun vadede işletmenin
imajına zarar verebilecektir.
İşletmede tüm birimler ve bireyler arası koordinasyonun etkinliği, faaliyette
bulundukları sektördeki rakip işletmelerle aralarında olan ilişkinin seyrini de değiştirecektir.
İşletmeler her zaman, rakip işletmelerle pazarda bir ilişki içindedirler. Bu ilişki, hem ekonomik
hem de ekonomik olmayan değişimleri içermektedir. Zamanla, ilişkinin işbirliği yönü güç
kazanabilir. İşletmeler, pazar pozisyonlarına göre birbirleri ile işbirliği yapabilirler. Bu
işbirlikleri en fazla, iş, bilgi, sosyal ve ekonomik bağlamda ortaya çıkmaktadır. Rakip
işletmelerin, bu gibi konularda işbirliği yapması, onların rekabet etmeyecekleri anlamına
gelmez. Rakip işletmeler, belki tam anlamıyla birbirlerine güvenmeyeceklerdir ancak, ortak
amaç ve çıkarları doğrultusunda işbirliği yoluna gidebilirler (Hacıefendioğlu, 2005: 77). Bu
nedenle, rakiplerle kurulacak ilişkilerin, belirtildiği gibi işletmenin lehine olması, girişilen ilişki
ve faaliyetlerdeki koordinasyon sisteminin işlevselliğiyle doğru orantılıdır.
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13.3. Turizmin Pazarlanmasında Koordinasyon
Turizm işletmelerinin düzenli ve sürekli çalışabilmeleri adına amaçlar, amaçlara
ulaşmak için belirlenen faaliyetler, faaliyetleri gerçekleştirecek departmanlar ve çalışanlar
arasında uyum ve işbirliğinin sağlanması olarak tanımlanan koordinasyon, temelinde işbirliği,
işbölümü, takım ruhu gibi kavramları barındıran bir sistem, bir mekanizma olarak kabul
edilmektedir.
Yönetim becerilerinden biri olan koordinasyon, örgütsel hedeflere ulaşmada kaynakları
etkin kullanabilme ve yönlendirebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Kavanaugh ve
Ninemeire, 2001:11). Bazı yazarlar ise koordinasyonu örgütsel yapının bir bileşeni olarak ele
almakta ve bu kapsamda örgütlenme fonksiyonu ile birlikte incelemektedir (Robbins,1998:
478). Ancak nasıl konumlandırılırsa konumlandırılsın, nasıl tanımlanırsa tanımlansın sonuçta
koordinasyon, turizm işletmelerinin de içinde bulunduğu her işletme türü için işlerin,
görevlerin, faaliyetlerin hatasız ve düzenli olarak ortaya çıkabilmesi, en az planlama,
örgütleme, yöneltme, kontrol kadar koordinasyonun da varlığına bağlıdır. Koordinasyon
özellikle uluslararası alanda önemlidir (Daft,1994: 331). Nitekim, son yıllarda uluslararası
konaklama

işletmelerinin

artmasıyla

birlikte,

bu

zincir

işletmeler

küresel

bazda

gerçekleştirdikleri büyük ölçekli operasyonlarda başarılı olmak için koordinasyona çok önem
vermektedirler (Middleton, 1994: 282).
Örneğin check-in işlemleri sırasında turistin yaşayacağı bir aksaklık veya bir sorun,
turistin diğer departmanlarla ilişkilerine de olumsuz yansıyacak, iyi niyetli, hoşgörülü bakış
açısı, yerini konaklama süresince eleştirel bakış açısına bırakacaktır. Tüm departmanların
uyumlu bir biçimde çalışması sonucu ortaya çıkan kaliteli turistik ürün ise müşteri
memnuniyetini sağlayacak, bu müşteri bağlılığına yol açacak, dolayısıyla rakip işletmelerle
rekabette önde olmasına neden olacaktır. Aksi takdirde departmanlar arasındaki uyumsuzluk
ürüne yansıyacak, müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle koordinasyon
işletmenin bütünlüğünü ve dolayısıyla varlığını sağlayan en önemli unsur olarak kabul
edilmekte, işbirliği, işbölümü, takım ruhu gibi kavramları da içerisinde barındırdığı net olarak
anlaşılmaktadır.
Turizm işletmelerinde pazarlama anlayışının geldiği nokta doğrultusunda önemi daha
da anlaşılan koordinasyon, turizm olgusunun her aşamasında, her noktasında ortaya
çıkmaktadır. Örneğin bilindiği üzere seyahat acentalarından tur satın alınması esnasında
rezervasyon işlemleri farklı yöntem ve araç kullanılarak yapılmasına karşın, esas olan yapılan
rezervasyonun herhangi bir yolla belgelendirilebilmesidir. Rezervasyon süreci talebin geldiği
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anda başlamakta, rezervasyon talebine göre gerekli bilgileri içeren kayıtlar yapılmaktadır.
Yapılan kayıtlar ise rezervasyonun yapılacağı kuruluşa göre listelenip, oda listeleri
hazırlandıktan sonra ilgili işletmeye gönderilmektedir. Eğer rezervasyonlar doğrudan
konaklama işletmesine değil karşılayıcı aracı acentaya gönderiliyorsa, transfer ve yolcuların
hangi taşıma aracıyla yolculuk yapacakları, varış saatlerinin yazıldığı transfer listeleri de
gönderilecektir. Karşılayıcı acenta, kendisine ulaşan dokümanlardan rezervasyonların son
durumlarını kontrol etmekte ve sırasıyla rezervasyon, operasyon, ev sahipliği ve son olarak
muhasebe işlemlerini gerçekleştirmektedir (Mısırlı, 2006: 97) (Şekil 48).
Şekil 48. Seyahat Acentası Konuklarının Tur Süreci
Varış öncesi

Varış

Konaklama

Çıkış

Muhasebe

Rezervasyon Geliş Transferi Ev Sahipliği Dönüş Transferi Hesapların Ödenmesi
Kaynak : (Mısırlı, 2006: 98).
Seyahat acentası turistlerin tur süreci içerisinde karşılamadan konaklamaya, yiyecekiçecek hizmetlerinden eğlenceye tüm hizmetlerin uyumu, turistin mutluluğu dolayısıyla olumlu
intibalarla ayrılması ile sonuçlanacaktır. Bu sonuç turistin gelecek tatil planında tekrar aynı
acentayı düşünmesinin yanı sıra, arkadaş ve akraba çevresini bu yönde etkilemesi de
olabilmektedir.
13.4. Turistik Ürünün Oluşumunda Koordinasyon
Koordinasyon sadece departmanlar arasındaki işbirliğini en güzel biçimde ortaya
çıkmasına yardım etmez, ayrıca departmanlar arasındaki çatışmaların, anlaşmazlıkların, ortak
amaçtan sapmanın ortadan kalkmasına da neden olur. Bunun için personelin gerekli
eğitimlerden geçirilmesi, yöneticilerin bu konuda yeterli olmalarının yanı sıra, bir haberleşme
bilgi akışının da sağlanması gerekmektedir. Haberleşme ve bilgi sistemleri özellikle personel
arasında bilgi akışını gerçekleştiren iç düzenlemelerdir. Bilgi akışı (Eren, 2003:323-324);
- Bültenler,
- Yazılı raporlar,
- Elektronik haber ve bilgi iletimi,
- Elektronik bülten ve raporlar, toplantılar,
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- Takım ruhunun gelişmesini sağlayan özel organizasyonlarla (piknikler, kutlamalar,
eğlenceler vb) sağlanabilir.
Yukarıda belirtilen koordinasyon araçlarına ek olarak; yönetim kurulları, üst yöneticiler,
departman yöneticileri de belirtilebilir.
Turizm işletmeleri, varlıklarını sürdürebilmek için ürün yaşam evreleri içerisinde yeni
ürün geliştirmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere, yeni ürün geliştirme sırasıyla (Tekeli, 2001:
33);
- Yeni ürün fikri yaratma,
- Yeni ürün fikirleri elemesi,
- Konsept geliştirme ve sınama,
- Pazarlama stratejisi geliştirme,
- İşletme analizi, ürün geliştirme,
- Pazar analizi,
- Pazara sunma aşamalarından geçmektedir.
13.5. Turizm Endüstrisinde Koordinasyonun Sağlanmasında Başarı Koşulları
Hangi turistik ürün olursa olsun gerek üretim aşamasında gerekse sunum aşamasında
pek çok kişinin, departmanın, kuruluşun emeği geçmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ürünün
kalitesi de ayrı ayrı gösterilen performansların bir toplamı sonucudur. Nitekim Mooney,
koordinasyonu ortak bir amaç doğrultusunda bir grup insanın gösterdiği eylem birliği çabaları
olarak tanımlamaktadır (Certo ve Certo, 2006: 238). Söz konusu performanslar ne kadar
uyumlu olursa o kadar kalite de yüksek olacaktır. Performansların birleşerek yüksek genel
performans haline gelmesinde personel kadar belki de daha fazla yöneticilerin payı fazla
olmaktadır.
Örnek vermek gerekirse; kongre organizasyonu ile uğraşan bir acentanın yapması
gerekenler aşağıdaki gibi belirtilebilir (Aymankuy, 2006:55):
- Kongre öncesi faaliyetler,
- Kongre sırasındaki faaliyetler,
- Kongre sonrası çalışmalar.
Profesyonel kongre organizatörleri kongrenin başından sonuna kadar düzen içerisinde
gerçekleşmesi için tercümanlar, havayolu temsilcilikleri, dekoratörler, matbaalar, seyahat
acentaları, oteller, kongre merkezleri temsilcileri vb pek çok kişi ve kuruluş ile işbirliği
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içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Kongre organizasyonunda kongre satış müdürü, kongre
hizmetleri müdürü, ilgili kuruluşların, işletmelerin (oteller, kongre merkezleri, havayolu
işletmeleri vb) yöneticileri, kendi görev alanlarındaki çalışmaların hatasız gerçekleştirilmesine
ek olarak tüm bu çalışmaların hatasız tek bir ürün haline gelmesinden de sorumlu olmaktadırlar
.Tüm bunların gerçekleştirilmesinde de elbette ‘koordinasyon’ söz konusudur.
13.6. Turizm İşletmelerinin Yönetimi Açısından Koordinasyonun Sağlanmasında
Karşılaşılan Zorluklar
Pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunun zor olmasının başlıca nedenleri şu şekilde
belirtilebilir (Cemalcılar, 1986:227):
1. Pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirenler genellikle fiziksel olarak birbirlerinden
ayrıdırlar (tanıtım kampanyasını genelde işletme dışında profesyonel bir ajans
gerçekleştirmekte, aracı işletmelerle ortak hareket etme zorunluluğu bulunmakta vb). Bu
durumda zaman zaman iletişim sorunları ortaya çıkabilmektedir.
2. Personelin birbirlerinden farklı bakış, deneyim ve yaklaşımları nedeniyle görüşler
birbirlerinden ayrılmaktadır. Örneğin reklâm yöneticisi, reklamların tüm pazar
birimlerine ulaşması üzerinde dururken, bunu bir amaç olarak benimserken, reklam
çabaları ile sözgelişi kişisel satış çabalarının uyumlu olması zorunluluğu göz ardı
edilebilir.
3. Pazarlamanın dinamik yapıda olması da koordinasyonu güçleştirebilmektedir.
Müşterilerin istek, beklenti ve gereksinimleri, rakiplerin fiyatları, aracı işletmeler,
teknoloji sürekli değişmektedir. Pazarlama departmanının tüm bunları yakından izleme,
diğer departmanları, işletmeleri, kuruluşları vb bilgilendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bunları gerçekleştirirken yapılacak bir hata veya yetersiz bilgilendirme tüm çalışmaların
boşa gitmesine neden olacaktır.
Koordinasyonun, insanların çabalarını birleştirmeyi, zaman açısından ayarlamayı, ortak
amaca ulaşmak için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmelerini ve iç içe geçip, kenetlenerek
birbirlerini bütünlemelerini sağladığı bir gerçektir. Bu nedenle hangi alanda faaliyet gösterirse
göstersin bir işletme mutlaka koordinasyonu gerçekleştirmelidir. Bu nedenledir ki işletme
amaçlarına uygun bir eğilim kazanmak için personeli örgütleyen, yol gösteren ve çalışmalarını
düzenleyip kontrol eden çabaların tümü yönetim olarak değerlendirilmektedir.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında kordinasyon kavramı ile ilgili tanımları inceleyiniz ve
detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyon Kavramından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyon İlkeleri ve Çeşitleri
Anlatınız.
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyonun Yeri ve Önemini
Anlatınız.
4. Turizm İşletmelerinde Yönetimi Açısından Koordinasyonun Sağlanmasında
Karşılaşılan Zorluklar Bahsediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki kordinasyon kavramından
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Koordinasyonun amacı sadece örgüt içindeki birimler ve kişiler arasındaki işbirliğini
sağlamak değil; aynı zamanda bağımsızlıklarını kaybetmeden ve birbirlerinin emri altına
girmeden, ilgili birimlerin aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla arasındaki işbirliğini
sağlamaktır.
a) Doğru

b) Yanlış

2) İşletme ile ilgili değerler öğrenildiği ve benimsendiği sürece örgüt kültürü çalışanlar arasında
daha çok pekişmektedir.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Pazarlama faaliyetlerindeki başarıda koordinasyonun önemli bir yeri vardır
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Kordinasyon İlkeleri arasında
yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Örgüt Yapısında Sadeleştirme Yapmak
Örgütün Hizmet ve Politikalarında Birliktelik
Etkin Bir Haberleşme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
Çalışanların Motive Edilmesi ve Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi
Bağımsız bireylerin oluşturulması

5) Aşağıdakilerden hangisi statik koordinasyonla alakalıdır?
a)

Çeşitli kademeler ve bölümler arasında örgütsel denge kurmaya çalışmak

b)

Örgüt yapısında sadeleştirme kurmak

c)

Örgütün hizmet ve politikalarını belirlemek

d)

Etkin bir haberleşme sistemi kurmak

e)

Çalışanların motivasyonunun sağlanması

6) Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun amaçları arasında yer alır?
a) Örgüt Yapısında Sadeleştirme Yapmak
b) Örgüt içindeki birimler ve kişiler arasındaki işbirliği sağlamak değil aynı zamanda
bağımsızlıklarını kaybetmeden işbirliğini sağlamak
c) Etkin Bir Haberleşme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
d) Çalışanların Motive Edilmesi ve Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi
e) Bağımsız bireylerin oluşturulması
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7) Check-in işlemleri sırasında turistin yaşayabileceği bir aksaklık veya bir sorun turistin diğer
departmanlarla ilişkilerinde olumsuz yansıyacak, iyi niyetli hoşgörülü bakış açısını yerine
eleştiri alacaktır. Bu durum aşağıdaki ihtimallerden hangisi ile sonuçlanabilir?
a) Memnuniyeti sağlayacaktır
b) Departmanlar arasındaki uyumsuzluğa sebep olacaktır
c) Müşteri memnuniyetini olumlu etkileyecektir
d) İşletmelerin bütünlüğünü sağlayacaktır
e) İşletmede sorunlar sona erecektir
8) Seyahat acentası konuklarının tur süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Varış öncesi-varış-konaklama-çıkış-muhasebe
b) Varış-varış öncesi-çıkış-konaklama-muhasebe
c) Muhasebe-varış öncesi-çıkış-konaklama-varış
d) Çıkış-muhasebe-varış öncesi-çıkış-konaklama-varış
e) Varış öncesi-varış-konaklama-muhasebe-çıkış
9) __________________; sağlanış biçimlerine göre, hiyerarşiye dayanan koordinasyon,
inandırıcı koordinasyon, komiteler yoluyla koordinasyon, dikey, yatay ve çapraz koordinasyon,
yapı ve görevle ilgili koordinasyon, iç ve dış koordinasyon, karşılıklı ayarlama yolu ile
sağlanan koordinasyon, standartlaşma yolu ile sağlanan koordinasyon olmak üzere çeşitlere
ayrılmaktadır.
10) ___________________; yönetici ile astları arasındaki koordinasyondur.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Doğru, 4) e, 5) a, 6) b, 7) b, 8) a, 9) koordinasyon, 10) dikey
koordinasyon
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14.TURİZM PAZARLANMASINDA DOĞRULAMA (CONFIRMATION)
ve FİZİKSEL KANIT (PHYSICAL EVIDENCE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.1. Fiziksel Kanıt Kavramı, Tanımı ve Sınıflandırılması
14.1.3. Fiziksel Kanıtın Turizm Pazarlamasındaki Yeri
14.1.4. Turizm Hizmetlerinin Başarısında Fiziksel Kanıt
14.1.5. Turizmde Hizmet Alanlarının Fiziksel Çevresi
14.1.6. Fiziksel Çevrenin Çalışanlar ve Turistler Üzerindeki Etkileri
14.1.6.1. İçsel Tepkiler
14.1.6.2. Algılanan Hizmet Uzantısının Boyutları
14.2.1. Doğrulamanın Tanımı ve Etkileyen Değişkenler
14.2.2. Müşteri Beklentisinin Oluşumu
14.2.2.1. Beklentileri Şekillendiren Ürüne Ait Somut Etkenler
14.2.2.2. Beklentileri Şekillendiren Ürüne Ait Soyut Etkenler
14.2.2.3. Beklentiyi Şekillendiren Tüketici Özellikleri
14.2.3. Değer Algısı ve Doğrulama
14.2.4. Doğrulamanın Çıktısı ve Müşteri Memnuniyeti
14.2.5. Doğrulamayı Turizm Pazarlaması Açısından Önemli Kılan Nedenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulama Ne Anlama
Gelmektedir?
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulama Yeri ve
Önemi Nedir?
3.

Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulamayı Önemli
Kılan Nedenler Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Fiziksel Kanıt ve
Doğrulama

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Fiziksel Kanıt
ve Doğrulama Kavramlarının
Ne Olduğunu Açıklayabilmek

Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Fiziksel Kanıt ve
Doğrulama Yeri ve
Önemi
Turizm İşletmeleri
Pazarlamasında
Fiziksel
Kanıt
ve
Doğrulamayı
Önemli
Kılan
Nedenler

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Fiziksel Kanıt
ve Doğrulama Yeri ve Önemi
Çeşitlerini Sayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Fiziksel
Kanıt ve Doğrulama
Kavramları Hakkındaki
Tanımları İncelemek
Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Fiziksel
Kanıt ve Doğrulama Yeri
ve Önemini İrdelemek

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında
Fiziksel
Kanıt ve Doğrulamayı Önemli
Kılan
Nedenlerin
Ne
Olduğunu Açıklayabilmek

Turizm
İşletmeleri
Pazarlamasında Fiziksel
Kanıt ve Doğrulamayı
Önemli Kılan Nedenlerin
Öneminin İncelemek
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14.1.1. Fiziksel Kanıt Kavramı, Tanımı Ve Sınıflandırılması
Fiziksel kanıtı oluşturan genel unsurlar iki geniş kategoride incelenebilir. Bunlardan
birincisi içsel ve dışsal somut unsurlardır. Dışsal unsurlar; dış dizayn, işaretler, park, peyzaj ve
dış görünüm; içsel elementler ise içsel dizayn, ekipmanlar, yapı planı ve hava sıcaklığını
içermektedir. İkincisi ise iş kartları, sabit öğeler, raporlar, personel kıyafetleri, broşürler gibi
diğer tüm somut unsurları içermektedir. Başka bir deyişle bir işletmeyle ilgili olarak fiziksel
somut unsurları genelde dekor, çevre düzeni, personel kıyafeti ekipman, mobilyalar, renk
seçimi, materyaller, raporlar, işletme kartları, diğer varlıklar, imaj, ikonik özellikler, ifadeler,
garantilerdir (Zeithaml ve Bitner, 2000: 19)
Fiziksel kanıtın hizmetin maddi kısmı oluğu belirtilebilir. Fiziksel olanaklar özel bir
atmosfer oluşturmakta ve müşteriler için işletme hakkında somut ipuçları elde etmesini
sağlamaktadır. Örneğin, Bennigan’ın dış görünüşü, müşterilerin burayı çok özel bir yer olarak
görmesini sağlamaktadır. Temiz ve düzenli bir restoran da, müşterilere burasının iyi
yönetildiğini gösteren bir kanıttır. Pazarlama karmasının fiziksel kanıt unsuru bir ürünün somut
varlığını ve nasıl satın alınıp kullanıldığını göstermektedir. Online bir ortamda fiziksel kanıt ise
müşterilerin işletmenin web sitesi ve sağladığı destek ile elde ettikleri deneyimlerini
içermektedir. Bu ise web sitesinin kullanım veya bulma kolaylığı, performansı ve uygunluğu
gibi konuları içermektedir (www.wnim.com).
Bir başka husus ise fiziksel kanıtlar turizm işletmelerindeki sınıflandırma şeklidir. Söz
konusu bu sınıflandırma özet olarak şu şekilde belirtilebilir (Kozak, 2006: 246):
 Turizm işletmelerinin içsel konumu: Ambiyans, animasyon, aydınlatma, boş zaman
değerlendirme alanları, büyüklük/genişlik, çalışanlar, dekor, diğer müşteriler, düzen,
hava kalitesi, ısı, koku, mobilyalar, müzik, renk, servis, düzeni,, tesisin iç mimarisi.
 Turizm işletmelerinin dışsal konumu: Aydınlatma, bina, büyüklük, logo, simge ve
işaretler, otopark alanları, peyzaj, renkler, tesisin sınıfı, ulaşım kolaylığı
 Kuruluş yeri: Altyapı ve üst yapı, büyük kentlere uzaklık, coğrafi alan, iklim, rakiplere
uzaklık, ulaşım olanakları,
 Sosyal nitelikleri: Asayiş durumu, kültür, kültürel yakınlık, nüfusun demografk yapısı,
suç reçeteleri, suç oranları ve dağılımı, toplumsal değerler.
 İşgörenler: İşgörenlerin davranışları, hareketleri, görevleri, deneyimleri, mesleki eğitimi,
stres ve güdülenme, üniforma, yabancı dil bilgisi.
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 Müşteriler: Müşterilerin demografik özellikleri, görünümleri, psikolojileri, sosyoekonomik durumları,
 Basılı belgeler: Broşürler, dergiler, diğer tanıtıcı yayınlar, faturalar kataloglar, reklamlar.
 Fiziksel turizm ürünlerine yönelik özelliklerdir: Atmosfer, dağıtım özelliği, görünüm,
hijyen, koku, kullanılan malzemeler, manzara, porsiyon büyüklüğü, satın alma kolaylığı.
14.1.3. Fiziksel Kanıtın Turizm Pazarlamasındaki Yeri
Ürünlerin güvenli ve tedbirli ortamlarda tüketicilere teşhiri satınalma sürecini
başlatmakta, test etme imkânı sunarak sağlanacak yararı ortaya çıkarmakta ve ikna edici
olmaktadır. Örneğin, Bellona ve İstikbal mağazaları müşterilerini satış noktalarına davet ederek
ortopedik yatak ve çekyatlarını gösteri salonlarında teşhir etmektedirler. Böylece tüketicilerine
test etme, dokunma, ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ilk elden sağlama
olanağı tanımakta ve sonuçta onları ikna etme bakımından bu oldukça önemli görülmektedir.
Bu şekilde ürün-satışcı ve müşteri arasındaki mesafe daha yakın olmakta, aralarındaki iletişim
daha güven verici bir ortamda gerçekleşmekte ve nihayetinde karşılıklı yararların sağlanması
mümkün olmaktadır.
Bir hizmeti mümkün olduğunca somut hale getirmekteki temel neden somut ipuçlarının
müşterilerin yaşadıkları hizmeti değerlendirmelerini daha kolay hale getirmesidir. (Hoffman ve
Bateson, 2001; Gilmore, 2003). Servis kalitesi sonuçta somut göstergeler sağlandığında daha
kolay değerlendirilebilir (Zeithaml ve Bitner, 1996; Hoffman ve Bateson, 2001). Sıklıkla,
somut ipuçları müşteri memnuniyetini vurgularken temel olarak kullanılmakta (Zeithaml ve
Bitner, 1996) ve müşterinin şirket hakkındaki edindiği bütün görüntünün temel parçasını
oluşturmaktadır (Gilmore, 2003). Soyut görünüşler de yine de ihmal edilmemeli; çünkü onlar
da hizmeti değerlendirirken dikkate alınmaktadır (Gilmore, 2003). Somut hale getirilemeyen
soyut öğeler müşterilere onları en rahat değerlendirebilecekleri en mümkün şekilde
aksettirilmelidir.
Bu husus turistik tüm hizmet alanlarında her şeyi fark eden ve yaşayan müşterinin tüm
deneyimini oluşturur (Hoffman ve Bateson, 2001; Gilmore, 2003). Turizm pazarlamasında
müşterilerin satın alma, tatmin ve satın alma sonrası davranışlarını da etkileyen değişkenler
bulunmaktadır. Bu değişkenler turistlerin çevre algılamasını da etkilemektedir. Bunlar ikamet
yeri, sosyo-ekonomik, demografik etkenler gibi çevre deneyimi; kişisel ve psiko-sosyal
değişkenlerden oluşmaktadır (Kozak, 2006: 242-244). Bir hizmet işletmesinin üzerinde
durması gereken somut unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
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Tablo 14. Hizmet İşletmelerinde Kullanılabilecek Somut Unsurlar
İşletme Dışı

İşletme Dışı

Diğer

 dış görünüm

 yer döşemeleri

 büyüklük

 ışıklandırma

 ışıklandırma

 açık ve kapalı giriş

 işaretler

 mobilyalar

 üniformalar

 vitrin görünümü  masa,

 araçlar

 park alanı

 sandalye

 temizlik

 raflar

 renk

 broşür düzeni

 somut ürünler

 İş ekipmanları

 broşür

 bilgisayer

 seyahat çantaları

 telefon

 kalemler

 faks

 bagaj fişleri

Kaynak: (İçöz, O., 2005: 81).
Hoffman ve Bateson (2001) fiziksel kanıtı kullanmanın avantajlarını şöyle özetler:
Hizmetin paketlenebilmesi, onun ulaştırılma sürecini kolaylaştırması, müşteri ve personelin
kaynaşmasını desteklemesi ve şirketi rekabette öne çıkarması. Gerçekten de fiziksel kanıtlar
turizm pazarlaması bileşeni olarak birtakım önemli işlevleri yerine getirmektedir. Bunlar şu
şekilde belirtilebilir (Kozak, 2006: 244-245).
 Ürünlerin paket haline getirilmesini kolaylaştrması
 Ürünün sunum sürecini düzenlemesi
 Çalışanların ve müşterilerin ilişkilerinin genişlemesini sağlaması
 Dikkat çekmede üstünlük sağlaması
 Turizm ürününde farklılık sağlaması…
Geçmişe göre turizmde tüketicileri memnun etmek çok daha karmaşık ve zordur
(Gabbott ve Hogg, 1998). Bugünün dünyasında, tipik turizm müşterisine çok daha fazla
destinasyon seçenekleri sunulmaktadır (Gilmore, 2003). Bu turizm pazarlamacılarının iş
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hayatını çok daha zor hale getirmektedir. Çünkü son yıllarda önemli ölçüde genişleyen küresel
pazarda rakiplere karşı avantajlı olmak için yeni yollar bulmak zorunlu hale gelmiştir. Fiziksel
kanıt konusuna dayanarak, tur operatörü için mümkün olduğunca fazla somut kanıtlar öne
sürerek müşteri riskini azaltmak gereklidir (Palmer ve Cole, 1995). Bu nedenle, şirket
broşürünün yapılması gerekli olabilir. Bu, müşterilere hizmeti ellerinde tuttukları hissini
vermekte ve bir tatil satın alırken daha rahat hissetmelerini sağlamaktadır. Broşürler tur
operatörleri tarafından esasen hizmetleri hakkında müşterilere bilgi vermek için ve
rezervasyonları çekici kılmak için kullanılırlar. Müşterinin tur operatörünün tesisini ziyaret
ettiği durumlarda, işin konum ve tasarımı hayati bir rol oynar (Palmer ve Cole, 1995; Holloway,
2004). Onun ana yollardan görülebilirliğinin, ulaşılabilirliğinin ve dış görünüşü farkındalığının
yaratılmasında muhtemelen etkisi vardır (Hoffman ve Bateson, 2001). Şirketin sembolü de
insanların dikkatini çekmelidir; çünkü bu insanların sembolü hatırlamalarına ve onu belli bir
hizmet kalitesiyle ilişkilendirmelerine neden olur.
Fiziksel kanıtın varlığı bir hizmet deneyimi yaratmak, bir müşteriyi memnun etmek ve
müşterinin kalite algılayışını artırmak için hayati önem taşımaktadır (Zeithaml ve Bitner, 1996).
Bir tur operatörü kendisini rekabette öne çıkarmak istiyorsa, bu konular iyi anlaşılmak ve teori
pratiğe dönüştürülmek zorundadır. Anlamayan ve daha önemli olarak pazarlamada
genişletilmiş pazarlama karması öğelerini kullanmayan tur operatörü giderek artan ve
kalabalıklaşan pazarda fark edilmekte zorluklar yaşayabilir.
14.1.4. Turizm Hizmetlerinin Başarısında Fiziksel Kanıt
Turistik hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı başarısız
olunan durumlarda, fiziksel çevre tüketicinin değerlendirmesinde etkili olabilir. Örneğin, eğer
tüketici hizmet sunumundaki bir başarısızlığı düzenli ve profesyonel bir ortamda yaşarsa
firmayı daha az suçlama eğiliminde olacaktır. Çok iyi dizayn edilmiş bir restoranda çok
beğenilerek seçilmiş bir üniforma ile çok iyi bir fiziğe sahip garsonun masalara yemek
servisinde yeterince iyi olmaması dolayısıyla hizmette kusurlu bulunması, müşteri açısından
tahammül edilebilir bir durum olabilir. Düzenli ve organizeli bir ortamdaki ipuçları (fiziksel
işaretler) beceri, etkinlik, dikkat gibi olumlu özellikleri beraberinde getirebilir. Garsonun
masalara yemek ve içki servisi yaparken onu başarısız kılacak hareketleri düşünmeden yaptığı
ve bunun geçici olduğu düşünülebilir. Bunun tersi bir durumda, dağınık bir ortamdaki fiziksel
işaretler; beceriksiz, yetersiz ve zayıf bir hizmet sunumu ile ilişkilendirilmektedir. Restorandaki
masa ve sandalyelerin dizaynı servis personelinin ve müşterilerin hareket alanını kısıtlayıcı ise,
restoranda hoş olmayan-uygunsuz araç ve gereçler yer alıyorsa (temizlik malzemeleri gibi),
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uyumsuz bir renk ve kalitesiz kumaş örnekleri varsa, böyle ortamlarda meydana gelen
başarısızlığı tüketici sürekli ve tekrarlanabilir olarak değerlendirmektedir (Bitner, 1990: 73).
14.1.5. Turizmde Hizmet Alanlarının Fiziksel Çevresi
Fiziksel kanıt bir bakıma hizmetin sunulduğu çevre olup, fiziksel çevrenin (mobilyaların
dizaynı) imkan ve ekipman koşullarını içermektedir (www.idelphi.org). Hizmet sektöründeki
müşteriler hizmet sağlayıcıların yeterlilikleri ve fiziksel çevrede sunulan hizmetin kalitesi
hakkında bilgi toplama eğilimindedirler. Hizmet işletmesinin planlaması, atmosferi ve ahengi
fiziksel çevreyi oluşturmaktadır. İyi dizayn edilmiş bir işletme planı, uygun ışıklandırma, müzik
ve görsel öğeler, dışarının hoş ve çekici ambiyansı müşterilerin işletmeler hakkında olumlu
izlenimler edinmesini sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan yerlere işaret panolarının konulması ve
sunulan hizmetlerin fiyatı vs. hakkında bilgi vermesi müşteriye hizmet sunumunu
kolaylaştırmakta ve deneyimlerini artırmaktadır (www.icmr.icfai.org).
Fiziksel çevre (binalar, dekor, mobilyalar, yerleşim gibi) müşterinin beklediği hizmetin
(Örneğin, restoranlarda, otellerde, perakende ve diğer hizmetlerde) kalitesini ve derecesini
değerlendirmesinde yardımcıdır. Fiziksel çevre ürünün bir parçası olarak görülmektedir (Rafiq
ve Ahmed, 1995: 7). Diğer taraftan hizmet işletmeleri için en uygun fiziksel çevre ve atmosferin
yaratılmasında şu iki sorunla karşılaşılmaktadır (Timur, 1996: 223):
a) Çevre hakkındaki bilgilerin yetersiz oluşu: Müşteriler için renkler, ışıklar, semboller,
şekiller, perde, masa ve sandalyeler ne derecede önemlidir?
b) Kişisel değerlendirmelerin farklı oluşu: Otel işletmeleri, havaalanları, otogarlar, tren
istasyonları farklı hizmet veren ve herkesi tatmin edebilecek uygun fiziksel çevre
yaratmakta zorlanan yerlerdir. Örneğin loş bir şekilde aydınlatılmış bir restoran genç bir
çift için romantik gelebilirken yaşlı bir çift için bu menünün okunabilmesi için güçlük
yaratabilir. Havalandırma cihazı garsonlar için ferahlatıcı olurken, müşteri için serin bir
hava yaratabilir hatta o müşterinin üşümesine ve hasta olmasına sebep olabilir.
Hizmet alanlarındaki fiziksel çevre; fiziksel yapı, fiziksel uyaranlar, sembolik yapay
dokular gibi elamanlardan oluşabilir. Bunlar hakkında aşağıda bilgiler verilmektedir.
Fiziksel yapı sosyal etkileşimi etkileyen ya da ayarlayan, binalardaki mimari dizayn ve
mobilyaların fiziksel yerleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, koridorların, duvarların,
giriş yollarının yapısal biçimlendirilmesi fiziksel hareketleri engellemeye ve sosyal etkileşimi
sınırlandırmaya neden olabilmektedir. Mobilyaların yerleştirilmesi ve doğası bir alanda
etkileşimin varlığını ve onun türünü etkiler. Bir otelde sosyal etkileşimi ve ilişkileri etkileyen
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bazı bina dizaynları ve fiziksel konumlar söz konusudur. Odaların ortak bir koridora açıldığı
durumlarda ve merdivenlerde etikeşim ve arkadaşlık gelişimi artış gösterebilir.
Odalar ayrışmış apart gibi olduğunda ise etkileşim ve arkadaşlık azalabilir. Bazı
durumlarda, otelde asansör bekliyor olmak kişiye iki insan tanıma fırsatı verebilmektedir.
Pansiyonların otellerin ve tatil köyleri gibi konaklama tesislerinin büyüklüğü çalışma
ilişkilerini etkilemektedir. Konaklama işletmelerinde davranışı etkileyen diğer bir fiziksel yapı
mobilyaların rahatlığı, yerleşimi ve oturma düzenleridir. Bazı müşteriler çok uzun süre
oturmaktadır. Mobilyaların pozisyonu ve yerleşimi, restorana giren ve oradan geçen kişilerin
de davranışlarını etkileyebilmektedir. Oturma düzeni sadece kişilerin oturdukları yeri
etkilemez, oradaki iletişimin özelliklerini de etkiler (Davis,1984: 272-273).
Seyahat acentaları, bankacılar, avukatlar ve psikoterapistler gibi uzmanlar müşterilerini
ofislerine çağırırlar. Seyahat acentaları tatil paket ve programlarını içeren reklam, broşür ve
kataloglarıyla, renk cümbüşüne bezenmiş afişlerle, CD/DVD ve filmlerin bolca bulunduğu ve
rahatlıkla görüldüğü, profesyonel turistik bir seyahati garanti eden yetkili bir kurum olduğunu
fiziksel kanıtlarla sunabilecek yerler olmalıdır. Turistik tesisler hastalık ve yaralanma
ihtimalinin çok daha az olduğu, dinlenme ve eğlenme olanaklarının olduğu, rahat ve konforlu
bir ortamın sunulduğu, yeme-içme salonlarının, çeşitli aktivitelerin yapıldığı, iyi donanımlı,
temiz ve içinde olmaktan mutlu olunan yerlerdir.
Turistik aktivitelere katılanlar bu ipuçlarını görürler. Otel işletmesinde işe başlayan bir
çalışan kendi masası ve telefonu olmaya başladığında, diğer tüm çalışanlar ofiste hangi
imtiyazların olduğu hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Bir idarecinin ofisinin büyüklüğü,
konumu, kaliteli mobilyalarının miktarı, bir penceresinin olup olmaması başlıca ilgi konusu
olabilmektedir. Halılar, koltuklar, küçük kahve masaları ve kokteyl alanları saygınlık
göstergesidir.
Çoğunlukla çalışma grupları arasındaki ilişkiler fiziksel düzenin yorumlanması ile
belirlenmektedir. Ancak, insanların olayları algılamasını ve davranışlarını etkileyen bazı genel
oda görünümleri vardır. İnsanlar güzel bir oda gördüklerinde kendilerini daha iyi hissederler.
Bir konaklama birimi bir baraka gibi düzenlendiğinde bunun müsrif olmamak adına yapılmış
olduğu düşünülemez. Birçok az maaş alan otel çalışanı, düşük maaş almasına rağmen dinlenme
odaları, yemek odaları gibi yüksek derecede değer verilen düzenlemelere sahip oldukları için
çalışmaya devam etmektedirler. Bunun tersi olarak, az ışıklandırılmış, rahatsız koltukları olan,
pis ve az havalanan yerler çalışmanın rağbet görmediği alanlardır.

330

14.1.6. Fiziksel Çevrenin Çalışanlar Ve Turistler Üzerindeki Etkileri
Satın alma davranışından önce, tüketiciler firmanın kalitesine ve kapasitesine ilişkin
ipuçlarına özellikle dikkat etmektedirler. Fiziksel çevre birçok ipucu açısından zengindir ve
firmanın imajını ve amacını tüketiciye anlatmakta oldukça etkili olabilmektedir. Bitner (1990)
fiziksel ayarların tüketicinin nihai hizmet doyumunu da etkileyebildiğini öne sürmektedir.
Hizmet işletmelerindeki fiziksel ipuçları firmanın kendi çalışanlarını da etkilemektedir.
Örgütsel

davranış

çalışmaları,

fiziksel

uyarlamaların

çalışanların

memnuniyetini,

motivasyonunu ve verimliliğini etkilediğini ortaya koymaktadır (Bitner, 1992: 58).
Fiziksel çevrenin tüketici davranışlarını etkilemede ve işletmenin kurumsal imaj
yaratmaktaki gücü, oteller, restoranlar, bankalar, perakende mağazaları ve hastaneler gibi
hizmet işletmeleri için aşikârdır (Zeithaml vd.1985). Çünkü turistik hizmetler genellikle eş
zamanlı üretilir ve tüketilir. Turistler hizmet üretim alanındaki mevcut fiziksel olanaklar içinde
ürünün tüm bileşenlerini tecrübe etmektedir. Turistik hizmetin üretildiği yer gizlenemez ve
tüketicilerin hizmet deneyimlerine ve bakış açıları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Fiziksel
çevrenin yerli ve yabancı ziyaretçiler üzerinde memnuniyet, rahat, huzur, güven gibi hissi
etkiler yaratabilir. Otel işletmelerinde fiziksel ortamlar turistlerin otelde kalış sürelerini olumlu
ya da olumsuz etkileyebilir.
Müşteri sirkülâsyonunun ve aktivitesinin yüksek olduğu ve çalışan sayısının daha az
olduğu açık büfe-branch usulü çalışan yiyecek-içecek işletmelerinde, hem çalışanlar hem de
müşteriler hizmet sunum ortamlarında bulunurlar ve çeşitli davranışlar sergilerler. Turizm ve
seyahat endüstrisinde turistik tüketiciler hizmetlerin kendilerine sunulma aşamasında, bu
sunumlara karşı olumlu tutum ve davranışlar (turistik bölgeyi tanımak, gezmek, görmek,
dinlenmek, turistik ürün seçmek, satın alma, para harcama vb.) sergileyebilecekleri gibi; tam
tersi kaçınma davranışlarında da bulunabilirler. Yani, turistler ya bu tesislere tekrar gelecek,
orada bulunacaklar ve para harcayacaklar ya da bu tesislerden uzaklaşma davranışları
göstereceklerdir.
14.1.6.1. İçsel Tepkiler
Müşterilerinin restoranda daha fazla kalmasınıı ve dikkatini çekmek isteyen işletme
yönetimi çevresel boyutları veya bilişsel, duygusal ve psikolojik tepkileri değerlendirebilir.
Bazı durumlarda, birçok davranış ve hedef, en iyi tüketici ve çalışanların etkileşimi içerisinde
keşfedilmektedir. İstenen davranışlar doğrudan içsel tepkileri işaret etmektedir. Örneğin, Bir
delux otelde hangi duygusal tepkiler müşterilerin diğerleriyle rahatça iletişime geçmesini
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sağlamaktadır? Veya bir hastane ortamında hangi inanç, duygu ve psikolojik tepkiler hastaların
kalkmasını, yürümesini ve çevreyi keşfetmesini cesaretlendirmektedir? (Bitner, 1992: 64).
İnsanlar çevrelerine bütünsel olarak tepki verirler. Bireysel kişilik özellikleri kişinin
çevresine vereceği tepkileri etkilemektedir. Bir günlük mesaiden sonra bitkin ve kaygılı
hisseden biri oldukça fazla uyarıcının olduğu bir restoran ortamından, üç günlük bir tatil sonrası
rahat olan bir kişiden farklı biçimde etkilenir. Benzer şekilde, büyük bir alışveriş merkezine
giden hassas ve aceleci olan bir kişinin, rahat ve acelesi olmayan bir kişiye göre kalabalıktan
daha fazla etkileneceği olasıdır.
Algılanan hizmetler kişileri sadece psikolojik yollarla da etkileyebilir. Gürültü, fiziksel
rahatsızlığa yol açabilir, sıcaklık kişiyi titretebilir ya da terletebilir, havanın nitelikleri nefes
almayı zorlaştırabilir, ışığın pırıltısı görmeye engel olabilir ya da acıya neden olabilir. Bütün
bu fiziksel etmenler kişi çevrede eğlensin ya da eğlenmesin kişiyi direkt olarak etkiler. Örneğin
çok iyi bilinir ki, koltukların rahatlığı kişinin orada uzun süre oturmasını etkiler. Bir fast-food
restoranında rahatsız koltuklarda oturan kişiler kısa bir zaman sonra oradan ayrılır. Benzer
olarak, çevresel dizayn ya da onunla ilişkili psikolojik tepkiler kişinin işindeki performansını
etkiler.
14.1.6.2. Algılanan Hizmet Uzantısının Boyutları
İşletmelerde hizmet uzantıları o örgütün tüm sunumları için bir görsel malzeme
sağlamaktadır. Diğer bir deyişle paketleme gibi bir hizmet uzantısı boyutu, hizmet kalitesi ve
yeterli kullanım alanından yola çıkarak bir imaj yaratmaktadır (Solomon 1985). Çalışanlar ve
tüketiciler çevreyi 3 bileşik boyutta algılar: Çevresel şartlar, mekânsal düzenleme ve işlevsellik,
işaretler, semboller ve yapay dokular. Her boyut tüm algıyı bağımsız olarak ve/veya diğer
boyutlarla etkileşim yoluyla etkiler.
Çevresel koşullar çevrenin ısı, ışık, ses, müzik gibi arka plan özelliklerini içermektedir.
Genel bir kural olarak çevresel koşullar beş duyuyu etkiler (Zeithaml ve Bitner, 1996: 535).
Tüketici tepkilerini etkileyebilen çevresel koşullar hakkında çok az deneysel çalışma
bulunmaktadır. Örneğin, süpermarket ve restoran çalışmalarında, müziğin temposunun
alışverişin süresini, harcanan parayı nasıl etkilediği araştırılmıştır (Milliman, 1986). Alışveriş
merkezinde çalınan müzik alışverişte harcanan süre üzerinde etkili olabilir. Bütün çevresel
koşulların etkisi, hizmet uzantısının bütünsel algısı aşırı olduğunda (yüksek müzik, yüksek
sıcaklık), çalışan ve tüketici hizmet uzantısında fazla zaman geçirdiğinde (hastanede yatmak
gibi) ve beklentileriyle çeliştiklerinde (avukatlık bürosundaki yüksek ses gibi) göze
çarpmaktadır.
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İşaretler, semboller ve yapay dokular ilk izlenimi bırakmakda, yeni hizmet kavramlarına
alışmakda, hizmetin yeniden şekillendirilmesinde ve tüketicilerin ipucu aradıkları rekabetin
yüksek olduğu turizm ve seyahat endüstrisinde oldukça önemlidir. Akıllıca yapılan
düzenlemeler (çiçek ekleme gibi) hizmetten yararlanma miktarını önemli ölçüde arttırabilir.
Örneğin seyahat acentalarında, yiyecek-içecek işletmelerinde mobilyaları ve düzenlemeleri
değiştirmek işlem akış hızını arttırabilir, tüketiciler ve çalışanlar arasındaki etkileşimi
geliştirebilir.
14.2.1. Doğrulamanın Tanımı Ve Etkileyen Değişkenler
Doğrulama (confirmation), tanıtım ve reklâm yolu ile müşteri algısında oluşturulan
ürüne ilişkin özelliklerin doğruluğunun müşteri tarafından teyit edilmesi anlamına gelir. Bu,
daha önce deneme şansı olmadan satın alınan turistik ürünün beklenen performansı gösterip
göstermediğine ilişki bir yargı olarak ortaya çıkmaktadır. Turistik ürünün tüketimi sonrasında
müşteri zihninde oluşan ve doğrulamanın neticesinde ortaya çıkan bütünsel yargıya müşteri
memnuniyeti denmektedir. Bu yargının gerçekleştiği düzlem de müşterinin memnun olma
düzeyini ortaya koymaktadır.
Doğrulama ise müşteri memnuniyetini belirleyen temel olgu olarak müşterinin
beklentileri ile turistik ürünün algılanan değerinin müşteri zihninde kıyaslanmasıdır. Bu,
işletmeler açısından pazarlama karması elemanlarının müşteri memnuniyeti açısından
değerlendirilmeye tabi tutulma aşamasıdır. Doğrulama sonucunda işletmenin pazarlama
eylemlerinin bütününün işletme amacına ulaşmış olduğu ortaya çıkacaktır. Ya da tatmin
olmamış bir müşteri işletmenin geleceği açısından önemli bir kayıp olarak işletmeden
ayrılacaktır. Doğrulama işlevini ele alan çalışmalarda üzerinde durulan temel varsayım müşteri
memnuniyeti olgusunun müşterinin beklentileri ile ürünün algılanan değeri arasındaki
kıyaslamaya dayandığı varsayımıdır. Bu nedenle doğrulamanın turizm işletmeleri için anlamını
açıklamak açısından öncelikle müşterinin beklentilerinin nelerden oluştuğuna bakılmalıdır.
14.2.2. Müşteri Beklentisinin Oluşumu
Üreticiden tüketiciye mal ve hizmet akışını idare etmek üzere ortaya koyulan iş ile ilgili
eylemlerin bütünü olarak bakıldığında pazarlama çok geniş bir anlamlandırma alanı içerisinde
kalan önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yer kaplayışın içerisine gerek somut gerekse de soyut
birçok öğe girmektedir. Bu öğelerin her biri bir diğeri ile etkileşim içerisindedir. Müşterinin
bunları algılaması ve ürün hakkında değerlendirmesi de çoğu zaman bir bütün olarak, ya da
bütünsel bir yargı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan beklentileri oluşturan ve pazarlama
alnına giren ürüne dair bu öğeler ikiye ayrılabilir: Beklentileri oluşturan somut etkenler ve
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beklentileri oluşturan soyut etkenler. Bunun yanında bir de tüketicinin kişilik yapısı ayrı bir etki
alanı olarak incelenmelidir. Bu değişkene bağlı olarak oluşan “tüketici beklentisi” ürüne dair
tüketicinin zihninde oluşan “ideal standarttır. Bu standart tüketici tarafından ürünün kendisine
sağlayacağı yararı temel almaktadır.
14.2.2.1. Beklentileri Şekillendiren Ürüne Ait Somut Etkenler
Turistik ürün hakkında müşteri beklentisini oluşturan somut etkenler turizm olayının
ortaya çıktığı bütün fiziksel çevre unsurlarını ve ürünü somutlaştıran materyali kapsamaktadır.
Soyut ürün olmasından dolayı turizmde müşterinin satın alma kararında genellikle işletmenin
genel görünümü, hissedilen ortamı, ismi gibi özellikleri etkili olmaktadır (İçöz, 2001:32).
İşletmenin ve turizm bölgesinin fiziksel özellikleri o işletmede daha önce hizmet
deneyimi yaşamış olanlar için yeniden satın alma kararında etkili olmaktadır. Bu özellikleri
tanıtıcı materyal ise daha önce ilgili işletmeyi tanıma fırsatı olmayan turistlerin satın alma
kararına etki etmektedir. Bu öğeler çoğu zaman müşterinin ürünün kalitesine ilişkin olumlu
izlenim edinmesini sağlamaktadır.
Tanıtım materyalleri aslında işletmenin müşteriye vaat ettiği hizmetin çerçevesini de
ortaya koymaktadır. Müşteri-işletme arasında bir anlaşma düzlemi ortaya koymaktadır.
Pazarlamaya konu olan ürün için işletme ve müşteri arasında üzerinde anlaşmaya varılan
ürünün özelliklerini somutlaştıran ve ortaya koyan malzemelerdir. Bu malzemeler, müşteriyi
satın aldığı ürün ve hizmetin niteliği, kalitesi ve fiyatı gibi konularında kısmen de olsa
belirsizlikten kurtaran ve müşterinin tatmininde önemli bir işlev gören materyallerdir. Bir
hizmet türü olarak turizm ürünü için geçerli olan ve test edememe kısıtından kaynaklanan
çekinceleri ortadan kaldırabilmektedir. Bu yönü ile de müşterinin ürüne ve işletmeye güven
duymasına olanak sağlamakta ve tüketim sonrası memnuniyete, müşteri bağlılığına ve
sadakatine katkı sağlama konusunda belirleyici olabilmektedir.
14.2.2.2. Beklentileri Şekillendiren Ürüne Ait Soyut Etkenler
Satma-satınalma rutinleri turist ile turizm ürününü hazırlayıp satışa sokan işletme
arasında başlayan satış görüşmelerine hâkim olan rutinlerdir. Bu rutinleri yönlendiren bazı
davranış kalıplarından bahsetmekte fayda vardır. Leigh ve Rethans (1984:22-23) satma ve
satınalma esnasında gerek satıcının ve gerekse satın alanın tekrarladığı ya da kullandığı bazı
bilişsel kalıplara veya uygulama dizilerine (cognitive scripts) dikkat çekmektedir. Satınalma
maksatlı olarak arayış içinde bulunan kişi bazı sıralı kalıplara göre hareket edecektir. Satış
personelinin ve diğer yandan da alıcının karşısındaki kişi için geçerli olabilecek bu sıralı
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kalıplara uygun hareket etmesi ve bu kalıpları öngörerek hazırlanması pazarlama ilişkisini
uygun düzeyde yönetme şansı verecektir.
Satma-satınalma görüşmelerini planlama, hedefleri ortaya koyma, davranış rutinlerini
belirleme ve alım-satım deneyimini değerlendirme imkânı verecektir. Deniz kenarında ve beş
yıldızlı bir otelde tatil yapmak isteyen yerli turistin satın alma sırasında izlediği ve aynı taleple
gelen diğer turistlerin de daha önce izlemiş olduğu genel bir sıralı davranışlar dizisinin
şunlardan oluştuğunu varsayalım. Öncelikle eğlenme ve dinlenme olanakları ve gidilecek
işletmenin veya bölgenin talep edilme seviyesi hakkında bilgi sahibi olmak istenir. Bu sırada
daha önce gidilip konaklama yapılan yerler ve işletme isimleri satıcıya söylenir. Satıcıdan o
bölgeyi bilip bilmediği sorulur. Biliyorsa hemen onunla birlikte işletme veya bölge kritik edilir.
Sonrasında para konusunda pazarlık yapılır. Daha sonra ödemede kolaylık (taksit vb.) imkânı
araştırılır. Bu davranış dizisi turistik tatil satın alınırken ki rutinleri ya da sıralı kalıpları
örneklemektedir.
Araştırmacılar müşteri satın alma davranışı kapsamında karar süreci aşamasında etkili,
istikrarlı ve güvenilir sıralı kalıpların varlığını diğer araştırmaları örnek göstererek ortaya
koymaktadırlar (Leigh ve Rethans, 1984:23). Bu davranış dizileri ilgili durum meydana
geldiğinde hemen devreye girmektedir. Örneğin, müşteri restorana girdiğinde hemen restoranla
ilgili sıralı davranış kalıpları aktif hale gelmektedir ve eylem bu kalıplara dayalı olarak ortaya
koyulmaktadır. Bu sıralı kalıplara bağlı eylem bir müşterinin restoranda genel davranışları ne
ise onu kapsamaktadır. Bu sıralı kalıplar müşterinin iletişim ve bilgi süreçlerini şekillendirirken
diğer yandan da yoruma ve çıkarsamaya dayalı bir işlev görür. Bu durumda bu sıralı kalıplar
müşteri beklentilerini de genelleyen normatif bir yapı ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak
müşteri restoranda gördüğü denediği hizmeti daha önceden bildiği ya da denediği ve bu
deneyimine

dayanarak

yeni

beklentilere

dönüştürdüğü

tutum

ve

davranışlar

ile

karşılaştırmaktadır (Leigh ve Rethans, 1984: 23).
Bu durum turizm işletmelerinde özellikle “otel-acenta” ya da “otel-tur operatörüacenta” ilişkileri kapsamında alım-satım işlemlerinin doğasını etkileyebilecek niteliktedir. Zira
turizm işletmelerinden bir turistik ürün veya hizmet satın alan turist için satın alma kararından
itibaren ve hizmeti deneyip tüketim sürecini sonlandırıncaya dek yüzleşmek zorunda olduğu
birçok stres alanı ortaya çıkmaktadır. Bu stres alanları Şekil 49’da ortaya koyulmaktadır.
İşletmenin bu stres alanları hakkında turiste olan taahhütleri ve bu stres alanlarının sınırlılıkları
konusundaki öngörüleri turistin beklentilerini biçimlendirmektedir.
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Bu stres alanlarına ilişkin gerçekleşmelerin önceden bildirilen taahhütlerle uyumu veya
uyumsuzluğu doğrulamayı ortaya çıkarmaktadır. Bakıldığında, bu stres alanları özellikle
konaklama işletmelerinin turisti işletmeye çekmek adına çok fazla oranda tanıtım yapmak
zorunda oldukları alanlardır. Bu işletmeler turistin bu konularda temin edilmesine ve ikan
edilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun yanında bu alanlar turistin işletme hakkındaki nihai
kalite değerlendirmesinde çok önemli etki ortaya koyan alanlardır. Turist memnuniyeti de
işletmenin bu alanlardaki performansına bağlı olmaktadır.
Şekil 49.Turistler İçin Stres Kaynakları

Kaynak: Bowie and Chang, 2005:304
İletişim etkinliği yanında tüketicilerin ürünü daha önceden deneyimlemiş olması bir
sonraki tüketimle ilgili beklentiyi büyük oranda etkilemektedir (Teas, 1993:19). Yine
potansiyel müşterilerin yakınlarından, tanıdıklarından vb. duydukları işletme veya ürün
hakkındaki değerlendirmeler de beklentiyi şekillendirmektedir. Bunun da ötesinde aslında her
ürün için asgari bir beklenti oluşumu, o ürünün satın alınmasına ilişkin bir düşünce ortaya
çıktığında ve satın-alma amaçlı eyleme başlandığında ortaya çıkmaktadır. Beş yıldızlı bir otelde
kalmak isteyen birinin konaklama ve yeme-içme kalitesi kapsamında öngördüğü bir asgari
düzey vardır. Bir beş yıldızlı otelin bundan altta bir hizmet sunmayacağına dair bir inanç
oluşmuştur çoğu zaman. Bu inancın oluşmasında ürünün özellikleri yanında tüketicinin kişisel
özelliklerinin etkisine de değinmek gerekmektedir.
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14.2.2.3. Beklentiyi Şekillendiren Tüketici Özellikleri
Beklenti satın alma öncesi ya da satın alma sırasında müşteri zihninde oluşan ürüne dair
özelliklerdir. Bu özelliklerin tüketici zihninde oluşumu tüketicinin kişisel özelliklerinden
bağımsız olamaz. Tüketici kendi kişilik yapısı doğrultusunda beklentiler geliştirecektir. Aslında
her tüketici kendi kişiliği doğrultusunda tüketim sonrası hedeflere sahiptir. Her tüketimden bir
arzu edilen sonuç vardır. Dolayısıyla her tüketimin bir hedefi vardır. Turistin ilgili ürünü satın
alma ile ilgili hedeflerinin neler olduğu doğrulamanın sonucunu şekillendireceği ortadadır.
Blythe

(1997:25)

bir

üründen

satınalma

sonrası

hedefleri

Tablo

15’deki

gibi

örneklendirmektedir.
Tablo 15. Satın alma Sonrası Hedeflere Örnekler
Baskın amaç Satın alma esası

Örnekler

Doyumu
optimize
etme

En olumlu
sonuçlara
ulaşmaya
çabalama

Ucuz bir akşam yemeği yerine
şehrin en pahalı restoranlarından
birinde bir yemeği tercih etme

Önleme

İstenmeyen
sonuçlardan
kaçınma

Arabaya paslanmaz metal aksam
alarak hem görüntüsünü
iyileştirme ama hem de ticari
değerini muhafaza etme

Çatışmayı

Olumlu ve
olumsuz sonuçlar
arasında doyum
sağlayıcı bir
denge arayışı

Yüksek kalitede ve makul
derecede pahalı bir araba alıp
yüksek bakım ve yenileme
masraflarından ve güvensizlikten
kaçınmaya çalışmak

Kaçma

Mevcut nahoş
durumdan kaçma

Kepeği önleyici bir şampuan
alarak başkalarının yanında
mahcup olmaktan kurtulmak

İdame

En az emekle
temel ihtiyaçları
karşılama

Köşedeki bakkaldan ekmek alma.
Bu sizin hafta sonları alışveriş için
ilçe dışındaki hipermarkete
gitmeden ekmek ihtiyacınızı
doyurur.

çözme

Kaynak: Blythe, 1997:25
14.2.3. Değer Algısı Ve Doğrulama
Farklı disiplinlerce farklı anlamlarda kullanılan değer kavramı pazarlama alanında
özellikle müşterinin ürün karşısındaki durumuna dikkat çekmektedir. Bu durum müşterinin
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ürün için neye katlandığından etkilenir ve ürünü elde etmenin müşteriye ne kattığına bağlıdır.
Zeithaml (1988:13) bu durumu araştırmasına dayandırarak dört seçenekte özetlemektedir:
(1) Değer düşük fiyattır.
(2) Değer tüketicinin üründe neyi görmek istediğidir.
(3) Değer tüketicinin para karşılığı aldığı kalitedir.
(4) Değer tüketicinin verdiği/ödediği karşılığında aldığıdır.
Her tüketim sonrasında tüketime konu olan mal ya da hizmet hakkında tüketicinin
zihninde bir değer algısı belirir. Bu algı ürünün tüketiciye ne kattığı ile ilgilidir. Pazarlama
alanının en güçlü görülen kavramlarından birisi olarak değer algısı müşterinin ürün
performansı/kalite ve fiyat dâhilinde tüketmiş olduğu ürüne yüklediği anlamdır. Değer algısı,
müşterinin üründen ne elde ettiği ile ürüne ulaşmak için ne sarf ettiğini birlikte değerlendirip
ürünün değeri ile ilgili edindiği son izlenimdir.
Tüketicinin bilgi edimi aktiviteleri satın-alma karar sürecinin bir erken aşaması iken
(Murray, 1991:10) doğrulama bu sürecin son aşamasıdır denebilir. Tüketicinin risk alanı olarak
algıladığı ve belli bir kazanma-kaybetme olasılığı çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerde
öne çıkan finansal, performans, sosyal, psikolojik, güvenlik ve zaman/uygunluk konularında
(Murray, 1991:11) tüketicinin kıyaslama yaptığı aşama bu aşamadır.
Tüketicinin tam olarak tatmin olmasında Bozkurt (2004:96)’a göre kritik nokta,
psikolojik olarak gerçekleşen karşılaştırmalardır. Bu karşılaştırmalar ürünün alımı sırasındaki
oluşan imaj veya beklenti ile yaşanan deneyimin karşılaştırılması anlamında ele alınırsa çok
geniş bir inceleme alanı olan “müşteri doyumu” konusunun kalbine temas edilmiş olur. Bu
psikolojik düzlemi etkileyen sürekli değişen bir “müşteri duyguları ve anlamlandırma
dünyası”na dikkat çekilmelidir. Bir andaki memnuniyet o ürünün özellikleri kadar müşterinin
özelliklerine, psikolojisine ve hayat vizyonuna da bağlıdır (bkz. Bozkurt, 2004:97). Ürün ve
müşteri arasında memnuniyet açısından kritik nokta, “doğrulama” dairesinde incelenecek olan
“karşılaştırma”dır.
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Şekil 50. Doğrulama Çerçevesi

Ürünün kullanılmasından sonra doğrulama (satın alma sonrası değerlendirme) ortaya
çıkar ve beklenti karşılanır ise “tekrar satın alma” gerçekleşir (Bozkurt, 2004:124). Karşılanmaz
ise bu durum müşteri memnuniyetinin düzeyinin düşük olacağı anlamına gelir.
14.2.4. Doğrulamanın Çıktısı Ve Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti bir ürünün zannedildiği (beklendiği) kadar iyi olup olmadığına
dair bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme müşteri tarafından ortaya koyulmaktadır. Ürünün
özelliklerinin müşteri beklentilerini, dolayısıyla da müşterinin ilgili ürünü tüketme yolu ile
beklediği faydayı gerçekleştirip gerçekleştiremediğini, bu gerçekleşmenin düzeyini ifade
etmektedir (Ryu ve diğ., 2008:460).
Turizm pazarlaması alanında yapılan çalışmalara bakıldığında doğrulama olgusuna
turist memnuniyeti çalışmaları içerisinde ve beklenti gerçekleşmeme modeli (disconfirmation
model) kapsamında büyük oranda yer verilmekte ve dikkat çekilmekte olduğu görülmektedir.
Memnuniyeti açıklamak üzere geliştirilen beklenti-gerçekleşmeme modeli (expectancydisconfirmation model) tüketicinin ürün hakkında satın alma öncesinde bazı beklentilere sahip
olduğu fikrine dayanır. Tüketici satın almayı gerçekleştirdikten sonrası algılamış olduğu ürünün
değeri ile bu beklentiyi karşılaştırmaktadır. Eğer algılanan değer beklentiyi aşarsa tüketici ürün
hakkında doyuma ulaşmış demektir. Eğer algılanan değer beklentiden daha alt düzeyde ise
tüketici doyuma ulaşamamış (memnun kalmamış) olur. Yani, eğer mevcut olan ve algılanan
değer beklentileri karşılıyorsa ve beklentilerle uyumlu ise bu beklentiler doğrulanmış
olmaktadır (Kardes, 1999:112). Yukarıda belirtildiği gibi beklenti gelecek bir satın alma
hakkında geliştirilen tüketim öncesi tutumdur ve daha önceki deneyimlere dayanıyor olabilir.
Deneyim yanında diğer firmaların ürünleri, reklâmlar, tüketicinin hizmet alma zamanındaki
psikolojik durumu, tüketicinin geçmişi ve değerleri, diğer insanların fikirleri ve ürünün imajı
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gibi birçok kontrol edilemez değişken de bu konuda belirleyicidir (Bowie and Chang,
2005:307).
Turistin satın alma kararında etkili olan beklentileri tüketim sırasındaki gerçekleşme ile
karşılaştırarak müşteri doyumu teorisine katkı yapan beklenti gerçekleşmemesi modeli
(expectancy disconfirmation model) doyumu açıklamakta en bilinen modeldir (Bowie and
Chang, 2005:308). Modeli ortaya koyan Oliver (1980) beklenti-performans karşılaştırması
konusunda birbirine uyup uymamanın ötesinde “pozitif disconfirmation” ile beklentinin
üstünde gerçekleşmeyi, “negatif disconfirmation” ile de beklentinin altında gerçekleşmeyi ifade
etmiştir (Bowie and Chang, 2005:308). Yine beklenti-gerçekleşme uyumsuzluğunun, özellikle
de gerçekleşmenin beklenti oranında ortaya çıkmamasının altında yatan iki neden olabileceği
ortaya koyulmaktadır. Bunun ilki tüketicinin ürünü uygun olmayan şekilde tüketmesi, ikincisi
ise ürünün eksik ya da yanlış tasarlanmış olmasıdır (Kardes, 1999:112).
Dolayısıyla, doğrulamanın içeriğini ürün yönünden ve tüketici yönünden etkileyen
değişkenler mevcuttur. Bu durum aslında tüketim olayının algısal yönünü ortaya koyan ve
beklenti ile başlayıp değer algısı ile devam eden ve bu iki etkenin karşılaştırıldığı bir doğrulama
ile memnuniyeti belirleyen bir sürecin tümü ile ilgilidir. Bu süreç başta beklentilerin oluşumuna
etki eden ürüne ve tüketiciye ait özelliklerden bir bütün halinde ve her aşamasında
etkilenmektedir.
Müşterinin doyuma ulaşmamasında beklenti-gerçekleşen doğrulamasının olmayışının
etkisine yönelik incelemeleri kapsayan “disconfirmation” modeli müşterinin satın alma
sürecinde algılamalarının ve tutumlarının ölçülmesi yolu ile ürün-müşteri beklentisi
doğrulamasının gerçekleşmesine etki eden etkenleri bulmaya odaklı birçok araştırmanın konusu
olmuştur (bkz. Anderson and Sullivan, 1993). Memnuniyetsizliğin oluşması için satın alma ve
tüketim sonrası aşamayı beklemek gerekmez. Tüketim aşamasında turistin memnuniyetsizlik
(dissatisfaction) değerlendirmesi ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada da turist işletmeyle ilişkisine
son verebilir. “Bir müşterinin satın aldığı kazançlar etkileşimli bir süreç dâhilinde sunulan
deneyimi kapsar”. (Bateson’dan akt. Kasper ve diğ., 1999:168).
Doyum değerlemesi (satisfaction evaluation) bütün deneyimlenen hizmetin teknik,
işlevsel ve ilişkisel kalitesine bağlı olmaktadır. Satış sonrası aşamada ise deneyimin toplamını
gözden geçirmek ve değerlendirmek imkânı vardır (Kasper ve diğ., 1999:168-169). Beklentigerçekleşme sistemi dâhilinde açıklanan doyum teorisi bilişsel (cognitive) ve duygusal
(affective) bir yapı arz etmektedir.

340

Disconfirmaton modelinin hareket noktalarından biri “aktarma” olgusudur. Bu olgu
müşterinin algı düzleminde bir hizmet bileşenine ait oluşan bir durumun diğer hizmet
bileşenlerinin algılanmasını da etkilemesi durumudur (Kasper ve diğ., 1999: 203). Bir otel için
birçok hizmet bileşeninden söz edilebilir: Otel rezervasyon hizmeti, oda servisi, restoran
hizmetleri gibi. Bunlardan birinde performansın müşteri tarafından düşük görülmesi
diğerlerinin de performansının olumsuz olacağı ya da olduğu yönünde bir anlayışın gelişmesine
yol açmaktadır. Bu noktada müşteriler için doğrulanmama-doğrulanma oluşumunu
şekillendiren bilişsel (cognitive) ve duygusal (affective) unsurlardan söz etmek gerekmektedir
(Kasper ve diğ., 1999:203).
Doyumsuzluğun veya doyum konusunda müşterinin fikirlerini ifade etmesi satınalmasatma ilişkilerinde belirleyici olan bir konudur. Beklenti-gerçekleşme düzleminin doyumsuzluk
yönünde gelişmesi durumunda müşterilerin şikayetlerini yazılı olarak belirtmekten çoğu zaman
imtina ettikleri bilinmektedir (Kasper et.al, 1999:204). Ancak, oteller ve seyahat işletmeleri bu
konuda geribildirim almak için müşteri anketleri yapmaktadırlar. Bu anketlerin içeriği konusu
da bu kapsamda eleştirilen bir konudur.
14.2.5. Doğrulamayı Turizm Pazarlaması Açısından Önemli Kılan Nedenler
Özellikle hizmet satın almada tüketicinin soyut ürün karşısındaki karar verme güçlüğü
çekeceği bellidir. Bu durum turizm işletmeleri açısından turistik ürünün niteliklerinden biri
olarak ortaya koyulmakta (Bowie and Chang, 2005; Pırnar Tavmergen ve Özdemir Meriç,
2002:9; İçöz, 2001:31) ve turistin satın alma davranışına etki ettiği belirtilmektedir. Bu
durumda tüketici bir risk algısı yanında özellikle uygun enformasyona sahip olmak kaydıyla
soyut ürün karşısında ortaya çıkan belirsizliği telafi etme eğilimi gösterecektir (Murray, 1991).
Tüketicinin hizmet satın almada mal satın almaya oranla daha fazla oranda özel bilgi
kaynaklarını kullandığı, bu bilgi kaynaklarına daha çok güvendiği, bilgi kaynağı olarak
deneyimi ön planda tuttuğu ve gözlem ve deneme imkânının oldukça sınırlı kaldığı görgül
olarak da ortaya koyulmuştur (Murray, 1991).
Bu durum turisti satın alma kararında mümkün olduğunca duygusal tatmin ve
doğrulama noktaları üzerinden davranış geliştirir bir düzleme itmektedir. Turistik hizmet alımsatımında satın alma ile ilgili olarak müşterinin değerlendirmesi belli kritik noktalarda
yoğunlaşmaktadır. Bunlardan ilki satınalmanın ya da ürün kabulünün gerçekleşmesi aşaması,
diğeri ise ürünün tüketilme/kullanma aşamasıdır (Bhattacherjee, 2001:355). Bu iki aşamadan
ilkinin önemi ikincisi için müşterinin beklentisi veya öngörüsünün çok kapsamlı olduğu
turizmde daha net olarak ortaya çıkmaktadır.
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Turistik ürünle ilgili satınalma olayı önemli bir riske rağmen gerçekleşmektedir. Bu
anlamda risk algılaması ile beklenti arasında önemli bir karar süreci göze çarpmaktadır. Bir
yanda algılanan riskin baskısı ile satın almadan uzaklaşılırken diğer yandan beklentinin
yoğunluğu satın almaya yaklaştıracaktır. Risk alma davranışı aslında bir kültürel olaydır.
Hofstede tarafından belirtilen ve bir milletin kültürel özelliklerini ortaya koyduğu düşünülen
beş temel unsur vardır (Kasper ve diğ., 1999: 146-147). Hofstede’ye göre bu beş unsur
şunlardır:
 Erillik-Dişillik,
 Bireysellik-Kolektivizm,
 Belirsizlikten kaçınma,
 Güç mesafesi,
 Uzun vadeli bakış-kısa vadeli bakış.
Bu unsurlar bütün kültürlerde var olan ancak kültüre bağlı davranışı değiştiren ve
kültürel bağlamda algılanışı farklılık gösteren unsurlardır. Birey davranışlarının kültürel
yönünü açıklamada oldukça güçlü olan Hofstede’nin bu bulguları satınalma davranışını da
açıklayabilmektedir. Satın alınmak istenen mal ya da hizmeti daha önce denemiş olmak,
belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek toplumlarda yeni satın alma davranışları için belirleyici
iken, belirsizlikten kaçınma eğiliminin yüksek olmadığı toplumlarda önceden denemiş olmanın
satınalma davranışı üzerindeki belirleyici etkisi daha düşüktür. Belirsizlikten kaçınma duygusu
bütün insanlar için belli oranda var olan bir duygudur ve satın almada ya da satın alma sonrası
doyumda etkili olmaktadır.
Turistik

satın almayı

hassas kılan bazı

etkenlere Rızaoğlu

(2003) dikkat

çekmektedir(s.162). Bu hassas noktalar turistik ürün satın almayı müşteri nazarında diğer
ürünlerden daha fazla itina isteyen bir yere oturtmaktadır. Bunlardan doğrulamayı önemli
kılacak olanları şunlardır;
1) Turist için harcama çok değerli bir husustur. Turistik ürün günlük yaşamda gerek duyulan
birçok üründen daha fazla bir harcamayı gerektirir. Bunun yanında daha fazla zaman ve emek
sarf etmeyi gerektiren satın alma ve tüketim süreçlerine yol açar.
2) “Seyahate karar verme” süreci genellikle kendi kendine olan satın almalar değildir.
Özenli, dikkatli ve uzun planlamalar sonucunda turistik bölgenin seçimi, ulaştırma türü, gezi
şekli gibi değişik aşamaları itibariyle planlanır.
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3) Tatile çıkma kararı turistik etkinliklerin verildiği yerlere gitmek için bir seçim yapma
kararıdır. Mallar tüketicinin ayağına götürülürken, turistik ürünün alıcısı ürüne gitmek
durumundadır. Bu da maliyeti artırdığı gibi tüketimi turist için zahmetli kılabilmektedir.
Bu özellikleri ile turistik satın alma belli riskleri beraberinde getirmekte ve bu risk
alanlarına karşı da turisti duyarlı kılmaktadır. Bu duyarlılık çerçevesinde turistin somut öğelere
yüklediği anlam da şekillenmektedir. Bu riskler sırasıyla şunlardır (Rızaoğlu, 2003:164–166):
1) İşlevsel risk: Satın alınan turistik ürünün beklenen yararları sağlayıp sağlamayacağı ile
ilgili risk algısıdır.
2) Fiziksel risk: Turistik ürünün tüketimi fiziksel bir risk yaratacak mıdır? Bu risk turist
güvenliği ile ilgilidir.
3) Toplumsal risk: Turistik ürünün tüketici için toplumsal bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı
ile ilgilidir.
4) Finansal risk: Turistik ürünün zaman, para ve çaba açısından maliyetine değmeyecek bir
durumun ortaya çıkması tehlikesidir.
5) Psikolojik risk: Yanlış bir turistik ürün seçmenin turistin benliğini zedeleyebileceği
olgusu ile ilgili algılanan risktir. Kasper ve diğ. (1999) turistler için ele aldıkları ve “risk” yerine
birer risk kaynağı ve “belirsizlik (uncertainty)” olarak adlandırdıkları üç boyut daha
eklemektedir (s.156-157):
6) Yaşam tarzı ile ilgili belirsizlik: Toplumsal ve psikolojik risk unsurlarına çok benzer
şekilde ele alınabilir. Turistin hizmeti seçmekle kendi yaşam tarzında olası değişikliklerle ilgili
belirsizlik ve risk alanıdır.
7) Zamanla İlgili belirsizlik: Uygun hizmetin satın alınması için yapılan araştırma
aşamasında ve soyut ürünün satın alınması kararının verilmesi için geçecek süre ile ilgili
belirsizliktir.
8) Çevresel belirsizlik: Hizmetin tüketimi sırasında enerji kullanımı, çevresel kirlilik gibi
gidilen yerde karşılaşılacak olumsuz olgulardan turistin zarar görebilirliğine bağlı risktir.
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Uygulamalar
Turizm pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulama kavramları ile ilgili tanımları
inceleyiniz ve detaylarını bir arkadaşınızla tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Turizm

İşletmeleri

Pazarlamasında

Fiziksel

Kanıt

ve

Doğrulama

Kavramlarından Bahsediniz.
2. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulama Yeri ve
Önemi Anlatınız.
3. Turizm İşletmeleri Pazarlamasında Fiziksel Kanıt ve Doğrulamayı Önemli
Kılan Nedenlerden Bahsediniz.

345

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak turizm pazarlaması içerisindeki Fiziksel Kanıt ve Doğrulama
kavramlarından bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Fiziksel kanıt bir bakıma hizmetin sunulduğu çevre olup, fiziksel çevrenin (mobilyaların
dizaynı) imkan ve ekipman koşullarını içermektedir.
a) Doğru

b) Yanlış

2) Çevresel koşullar çevrenin ısı, ışık, ses, müzik gibi arka plan özelliklerini içermektedir.
a) Doğru

b) Yanlış

3) Değer algısı ,ürün performansı dahilinde ürettiği ürüne yüklediği anlamdır
a) Doğru

b) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kanıt kavramının sınıflandırılmasında dış unsurlar arasında
yer almaz?
a) Dış dizayn
b) İşaretler
c) park
d) peyzaj
e) otopark
5) Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin içsel konumları içerisinde yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Dekor
Alt yapı ve üst yapı
Asayiş durumu
Nüfusun demografik yapısı
Yakınlık

6) Hizmet işletmelerinde kullanılabilecek somut unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Projeksiyon
Mobilyalar
Raflar
Sandalye
Broşür düzeni

7) Fiziksel çevrenin çalışanlar üzerinde etkileri vardır. Bunlar içerisine aşağıdakilerden
hangisi alınabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Motivasyon
Maaş durumu
İşsizlik
Özel sorunlar
Müşteri memnuniyeti
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8) Aşağıdakilerden hangisi çevresel koşullarda çevrenin arka plan özellikleri arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Müzik
Mekan
Ses
Işık
Isı

9) Tanıtım ve reklâm yolu ile müşteri algısında oluşturulan ürüne ilişkin özelliklerin
doğruluğunun müşteri tarafından teyit edilmesi ___________________ anlamına gelir.
10) ___________________, yanlış bir turistik ürün seçmenin turistin benliğini zedeleyebileceği
olgusu ile ilgili algılanan risktir.

Cevaplar
1) Doğru, 2) Doğru, 3) Yanlış, 4) e, 5) a, 6) a, 7) a, 8) b, 9) Doğrulama (confirmation),, 10)
Psikolojik risk
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