
Turizmde Yasam Kalitesi Arastirmasi: Olusan Sorunlar,  

Cikarimlar ve Oneriler

19 Ulusal Turizm Kongresi

17-21 Ekim 2018

Afyonkarahisar – Turkiye

Muzaffer Uysal, PhD

Professor and Chair

Department of Hospitality and Tourism Management

Isenberg School of Management

University of Massachusetts – Amherst

Email: muysal@Isenberg.umass.edu

mailto:muysal@Isenberg.umass.edu


Sunum İçeriği

I. Sunum çerçevesi - yaklaşımi

II. Bazı genel eğilimler ve trendler

III. Alternatif sonuç değişkenleri ve yaşam kalitesi
içeriğinde takım çalışmalarından bazi örnekler

IV. Gelişmekte olan temalar, araştırma yaklaşımı, 
çıkarımlar ve öneriler

1



Ürün - emtia
yaklaşımı

1960-70

Servise
yönelik
yaklaşım

1980s Deneyim
Ekonomisi

(Pine and 
Gilmore,1999)

1990s

Hizmet odakli
yaklasim, 
Tüketimde
birlikte
yaratma

(Lusch & 
Vargo, 2006)

2000s

Tatil deneyiminin
değeri ve anlamı

Deneyim
tasarımları

Now

Gelişmiş deneyim

izleme sistemi, akıllı

turizm

Now

Turizm
paydaşlarının
refahı

Turizm tecrübesi
aşamalarından elde
edilen beceriler, 

Birlikte deneyim
uretim ve tuketim

Next

Sunum çerçevesi - yaklaşımi – nerden

nereye? 

Ürün - hizmet sürekliliği paradigması, değer yaratma yolculuğu2



Böylece önemli değişiklikler gerçekleşiyor -

bunlar neler?

 Turizmin çok soyut değer bicimlerine odaklanabiliyor: 

 örneğin yaşam kalitesi, yaşam doyumu, sağlık, algılanan yaşam
kalitesi, refah ve sürdürülebilirlik gibi,  deneyim oluşturulması, 
tüketimin deneyimsel değeri ve katkisi gibi. 

 Bu değişiklikler, turizmin paydaşlarının hem temel ve hem de büyüme
ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı konusunu ele almamızı
gerektirmektedir. 

 Kisi bazinda büyüme ihtiyaçlar sunları kapsayabilir: prestij, kendini

geliştirme, öz yeterlik, beceriler,  yetkinlik, ve kültürel zenginleşme
vb.

 Daha aktif, ilgi çekici, yenilikçi, ve ortak yaratılmış turizm
deneyimlerine doğru bir kayma görüyoruz, bununla katılımcıların
yüksek düzeydeki ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
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Yaşam Kalitesi Kavramı - ek çok tanım 

 Fiziksel sağlık, psikolojik iyi
oluş, sosyal refah vb. gibi,  bir
kişinin yaşamının tüm yönleri
(Filep, 2014; McCabe ve
Johnson, 2013; McCabe, 
2012; Nawijn, 2010 ve 2011; 
Diener, 2000; Şimşek, 2009; 
Dolnicar ve arkadaşları, 
2011).

 Yaşam kalitesi, bir dizi yaşam
alanı içerisinde memnuniyetle
işlevsel olarak ilişkilidir
(McCabe ve Johnson, 2013; 
Lee ve Sirgy, 1995).

 Meeberg’in (1993, s.37) 
“Yaşam kalitesi, hayatı
değerlendirilmekte olan
zihinsel uyanık birey
tarafından belirlenen genel
yaşam doyumu hissidir”.

 Öyleyse, yaşam doyumu ve
duygusal iyilik, SWB (Öznel
iyi olma) içinde hedef
kavramı ile bütünleştirilmiştir. 
Kişinin yaşamı
değerlendirmesi, daha sonra
SWB'nin duyusal ve bilişsel
boyutlarından oluşur.
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Teori - sürdürülebilirlik turizmi, rekabet gücü ve

yaşam kalitesi - en iyi uygulama
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Turizm ve yasam kalitesi konularının

incelenmesi: genel bakış açıları - paydaşlar
(TM, Uysal ve ark. 2012; Uysal & Sirgy, 2018) 

Turistlerin
Perspektifinden

Yerel Halk –
Destinasyon

Perspektifinden

Hizmet Sunanlar
Perspektifinden

•Tüketim davranışı ve yasam kalitesi

•Sübjektif göstergeleri - Öznel iyi olma

•Tatil deneyimi ve bireylerin yasam kalitesi

•Ürün yaşam döngüsü ve sakinlerin yaşam
kalitesi

•Belirli yaşam alanları ile olan memnuniyet

•Planlama ve yasama kalitesi

•Destination performansi ve yasam kalite
olcumleri

•Çalışanların yasam kalitesi, isverenlerin yasam
kalitesi

•Objectif göstergeleri

•Is hayatının kalitesi ve yaşam doyumu
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Turizmin etkileri ve yasam alanlari

Turizmin etkileri

(Impact areas of  tourism –
negative and positive)   

 Ekonomik (economic

 Sosyal (social)

 Çevre (environment) 

 Kültürel (cultural) 

Yasam alanlari - (life domains) 

 Saglik (health) 

 Cevre (environment) 

 Guvenlik (safety) 

 Is hayati (work life)

 Ozel hayat (personal life)  

 Aile yasam alani (family life) 

 Ekonomik refahlik (economic well-
being  

 Toplumsal refah (Community well-
being)

 Duygusal esenlik (emotional well-
being) 10



Hangi Teori?  Aşağıdan-Yukarıya Yayılma

Teorisi - Bottom-up Spillover Theory (Global 

measure)
 Turizm refahı, veya yasam kalitesi aşağıdan

yukarıya yayılma teorisinin bir parçasını
oluşturur (Sirgy, Kruger, Lee ve Yu, 2009, 
Andrews & Withey, 1976; Campbell, Converse 
ve Rodgers, 1976).

 Yaşam memnuniyeti, farklı yaşam
alanlarındaki deneyimlerden memnuniyetle
açıklanabilir ve tahmin edilebilir (Sirgy, 2012).

 Örneğin, insanlar genel olarak yaşamlarından, 
işlerinden, ailelerinden, arkadaşlarından ve
maddi varlığından duydukları memnuniyeti
doğrudan hissedebilirler (Nawijn, 2010 ve
2011; Lee, Sirgy, Larsen & Wright, 2002).

 Yukarıdan-Aşağıya Yayılma Teorisi – Top-down

Figure 1: Yaşam memnuniyetinin hiyerarşi modeli

(Aşağıdan Yayılma) 

(Source: Neal , Sirgy, and Uysal , 1999:155)

Vertical

Bottom-up

Spillover

tüm

hayat

memnuniyet

Her Bir Yaşam Alanında

Bileşenler ve Endişeler ile

Memnuniyet

Çeşitli Yaşam

Alanlarında

Memnuniyet (boş

zaman, iş; sağlık; aile)



Katılımcıların bakış açısına göre, yaşam kalitesi ile ilgili

bazı teoriler, çerçeveler ve yaklaşımlar (Sirgy, 2001, s. 24-76: 2012)

 Ideal Theory – Set-point theory, Comparison 
theory, Goal theory, and Livability theory 
(happiness)

 Affect Theory - Etki Teorisi

 Cognitive theory 

 Personal Utility theories

 QOL as happiness versus life satisfaction

 Opulence theories 

 Theories of  the just society

 The needs approach

 The transcendental approach 

 The social judgment approach

 İdeal Teori - Set-point teorisi, Karşılaştırma
teorisi, Hedef teori ve Yaşlanabilme teorisi
(mutluluk)

 Etki Teorisi

 Bilişsel teori

 Kişisel yarar teorileri

 Yaşam doyumu karşısında mutluluk yaklasim

 Zenginlik teorileri

 Adaletli toplum teorileri

 İhtiyaçlar yaklaşımı

 Aşkın yaklaşım

 Sosyal yargı yaklaşımı
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Katılımcıların bakış açısına göre, yaşam kalitesi ile ilgili

bazı teoriler, çerçeveler ve yaklaşımlar (Sirgy, 2001, s. 24-76: 2012)

 The resource management 
approach

 The ecological approach

 The adaptation level approach 

 The health approach

 The culture model 

 The goal model and 

 Other perspectives:

Veenhoven’s flow-of-experience 
model of  QOL, Sen’s 
capabilities theoretical notion 
of  QOL, Lane’s relational 
theory of  QOL, Scitovsky’s
psychology of  human 
satisfaction, 

 Kaynak yönetimi yaklaşımı

 Ekolojik yaklaşım

 Uyum seviyesi yaklaşımı

 Sağlık yaklaşımı

 Kültür modeli

 Amaç modeli ve Diğer
perspektifler:

 Veenhoven’in yaşam kalitesi 
deneyimin akış modeli, Sen'in 
kabiliyetleri teorik yaşam kalıcılığı 
kavramı, Lane’in ilişkisel yaşam 
kalıcılığı teorisi

 Scitovsky’nin insan memnuniyeti 
psikolojisi
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Genelde ölçmek istediğimiz nedir? 

 Ürün / deneyim ile
memnuniyet

 Önceden tanımlanmış
değişkenlerin (ör., motivasyon, 
katılım, bilgi arama) davranış
veya davranış üzerindeki
etkileri – Oncul degiskenler

 Niyet - geri alım bağlılık

 Ödeme istekliliği

 Karar etki degiskenleri ve
sonuçları

 Yaşam alanları ile memnuniyet

 Gelenler, ziyaret başına

harcama, Kalma süresi

 Yaşam alanları ile memnuniyet

 Performans ölçüleri -Doluluk -

ADR, RevPAR vb. 

 Yatırımın geri dönüşü / hisse

fiyatı

 Sonuç değişkenlerinin ekonomik

değeri ve katkisi

 Tahmin degerlendirme ve

gelecek tahmini

Sonuç değişkenleri ile kesitsel

veriler (Cross-sectional) 

Zaman serileriyle sonuç değişkenleri -

boylamsal veriler (Time series and 

longitudinal, genis very)
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Alternatif sonuç değişkenleri - daha az

geleneksel

 Paydaşların refahı

 Hizmet sağlayıcıların ve destinasyon yerel halkin kaliteli yaşamı

 Eko-sistem göstergeleri

 İş hayatının kalitesi ve yaşam doyumu

 Yönetim ve finansal performansa / üretkenlik ölçütlerine bağlantılar

 Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin değişimi (tekrarlamalı modeller)

 Sonuç değişkenlerine uygun güvenlik ve güvenlik önlemlerini
baglama

 Artı, öznel ve nesnel bagimli değişkenler ve süreç değişkenleri
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Alternatif sonuç değişkenleri ile

çalışma örnekleri

 Analiz birimi - bireysel -

hem kişisel hem de 

yönetimsel çıktılar -

geleneksel bağımlı

değişkenler olarak

 Analiz birimi – destinasyon

alani, topluluk veya bir

kuruluş – organizasyon

seviyesinde

16



Yan bilgi: Seyahat davranışını anlamak ve

tahmin etmek - bu model nedir?
17

Turist
özellikleri

Gezi özellikleri

Kavram –
(memnuniyet) 

Tutum ve
inançlar

Seyahat egilimi
- niyet - ziyaret

etmek

Moderatör
değişkenleri

Moderatör
değişkenleri

Tüketim ömrü

Planlı davranış teorisi, tutumlar - inançlar (öznel ve nesnel normlar) ve davranış arasındaki bağlantı hakkında bir

teoridir. Icek Ajzen (daha sonra Fishbein & Ajzen) tarafından akıl yürütülmüş eylem teorisinin bir uzantısı

olarak önerilmiştir. Bir öngörü teorisi. (The theory of planned behavior is a theory about the link between 

attitudes – beliefs (subjective and objective norms)  and behavior. It is a predictive theory.)

Sedekat -

satın alma



Talep yonlu - Genel Örnek - Konvansiyonel
(Prebensen, Woo, Uysal (2013), CI in T)

Deneyim değeri: öncüller ve sonuçları:  Motivasyon, Katilim ilgisi, Bilgi, Gezi deneyiminin

algılanan değeri, Memnuniyet, ve Bağlılık

Title: Experience value: antecedents and consequences

Fig. 1. The proposed hypothetical model. Involvement to PVTE is not supported.18



Örnek I - Farklı bir sonuç değişkeniyle (SWB)

The Effects of  Co-Creation & Satisfaction on Subjective Well-Being                             
(Mathis, Kim, Uysal & Sirgy, 2015, Annals). 

Satisfaction with co-creation 

experience

Satisfaction with vacation 

experience

Satisfaction with impact of 

vacation on life overall  
H1:.182** H2: .493**

H3: .178**

Loyalty to service provider
Vacationer level of 

involvement in the 

travel logistics H4

Figure 1: Theoretical model and the hypotheses Note: p < .001**
Co-creation study 2013 
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Seyahat lojistiğine katılım seviyesi, Birlikte yaratma deneyiminden memnuniyet, Servis sağlayıcıya sadakat,

Tatil deneyiminden memnuniyet, Genel yaşam üzerindeki etkiden memnuniyet

Co-creation study 2013.docx


Örnek II - Farklı bir sonuç değişkeni ile - Yaşlı

turistler pazarı (SWB) (Kim, Woo ve Uysal, 2015, TM)

Satisfaction with

Trip Expereince

Leisure life

Satisfaction

Revisit

Intention

Overall

QOL

H4:.49**

H5:.33**

H8:.27*

H6:.40**

H7:.27*

Perceived

Value

Involvement

H2:.27*

H3:.53**

H1:.44** H9:.18*

Figure 1: A Model of elderly tourist behavior

Note: **p<.001, * p<.05
Senior – elderly Survey – QOL study 201320

Katilim ilgisi, Algılanan değer, Deyahat deneyimi memnuniyeti, Boş zaman – rekrasyon

faaliyet memnuniyeti, Genel yaşam kalitesi, Tekrar niyet – ziyaret veya alim gibi niyet

Senior %E2%80%93 elderly Survey %E2%80%93 QOL study 2013.doc


Genel Örnek – Yerel halk – Destinasyon

Perspektifinden - yakın zamana kadar!
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Turizm
için

yerleşik
destek

Topluluk
kaynakları ve

altyapısı

Algılanan
yaşam

koşulları

Turizm
etkileri

Yoresel - Toplum Yaşam Döngüsü

Bu, turizmin yerel halk sakinleri ve diğer paydaşların yaşam kalitesi üzerindeki

etkisi ile ilgili mevcut ve gelecekteki araştırmaları yansıtan entegre bir modeldir. 

Uysal ve diğ. 2012.

Turizm gelişimi

Turizm yatırımı

Turizm etkinlikleri

Turizm programları

Turizm projeleri



Örnek - devam Yerel halk – Destinasyon

Perspektifinden
22

Yaşam
alanları ile

yerleşik
memnuniyeti

Turizm için
yerleşik
destek

Moderatörler

Topluluk
kaynakları ve

altyapısı

Algılanan
yaşam

koşulları

Turizm
etkileri

Genel
Toplum
Refahı

Moderatörler

Yoresel - Toplum Yaşam Döngüsü
Bu, turizmin yerel halk sakinleri ve diğer paydaşların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi ile ilgili

mevcut ve gelecekteki araştırmaları yansıtan entegre bir modeldir. Uysal ve diğ. 2012.
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Gelişme seviyes -

aşaması

Özel yaşam

alanları
Algılanan

etkiler

Yaşam

Memnuniyeti

Örnek I: Yaşam doyumu ve turizmin etkileri

arasındaki bağlantıyı betimleyen bir model(Kim, Uysal, 

Sirgy, 2013, and Uysal, et al., 2015, TM)

1

2 3

4

Gelişim
için destek



Yaşam kalitesi ve turizm etkisi arasındaki

bağlantı modeli

24

Duygusal –

estetik alanı

Ekonomik
Maddi refah

iyilik alanı

Sosyal

Kulturel

Çevre

Toplumsal iyi

olma alanı

Turizm geliştirme döngüsü:Başlangıç, 

Büyüme, Olgunluk, Düşüş

Sağlık ve güvenlik

refahı alanı

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H1

H2

H3

H4

Yaşam

Memnuniyeti

H14

H15

H16



Örnek II: Turizm Gelişimi için Yaşam Tatmini ve

Desteği(Annals, Eunju, Kim & Uysal, 2015). 

Perceived value of

 Tourism Development

Non-material life domain

Satisfaction

Material life domain

Satisfaction

Overall

Quality of Life

Support for further 

Tourism Development

Figure1: General Conceptual Model of  the Study

Life Satisfaction and Support for Tourism Study 201325

Turizm gelişiminin algılanan değeri, Maddi olmayan yaşam alanı memnuniyeti, Maddi 

yasam alanı doyumu, Genel yaşam kalitesi ve Daha fazla turizm gelişimi için destek

Life Satisfaction and Support for Tourism Study 2013.docx


Example III–The Impacts of Tourism Development on 

Stakeholders’ Quality of Life                                            

(Woo, Uysal, Sirgy, 2018 JHTR) Constructs and Measures, 

H 1

H 2

f
H 4

H 3

Perception of 

Material Life  

Perception of 

Non-Material Life 

Material life 

Satisfaction 

Non-material life 

satisfaction 

Overall 

Quality of Life 

Perspectives of Different 

Stakeholders 

Satisfaction with Life 

Domains 

Community 

Life domain 

Emotional

Life domain

Health/safety

Life domain 
Community

Life domain  

Emotional

Life domain 

Health/safety

Life domain  

Perception of Tourism 

Impacts in Life Domains 
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Turizm gelişiminin algılanan değeri, Maddi olmayan yaşam alanı memnuniyeti, Maddi yasam alanı doyumu, 

Genel yaşam kalitesi ve Daha fazla turizm gelişimi için destek

Constructs and Measures UFL.docx


Genel amaç nedir?

 Kaynak kullanımını yerel halkın refahına ve hedef

rekabetçiliğe nasıl bağlarız?

 Onemli noktalardan biri, destinasyonların

sürdürülebilirliğini sagliyacak, rekabet gücünü koruyacak, 

aynı zamanda hem konut sakinlerinin hem de mal ve

hizmet sağlayıcılarının refahını geliştirecek şekilde turizmi

geliştirmeye devam etmektir, (Ecosystem Approach). 

27



Politika Konuları ve Etkileri

28

 Mutsuz paydaşlar - sakinler ve sağlayıcılar kaliteli deneyim
sağlayamazlar. Mutsuz çalışanlar kaliteli hizmet sunamaz. 
Hepimizin paydas olarak ayni amac ve noktada birlesmemiz
gerekir (To be on the same page).

 Yapilmasi gereken, ürettiklerimizin “ekonomik olmayan değerini” 
performans ölçütlerine (Ortalama gunluk gelir, oda başı gelir -
ADR, RevPAR, Verimlilik oranları, vb.) ve uygun sürdürülebilir
göstergelere bağlamaktır.

 Turizmin ekonomik olmayan değeri, turizm ve konaklama
işletmesinin imajına, dolayısıyla maddi olmayan varlıklara ve hisse
fiyatına katkıda bulunma potansiyeline sahip olabilir.



Son Yorumlar

 Gelismeler, farklı paydaşların amaclari ve refahı arasındaki

bağlantı hakkında daha fazla araştırma yapacağımız

dogrultusunda… 

 Geleneksel olmayan sonuç değişkenlerine ve ayrıca turizm ve

konaklama işletmelerinin performans ölçütlerine odaklanma

calismalari artacak.

 Daha iyi politika etkilerine sahip olmak için, turizm ve

konukseverlik faaliyetlerini çeşitli yaşam alanlarına

bağlayabilen yasam kalite ölçüsü geliştirmeye ihtiyacımız 

olacak..

 Bu gibi yeni yakalasim ve guncellemeler turizm egitiminin

bunyesinde okullarda da islenmeli….
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Teşekkür ederim!
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