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Giriş 

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime 

katılmasıyla başlayan ve gelişen “Sanayi Devrimi” 

sürecinde sanayi sektöründe işletmelerin seçilmiş bölge 

ve noktalarda yoğunlaşarak ekonominin dışsal (external) 

ve kentleşme (urbanization) avantajlarından yararlan-

dıkları görülmektedir. Bu yoğunlaşma bir taraftan 

sanayide işletmelerin ürünlerine talebi arttırarak üretim 

kapasitesinin büyümesine yol açarken, diğer taraftan 

üretim ortalama maliyetlerinde değişim sağlayarak 

işletme hedefleri üzerinde etkili olmuştur. Böylece 

ekonomik etkinliklerin belirli bir bölgede yoğunlaşması 

sonucunda toplanma(agglomeration) veya toplanma 

ekonomileri (agglomerationeconomies) kavramı 

sanayileşen ülkelerin ekonomilerinde yer almaya 

başlamış ve üretimdeki sabit, değişken, ortalama ve 

marjinal maliyetlerin analiz edilmesiyle de “Ölçek 

Ekonomilerinin (scaleeconomies)” ortaya çıkmasına yol 

açmıştır.  
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Geçen zaman içerisinde hizmet sektöründe de yaşanan 

hızlı büyüme ve gelişmelerin sonucunda toplanma ve 

ölçek ekonomileri sadece sanayi sektörüne bağlı 

kalmayıp bankacılık, sigorta, finans gibi diğer sektörler 

üzerinde etkili olmaya başlamış ve 20 yüzyılın 

ortalarında ise turizm sektörü üzerinde de yoğun bir 

şekilde etkileşim yaratmıştır. Ölçek ekonomileri turizm 

açısından incelendiğinde; öncelikle turizm ve turizm 

ürününün sanayi ürünlerine göre farklılık göstermesi ve 

diğer sektörlerdeki birçok hizmeti (tur operatörlüğü, 

konaklama, ulaşım, eğlence vs. gibi) kendi bünyesinde 

birleştirmesi nedeniyle ölçek ekonomileri kaynaklarının 

farklı şekilde ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Ölçek ekonomilerinin turizm sektöründe araştırılması 

gerçek anlamda 1970 yılının başında “Merkezi 

Rezervasyon Sistemi-CRS” ortaya çıkmasıyla devreye 

girmiştir. Uluslararası turizmin makro ekonomiye 

katkıları, turizm endüstrisinin sektörel yapısı, turizm 

ürününün özellikleri, bilgi işlem teknolojileri (ICT) ve 

turizm ve bu hususların sonucu olarak ölçek 
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ekonomilerinin turizm endüstrisini teşkil eden ana 

sektörler üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Ancak gerek sanayi gerekse hizmet sektörlerinde maliyet 

hesaplaması esas teşkil etmekte ve ölçeğe göre getiri 

mekanizması devreye girmektedir. Eğer üretimdeki artış 

oranı ölçekteki artış oranından büyük ise “ölçeğe göre 

artan getiri” hali, aksi halde “ölçeğe göre azalan getiri” 

durumu meydana gelmektedir. Ölçeğe göre getiri durumu 

gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe çalışan 

işletmelerin maliyet koşullarını tayin etmektedir. Aşağıda 

grafik 1 de görüleceği gibi, artan getiri ortalama 

maliyette azalmaya, azalan getiri ortalama maliyette 

artışa, sabit getiri ise ortalama maliyetin aynı kalmasına 

yol açmaktadır.  
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Grafik 1: Ölçek Ekonomisi (https://www.tutor2u.net, 2018) 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi toplam maliyetlerin 

üretim miktarına bölünmesiyle elde edilen ortalama birim 

maliyeti OM1 den OM2 ye düştüğü zaman getiri artar. 

Bunun sebebi ölçek ekonomisidir. (scaleeconomies) Ölçek 

ekonomileri, bir işletmenin üretim ölçeklerini 

genişleterek kullanabileceği maliyet avantajlarıdır. 

Ancak, endüstrilerin özelliklerine bağlı olarak pek çok 

farklı ölçek ekonomisi vardır ve ölçek ekonomilerinde 

bulunan bazı faktörler diğerlerinden daha önemlidir. 

Bu ölçekler içerisinde ise içsel (internal) ölçek teknik 

ekonomi ölçeği, ihtisaslaşma, sistematik pazarlama, etkin 

yönetim ve finans, iletişim ağları, dışsal (external) ise 

https://www.tutor2u.net/�


ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

6 

endüstrinin genişlemesi, tüm işletmelerin müşterek 

avantajları, toplanma ekonomilerinin önemi, bilgi ve 

iletişim teknojojileri gibi unsurlar yer almaktadır. 

Öte yandanDünya Turizm Örgütü-UNWTO’nun 

verilerine göre son 20 yıl içerisinde son derece yüksek bir 

ivmeyle büyüyerek 2000 yılında yaklaşık 690 milyon kişi 

olan uluslararası turist sayısı, 2010’da 940 milyon kişiye 

919 Milyar ABD Doları gelire1, 2015’de yaklaşık 1,2 

milyar kişiye ulaşmış olmakla beraber bu rakamın 2020 

yılında 1,6 milyar kişiye ulaşacağı ve yaklaşık 2 Trilyon 

ABD Doları gelir elde edileceği, 2030 yılında ise global 

turist gelişlerinin 1.8 milyar kişi olacağı ve 2.3 trilyon 

dolar gelir elde edileceği tahmin edilmektedir (UNWTO, 

2012) 

Bu gelişmelerin sonucu olarak turizm sektörü dünyada 

ekonomilerine doğrudan katkılarından dolayı tüm 

ülkelerin ilgi alanı olmuştur.  
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Aglomerasyon ve Turizm 

Aglomerasyonun yani toplanmanın turizm sektörüne 

uygulanabilirliği açısından değerlendirmesi turizm 

sektörünün hızla büyüyen ve ekonomide etkinliği son 

derece yüksek olması sebebiyle önemli olmaktadır. 

Turizm sektörü doğal ve fiziksel çevreden doğrudan 

etkilenerek gelişen ve yarattığı katma değer bakımından 

da doğrudan gelişimine sebep olan bölgeyi etkileyen bir 

özelliğe sahiptir. Turizm sektörünün doğrudan, dolaylı ve 

uyarılmış etkiler yaratarak ekonomik büyüme ve 

kalkınmaya yüksek oranda katkısı birçok ülkenin 

öncelikli sektör olarak değerlendirmelerine sebep 

olmuştur. Günümüzde turizm ekonomisi gelişmiş ve 

gelişmekte olan bütün ülkelerin ekonomilerinde önemli 

oranda yer almaktadır. Özellikle bölgelerarası gelişmişlik 

farklılıklarının giderilmesi ve bölgesel kalkınmanın 

sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Turizmin 

doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkiler yoluyla ekonomik 

ve sosyal yaşam üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. 

Turizm sektörünün doğal kaynaklar ve kültürel 
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değerlerden beslenerek ve diğer sektörlere oranla daha az 

sermaye ile yüksek gelir ve istihdam yaratma özelliği 

kalkınma ve büyüme süreci içinde dikkatle 

değerlendirilmektedir. Emek-yoğun üretim tekniğinin 

geçerli olduğu turizm sektörü hizmetler sektörü içinde 

önemli bir yere sahiptir.  Birebir insan ilişkilerine 

dayanan hizmet yapısı nitelikli işgücünün gelişimine 

imkân vermektedir. Turizm sektörü bu özelliği sebebiyle 

ekonominin beşerî sermaye miktarının oluşmasına da 

katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünü ekonomideki 

etkinliği bakımından değerlendirdiğimizde tüm ülkelerin 

bu sektöre olan ilgisini daha iyi anlamaktayız. Turizm 

sektörü birçok ülke ekonomisinin belkemiği olmuştur. Bu 

sebeple genel makroekonomi politikalarından ayrı 

değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Turizm sektörünün ekonomideki önemi ve bölgesel 

kalkınmaya olan etkilerini inceleyen çok sayıda 

çalışmalar olmasına rağmen turizm sektöründe 

aglomerasyon ile ilgili değerlendirmeler yeterli 

olmamaktadır. Özellikle turistik çekicilik faktörünün 

etkisiyle en fazla toplanmanın olduğu ve turistik bölgeler 
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diye sınıflandırdığımız bu alanlar ile ilgili incelemeler 

son derece önemlidir. 

Turizm işletmeleri için, kuruluş yeri bakımından elverişli 

koşullar, aynı koşullara bağlı olan birçok işletmeyi bir 

araya çeker; buna aglomerasyon denir (Olalı, 1988). Bu 

özellik turizm işletmelerinin yer seçimi kararında büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü aglomerasyon, aglomerasyon 

alanlarda kamu yatırımlarını zorunlu kılar, hızlandırır ya 

da gelişme yönünde değiştirir. Diğer yandan, bölgede 

başka turizm işletmelerinin varlığı, turizm faaliyetinin 

bütünlüğü açısından da önemlidir. Bu sebeple, işletmenin 

en az kendisi kadar hareketsiz olan diğer işletmelerin 

yerleşme düzenleri, fiziksel olanakları, personel 

durumları, finansman kaynakları, tedarik ve ulaşım 

kaynakları ve biçimleri kuruluş yeri seçimini etkiler 

(Usal, 1984).  

Çoğu konaklama işletmesi belirli coğrafi bölgelere 

yoğunlaşma eğilimindedir. Bu eğilimin ardındaki temel 

nedeni geleneksel olarak açıklayan, otellerin kumsal 

boyunca veya bir tema parkına yakın veya bir otoyola, 

havalimanına ya da bir merkezin ortasına yerleştirildiğini 
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açıklayan mekânsal ekonomiler bulunmaktadır. Şehir, 

simge yapılarına veya tarihi ya da anıtlarına yakındır. 

Aslında, bunun ana sebebi, turistik talep ile ilgili 

olmaktadır. Turistik kaynaklar (ör. güneş, deniz ve kum; 

tamamlayıcı turist hizmetleri, müzeler…) talebi çeken en 

önemli faktörlerdir. Bununla birlikte, turistlerin talep 

ettiği kaynakların çevresindeki işletmeler tarafından 

oluşturulan coğrafi yoğunluk, işletmelerin maliyet 

düşürme ve / veya gelir artışı şeklinde fayda sağlayacağı 

aglomerasyon ekonomileri yaratması muhtemeldir. Bu 

açıdan bakıldığında ortaya çıkan soru, yöneticilerin otel 

işletmelerinin bulunduğu yer hakkındaki kararının, 

sadece turistlerin talep ettiği kaynakların mevcudiyeti 

(talep perspektifi) veya varlığın göz önünde 

bulundurulması açısından önemli olup olmadığıdır 

(Marco-Lajara vd., 2016). 

Turizm işletmeleri turistik talep doğrultusunda çeşitlenen 

ve beklentileri karşılayacak nitelikte mal ve hizmet 

üreten turizm sektörünün gelişmesinde son derece önemli 

olan kurumlardır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 

işletmeler pazar payını ve gelirini arttırmak amacıyla 
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uluslararası turizm piyasasında birbirleri ile kıyasıya bir 

rekabet içinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu yoğun 

rekabet ortamında yürüttükleri faaliyetleri turizm 

sektörünün gelişmesi bakımından da son derce önemlidir. 

“Ancak, turizm sektöründeki firmalar yatay olarak 

farklılaştırılmış ürünler üretmektedir. Dolayısıyla, turizm 

ürünleri üreten firmaların tekelci rekabetin altında olması 

doğaldır” (Adachi, 2018). Bu durumda, firmaların 

birbirine yakın konumda olması, tüketici olan turistin 

rahatlığı için önemli olmaktadır. Bu coğrafi 

kümelenmenin tüketicilere talep ettikleri ürünleri arama 

maliyetlerini azaltarak yardımcı olmaktadır. Aynı 

zamanda turistik işletmelere turistlerin kolay ulaşmasını 

da sağlaması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, 

toplanmış işletmelerin üç avantajı oluşmaktadır: (1) 

çevrelerindeki coğrafi alanda geliştirilen ortak kaynakları 

ve altyapıları kullanmak ve yerel tedarikçiler ve 

distribütörlere daha iyi erişim sağlamak; (2) uzmanlaşmış 

ve aynı zamanda verimli çalışanlarla büyük bir işgücü 

piyasasını oluşturmak ve (3) aynı sektöre ait diğer 

şirketlere yakınlıktan kaynaklanan bilgi yayılımları, gibi 

sıralanmaktadır (Marco-Lajara, vd., 2016). Turistik 
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işletmeler açısından olumlu gelişen bu durumun 

sürdürülebilirliği ve turistik talebin yönlendirilmesi 

açısından turistik destinasyona yönelik turistik talebin 

yönlendirilmesi konusu incelenmelidir. 

Turistlerin ihtiyaçlarının, tutum ve davranışlarının, 

fikirlerinin, satın alma davranışlarının ve ne istediklerinin 

belirlenmesi turistik talebin yönlendirilmesi açısından 

önemlidir. Genellikle turistlerin destinasyon (varış 

hedefi) tercihlerinin dışsal faktörlerden etkisiyle 

oluşurken, turistlerin seçimleri içsel faktörlerle 

şekillenmektedir. Çünkü turistler faydalarına dayalı bir 

hedefe karar vererek, faydalarını maksimize etmek 

güdüsüyle seyahat planlarını gerçekleştirirler. Bu 

planlama içinde turistik destinasyon ve tercih edilen 

turizm işletmeleri yer almaktadır. Turistik destinasyon 

belli bir mekâna yönelimi belirtmektedir. Bu belli bir 

mekâna yönelme çok farklı sebeplerle gerçekleşirken, 

destinasyonun turistin beklentilerini karşılama özelliği 

önemlidir.  

Turistler, faydalarını en üst düzeye çıkarmak için turistik 

destinasyon hedeflerine karar verirken, sektördeki 
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firmalar, Dixit-Stiglitz tekelci rekabet türü altında 

karlarını maksimize etmek için turizm ürünleri 

üretmektedirler (Adachi, 2018).Dixit-Stiglitz'e göre 

tüketiciler çok sayıda mal çeşidi tüketmekten 

hoşlanmakta veya diğer bir deyişle bir malın tüm çeşitleri 

her tüketici tarafından talep edilmektedir. Dixit-Stiglitz 

modelinde, tüketici tercihleri iki aşamalı bir fayda 

fonksiyonu ile ifade edilmektedir. i mal sayısını, k ise 

mal çeşidini göstermekte iken, farklılaştırılmış ürünün 

fayda fonksiyonu, ui(.)= u/xil' xi2, ...........xik), İ= 1, 

.......... .1 ve k= l, .......... N, i' nci sektördeki mal 

çeşitlerinin tüketilmesinden elde edilen alt fayda 

fonksiyonu ile gösterilmektedir. U=U[u1 (.), uı(.), 

.............uı(.)] şeklindeki bir fonksiyon ise sektörel alt 

fayda düzeylerini toplam fayda düzeyine dönüştüren üst 

bağlayıcı bir fonksiyon olmaktadır. Modelde ayrıca her 

bir tüketicinin fayda fonksiyonunun aynı olduğu ve tüm 

mal çeşitlerinin fayda fonksiyonuna simetrik olarak 

girdiği kabul edilmektedir. Bir mal yapılan toplam 

harcama ve malın var olan çeşitlerinin fiyatı veri iken, 

mal çeşitliliğinin artması tüketicilerin toplam faydasını 

arttırmaktadır (Akkoyunlu, 1996). Dixit – Stiglitz tipi 
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tekelci rekabeti ele alan turizm çalışmalarında “çeşitlilik 

sevgisi” yani çeşitli mal tüketmekten zevk almak önemli 

bir rol oynamaktadır (Adachi, 2018). Buna göre, 

tüketicilerin çeşit sevdiği varsayımında piyasada 

potansiyel olarak sınırsız sayıda malı bulunmaktadır 

örneğin belirli bir zaman döneminde tipik bir tüketici 

Çin, Fransız, İtalyan ve Macar restoranlarında yemek 

yemekten hoşlanabilir, her defasında farklı bir restorana 

gidebilir. Bir ay boyunca sadece Çin yemeği yerse refahı 

önemli ölçüde azalacaktır (Arıcıoğlu, 2011). Yeni 

Ekonomik Coğrafya Teorisinde, yığılmaları meydana 

getiren mekanizma Dixit-Stiglitz modeli aracılığı ile 

ortaya konulmaktadır. Aslında Yeni Ekonomik Coğrafya 

Teorisi, Yerleşim Teorisinin çeşitli unsurlarını Dixit-

Stiglitz modeli aracılığı ile yeniden formüle etmiş ve tek 

bir çatı altında birleştirmiştir (Arıcıoğlu, 2011). 

Mekânsal ekonomi ve yeni ekonomik coğrafya üzerine 

yapılan çalışmalar, aglomerasyonun, geriye ve ileriye 

doğru bağlantılar arasındaki karşılıklı bağımlılıktan 

kaynaklandığını göstermektedir. Geriye doğru bağlantı, 

firmaların konum tercihlerini etkiler. Diğer bir deyişle, 
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işletmeler artan talep doğrultusunda birçok tüketiciyi bu 

bölgeler doğru çeker. Öte yandan, ileri bağlantı 

tüketicilerin yer tercihlerini etkiler. Yani, çok çeşitli 

mallara erişmek isteği tüketicileri çekmektedir. İleri 

bağlantının anahtarı, tüketicinin bir özelliği olan yani 

(çeşitliliği sevmek) çeşitli mal tüketmekten zevk alması 

olarak ifade edilebilir. Çeşitliliği sevmek ifadesi, daha 

büyük çeşitlilikte malların tüketiciler için daha yüksek 

fayda sağladığı anlamını taşımaktadır. Bu iki bağlantı 

birbirini güçlendirmektedir. Başka bir deyişle, firmalar 

ve tüketiciler karşılıklı bağımlılık ilişkisine sahiptir. Bu 

nedenle, bu iki bağlantı, turizmin refah ve kalkınma 

üzerindeki etkisinin ne olduğunu bilmesi gereken 

bölgesel politika yapıcılar için önemlidir. Bu nedenle, 

çeşitlilik sevgisi, aglomerasyonun turizm ekonomisine 

uygulanabilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

konu teorik model çerçevesinde formüle edilerek 

açıklanabilmektedir. Tekelci rekabetin Dixit-Stiglitz 

modeline dayanan turistlerin destinasyon seçeneklerinin 

teorik modelini açıklamaktadır (Adachi, 2018). Önerilen 

teorik model, turistlerin hedeflerine nasıl karar verdiğini 

göstermektedir. 
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Bu ekonomide, turist i(r), turistin i {1,…,Ir} bölgesinin r 

{1,…, R} bölgesinde yaşadığını gösterir. Bölge r 

yerleşim bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bütün 

turistler aynı hedeflere sahiptir j ∈ {0,…, J}. Bir turist en 

yüksek faydayı sunan hedefi seçer. Bir bölgeyi ziyaret 

etmeyi seçerse, bu bölge hedef bölge (j ∈ {1,…, J}) 

olarak adlandırılır. Herhangi bir bölgeyi ziyaret etmeme 

seçeneği dış seçenek olarak adlandırılır (j = 0).(Adachi, 

2018). Bu uygulamalı yöntem ile aglomerasyon etkisinin 

turizm ekonomisine uygulanabilirliğini incelemek 

mümkündür. Turistlerin (çeşitliliği sevmek) çeşitli mal 

tüketmekten zevk alması varsayımı ile hipotezi test 

etmek için, Dixit-Stiglitz tipi tekelci rekabete dayanan 

turistlerin destinasyon seçimlerinin teorik bir modeli 

uygulanabilmektedir. Turistik tercihlerinde birden çok 

ülkeyi tercih eden turistler modelde yer almadan 

uygulanmaktadır. Modelde firma sayısı turistik ürün 

çeşitliliğini tanımlayamamaktadır. Turistik mal çeşitliliği; 

örneğin, kaplıcalar, spor tesisi tesisleri, müzeler, vb. dahil 

olmak üzere çeşitli turizm mallarının çeşitliliği ve turizm 

faaliyetlerinin türlerini tanımlamaktadır. Dixit ve Stiglitz 

(1977), tüm turizm firmalarının yatay olarak farklılaşmış 
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mallar ürettiğini göstermektedir. Yani ürün 

farklılaştırması ve pazar farklılaştırması şeklinde, 

işletmenin aynı üretim dalında, faaliyet boyutlarını 

genişletmesidir. Bu modeli kullanarak Adachi (2018) 

tarafından yapılan analizler ile varış yerleri tarafından 

sunulan turistik çeşitliliğin sayısı (tür sayısı), turistlerin 

hedef seçimlerini etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre, turistlerin tercihleri çeşitli mal tüketmekten 

zevk alması yönünde gelişmektedir. Diğer bir deyişle, 

turistlerin tercihleri bir çeşitlilik sevgisi 

doğrultusundadır.  

Turistik tercihin belli bir bölgeye yönelik talebi o 

bölgede benzer veya yardımcı diğer sektörlerin 

toplanmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple turistik tercih 

yoğunlaşmanın belirleyicisi olmak durumundadır. 

Konuyu tüketici tercihleri yönünden değerlendir-

diğimizde en fazla tercih edilen ve potansiyel bölgelerin 

talep yönünde yoğunlaşma alanları olacağı 

görülmektedir. Bu doğrultuda birçok tahmin ve tespit 

yöntemi mümkün olmaktadır. 
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Herhangi bir turistik destinasyon (varış noktası)’nu tercih 

etmede önemli risk faktörlerini belirlemek için kullanılan 

yöntemlerden biri Lojistik Regresyon Analizidir. Lojistik 

regresyon modelleri, zayıf ölçekle ölçülmüş değişkenler 

arasındaki ilişkinin şeklini ortaya koyan modellerdir. 

Çeşitli varsayım bozulmaları olduğunda Lojistik 

Regresyon Analizi, diskriminant analizi ve çapraz tablo 

uygulamalarına alternatif olarak uygulanmaktadır. Bu 

konuda çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmıştır. 

Regresyon Analizinde bağımlı değişken sayısal iken 

Lojistik Regresyon Analizinde kesikli bir değerdir. 

Regresyon Analizinde bağımlı değişkenin değeri, 

Lojistik Regresyon ’da ise bağımlı değişkenin alabileceği 

değerlerden birinin gerçekleşme olasılığı kestirilir. 

(Şahin, 2017). Genelleştirilmiş doğrusal modelin belirli 

koşullar altında oluşturulmuş özel durumları arasında 

logit modeller vardır. Logit model, bağımlı değişkenin 

elde edilen tahmini değerlerinin olasılık olarak 

hesaplanıp olasılık kurallarına uygun şekilde sınıflama 

yapılmasına imkân veren, tablolaştırılmış ya da ham 

verilerin analizinin yapıldığı istatistiksel bir yöntemdir. 

Logit model, bağımsız değişken değeri sonsuza gittiği 
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zaman, bağımlı değişkenin 1’e asimptot olduğu 

matematiksel bir fonksiyondur (İnal ve Özdamar, 2016).  

Logit model kullanılarak yapılan uygulamalarda 

değişkenler arası ilişki ortaya koyulmaktadır. (Daştan 

vd.,2016) tarafından yapılan Erzurum’un kış turizmi 

tercihinde etkili olabileceği düşünülen değişkenler 

dikkate alınarak oluşturulan logit model sonuçlarına göre, 

kış turizminde Erzurum ilini tercih etmede etkili olan 

faktörlerin milliyet, meslek, harcama, eğitim, yaş ve gelir 

düzeyi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen logit model 

yardımıyla farklı yaş ve gelir gruplarına göre Erzurum’un 

bulunduğu coğrafya, karar vericilerin ve paydaşların 

hedeflerine göre farklı hesaplamalar yapılarak 

odaklanılacak gelir seviyeleri, milliyetler ve yaş grupları 

tespit edilerek bu gruplara göre spesifik çalışmalar 

yürütülebileceği belirlenmiştir.  

Eymann ve Ronning (1997), turistlerin hedef seçimlerini 

analiz etmek için iç içe geçmiş logit modelini 

önermektedir. İç içe geçmiş logit modeli, alternatifler 

arasındaki korelasyonlara izin verir ve dolayısıyla, 

mülkün tuttuğu durumu analiz etmek için kullanılabilir. 
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Araştırmalarda yapı tam olarak bilinemediğinden, 

kapsamlı bir model, yani karma logit modeli kullanılır. 

Karmalogit modeli, herhangi bir rastgele fayda modeline 

yaklaşmak için kullanılabilecek esnek bir modeldir. Bu 

teknik modeller, turistin varış noktasında etkili olan 

faktörleri ortaya koyması ve tercih edilme olasılığı 

bakımından önemlidir. Turistin hedeflediği varış 

noktasında etkili olan faktörler yoğunlaşmanın sebepleri 

ve boyutlarını ortaya koymak bakımından önemlidir. 

Turistik talep doğrultusunda gelişen turizm 

bölgelerindeki çeşitli kalitede ve türde turizm 

işletmelerin bir araya toplanması olan aglomerasyon, 

bazı avantajlarla birlikte dezavantajlara da sebep olabilir. 

Aglomerasyonun avantajları arasında yeni benzer ve 

tamamlayıcı işletmelerin yer alması ve devletin kamusal 

altyapı yatırımlarının kamu hizmeti olarak 

gerçekleştirilmesi ile bölgenin gelişmesi ve bölgesel 

kalkınma sağlanır. Ancak benzer işletmelerin 

yoğunlaşması, büyük ve zararlı düzeyde rekabete 

ortamının oluşmasına sebep olur. Çünkü turizmin 

mevsimlik karakteri sebebiyle 12 ay sürdürülebilen 
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turizm faaliyetleri gerçekleşememektedir. Bu ise, 

maksimum kar güdüsüyle iktisadi faaliyetlerini sürdüren 

işletme yöneticilerinin sert rekabet savaşı yaşamalarına 

sebep olabilmektedir. Ancak “konaklama işletmelerinin 

sert rekabetlerine rağmen yoğunlaşmanın etkisi ile 

rekabet dayalı bir iş birliği yapılmasının örnekleri de 

mevcuttur” (Peiró-Signes vd., 2014: 11). Bir bölgede 

konaklama işletmelerinin yoğunlaşması sebebiyle bölge 

aglomerasyon yani toplanma alanı olmaktadır. Konak-

lama işletmelerinin toplanması o bölgenin turistik 

tercihleri yönünde destinasyon noktası olmaktadır. Bu 

toplanma sebebiyle yardımcı diğer işletmeler olan 

seyahat acenteciliği, yiyecek-içecek işletmeciliği ve diğer 

yardımcı banka, sigorta, lojistik ve posta işletmeleri ve 

perakendeci mağazalar gibi birçok işletmeler bu bölgede 

yerleşebilmektedir. Otel endüstrisi ünlü bir rekabet 

olmasına rağmen, kümelenme etkisi rekabet üzerinde bir 

iş birliği unsuru için savunuyor. 

Turizm İşletmelerinin kuruluş yeri seçimine etki eden 

faktörler ve toplanmada etkili olan faktörler diğer 

işletmelerdeki gibi ulaşım masrafları minimizasyonuna 
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dayanmamaktadır. Bu işletmelerin yerleşim olarak 

toplanmalarındaana faktör turistik çekicilik unsurudur ki, 

bu turistlerin çeşitli mal tüketmekten zevk alması 

yönünde tercih ettikleri destinasyon noktaları olarak 

paraleldir. Doğal faktörlerin ağırlıklı etkisi olmasına 

rağmen, ulaşım masraflarının minimum sağlanması 

önemli bir faktör değildir. Macera, gezmek – görmek, 

dinlenerek tatil turizmi yapmak ve seyahatin sağladığı 

haz (fayda) turistin tatil güzergâhı tercihinde yani, 

turizm olayına katılmasında etkilidir. 

Ulaşımla başlayan turizm olayı, konaklama ile şekillenir 

ve diğer faaliyetlere katılmanın sağlanması ile devam 

eder (Muğan, 1997). Turizm sektörüne odaklanan çeşitli 

çalışmalar, bu dışsallıkların da ortaya çıktığını ve firma 

aglomerasyonu ile otel karlılığı arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmalar, otellerin 

diğer otellerin bulunduğu yerde bulunma eğiliminde 

olduklarını, çünkü bunların hem verimliliğini hem de 

sürdürülebilirliklerini sağlama açısından önemli 

olduğunu belirtmektedirler (Marco-Lajara vd., 2016). Bu 

seyahat esnasında yaşamsal ihtiyaçlarını gidermesi için 
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başvurduğu hizmetler de bir takım yeni işletmelerin 

bölgede toplanmasına sebep olur. Bu iki taraflı gelişen 

yapı bölgenin çok daha fazla büyümesine sebep 

olmaktadır. Bu toplanmanın avantajları ile aşırı 

genişleme ve bölgenin kapasitesini zorlayarak doygunluk 

yaratması sonraki aşamada olumsuz sonuçlar 

yaratmaktadır. Aynı zamanda turizmin gelişimi ile 

gelişen bölgenin yakın veya uzak yakın bölgelerinin aynı 

oranda gelişmemesi toplanmanın sakıncaları olarak ele 

alınmaktadır.  

Turizm, ekonomik ve sosyo-kültürel faydaları nedeniyle 

her ülke için önemli bir sektördür. Bununla birlikte, 

turizmin ekonomik ve sosyo-kültürel faydaların yanı sıra 

bazı göz ardı edilmeyen çevresel sorunlara (hava, su, 

gürültü ve görsel kirlilik, iklim değişikliği, biyokütle 

vb.) neden olduğu bilinmektedir. Daha fazla kaynağa ve 

yatırımlara dayanan ekonomik sistem artık faydasız 

olduğu için, mevcut kaynaklardan verimli bir şekilde 

nasıl yararlanılabileceğini ve sistemi nasıl 

değiştirebileceği sorusuna yanıt olan yeni 

paradigmalardan biri 2010 yılında GunterPauli 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

24 

tarafından ortaya konan “mavi ekonomi” dir. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal sermaye inşa etmek ve 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak için en 

son strateji Mavi Ekonomi kavramıyla literatüre 

girmiştir. Mavi ekonomi yaklaşımı, turizmin doğal 

çevrede beslenmesi ve çevreye zarar vermeden turizmin 

ihtiyaç duyduğu kaynakların tüketilmemesi açısından 

son derece önemlidir (İstanbullu Dinçer vd., 2017). 

Turizmin bölgesel gelişiminde çevresel değerleri 

korumak ve ekonomik birimlerin aşırı 

yoğunlaşmasından kaçınmak için planlama ihtiyacı bir 

zorunluluktur. 

Turistik çekicilik unsuru doğal, tarihi ve kültürel 

değerleri oluşturmaktadır. Turizm işletmelerinin bu 

değerleri taşıyan yerlerde ve yakınlarında yoğunlaşması 

doğal ve sosyal çevreyi yıpratabilmektedir. Doğal, tarihi 

ve kültürel dokuya zarar verecek şekilde gelişerek çevre 

sorunlarının da sebebi olabilmektedir. Turizmin 

gelişimini destekleyen bu değerler plansız bir turistik 

yoğunlaşma sonucunda besleyen değerleri de tahrip 

edebilir. Aynı şekilde ekonomik dengeyi arazi fiyatları, 
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işgücünün çalışma ücreti ve ihtiyaç duyulan girdi miktarı 

açısından da olumsuz yönde etkilemektedir. Yeterli 

gelişmişlik düzeyine sahip olmayan ve sermaye birikimi 

olmayan ülke ve bölgelerde bölgenin kendine özgü 

değerlerine dayanan bir turizm gelişim planı bölgesel 

gelişmenin sağlanmasında son derece önemlidir. Ancak 

talep doğrultusundaki yoğunlaşmanın sakıncaları çok 

tehlikelidir. Plansız ve programsız bir gelişme çabaları 

bölgelerarası dengesizliğe sebep olabilmektedir. 

Ancak turistik talep doğrultusunda gelişen destinasyon 

bölgelerinde turizm işletmeleri dışında tatil amaçlı 

konutlar ve bunlara bağlı diğer işletmeler sebebiyle 

oluşan bir toplanma da söz konusu olmaktadır. Bu ise 

turizm sektörü üzerinden gayrimenkul sektörünün de 

etkisiyle ekonomik canlanmaya ve buna bağlı altyapı 

hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak bu 

yoğunlaşmanın doyum noktasına ulaşmasıyla çevresel 

tahribat ve ekonomik sorunlar oluşması kaçınılmazdır.  

Aglomerasyon pozitif ve negatif dışsallıklara neden olur. 

Turizm firmaları açısından, pozitif dışsallıklar hem 

gelirleri hem de maliyetleri etkileyebilir. (Marco-Lajara 
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vd., 2016). Toplanmanın özellikle sakıncalı yönlerini 

ortadan kaldırmak ve sorunu bölgelerarası dengeli 

kalkınma yoluyla çözümlemek için işletmelerin değişik 

bölgelerde kurulmaları özendirilebilir veya belli bir 

bölgede yığılmaları engellenmek istenebilir (Muğan, 

1997). Bölgesel planlama ulusal plan çalışmalarını 

tamamlayıcı ve birleştirici bir rol oynamakladır. Ulusal 

düzeydeki iktisadi kalkınma planları ana prensipleri 

belirtmektedir Bu kapsamda mikro tahliller yani, 

yatırımların bölgesel dağılımı ve kuruluş yeri vb. 

bölgesel planlamanın kapsamına girmektedir. Turizm 

sektörünün makro düzeydeki gelişme planları da bu 

kapsamda değerlendirilmelidir. 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

27 

Turizmin Makro Ekonomiye Katkıları 

Uluslararası turizm endüstrisi ekonomik yaşam için 

vazgeçilmez faaliyet alanlarından birisini teşkil 

etmektedir. Turizm endüstrisinin makro ekonomiye 

etkilerini üç başlık altında toplamak mümkündür; 

- Öncelikle, ekonomik büyümeyi desteklemektedir,

- Dış ticaret açıklarının kapatılmasında son derece

önemli bir ekonomik enstrüman konumundadır,

- Bacasız sanayi de denilen uluslararası turizmin gerek

doğrudan gerekse de dolaylı olarak toplam istihdam

içerisinde yadsınamaz önemi mevcuttur. Bu sebeple

de çağımızın en önemli sosyal sorunlarından birisini

teşkil eden işsizliğin azaltılmasında çok önemli bir

araçtır (Mengü, 1007).

Turizm sektörü diğer sektörlerden yapı ve özelliği 

itibariyle farklılıklar gösterdiği için bu konular üzerinde 

durmak zorundayız.  
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Turizm Endüstrisinin Sektörel Yapısı 

Turistik ürün ve hizmetleri, turizm endüstrisi içerisinde 

yer alan farklı turizm sektörlerinin birleşiminden oluşan 

bir yapı içerisinde müşterilere sunulmaktadır. Turizmde 

önce arz ortaya çıkarılır ve daha sonra yoğun bir 

pazarlama çabası ve geniş bir dağıtım kanalları 

vasıtasıyla müşteri talebine ulaştırılır. Turizm 

endüstrisini biri ulaşım, diğeri konaklama olan iki temel 

sektör oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

bu iki temel sektör arasındaki koordinasyonu seyahat 

işletmeleri gerçekleştirmektedirler (Mengü, 2018). 

Böylece aşağıda tablo 1 de görüleceği gibi turizm 

endüstrisi birbirini tamamlayan üç ana unsurdan 

oluşmaktadır. Bunlar; 

- Konaklama İşletmeleri,

- Ulaştırma İşletmeleri,

- Seyahat İşletmeleri.

Ancak, bu üç ana unsurun yanı sıra, yukarıdaki tabloda 
yer alan cazibe (çekim) merkezleri, yardımcı hizmetler, 
kamu sektörü, özel sektör ve STK gibi kuruluşlar da 
turizm endüstrisinin destekleyici ve önemli paydaşlarıdır
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Tablo 1: Turizm endüstrisinin sektörel yapısı 

Kaynak (Mengü, 2018). 

Bu arada seyahat işletmelerinin (seyahat acentaları ve tur 
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operatörleri) kendi hizmet ve pazarlama ile ilgili olarak 

yaptıkları faaliyetlerde birbirlerinden farklı işlevlerinin 

olduğu görülmektedir. Bu farklı işlevler aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

Tablo 2: Seyahat İşletmelerinin Sektörel Yapısı 

Kaynak: (Mengü, 2018) 

Aslında yukarıdaki tabloda farklı adlar altında yer alan 

seyahat işletmelerinin tümü birer seyahat acentası 

konumundadırlar. Ancak çalışma ve işlev açısından 

farklılıklar göstermektedirler. Yukarıda sözü edilen 

kuruluşların özellikleri, görevleri ve uzmanlık gerektiren 

faaliyetleri ile ülke ekonomilerine büyük fayda 
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sağlamaktadırlar. 

Turizm ürününün özellikleri 

Pazarlama karmasının (marketing mix) önemli bir öğesi 

olan dağıtım, bir ürün ya da hizmetin üretildiği yerden 

tüketildiği yere götürülmesi için gerekli olan faaliyetlerin 

tümüdür. Ürün ve hizmet müşteriye kendiliğinden 

ulaşamayacağından doğrudan veya dolaylı olarak 

muhakkak bir aracıya yani bir dağıtım kanalına ihtiyaç 

vardır. Bu bağlamda endüstriyel ürün ile turistik ürün 

arasındaki sürecin çalışması aşağıdaki şekilde 

görülmektedir. 
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Tablo 3: Dağıtım kanalında turizm ürünü ve endüstri ürününün nihai 

tüketiciyle buluşma süreci. 

Kaynak (Mengü, 2018) 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi endüstriyel ürün 

üreten bir işletme herhangi bir dağıtım kanalı kullanarak 

ürününü nihai tüketiciye ulaştırabilir. Ancak konu turizm 

ürünü olduğunda dağıtım kanalı ters yönde işlemektedir. 

Diğer sektörlerde dağıtım ürünün üretildiği yerden 

tüketileceği yere götürülmesi için uygulanan yöntem iken 

turizm sektöründe ürünün özelliğinden dolayı tüketici 

yani turist ürüne doğru taşınır. Öte yandan en çarpıcı fark 

turist destinasyona ulaşmadan ürünü ve hizmetleri 

deneyemez.  

Dolayısıyla, turizm pazarlaması, genel pazarlama bilimi 
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açısından incelendiğinde diğer ürün ve hizmetlerin 

pazarlamasının tam tersidir. Turizm ürününün özellikleri 

beş ana başlıkta toplanabilir (Robinson, 2009). 

1- Soyutluk (Intangibility): Turizm ürünü soyuttur.

Gözle görülmez, dokunulmaz. Destinasyona gidilmeden

ve denenmeden anlaşılmaz. (Bir tatil paketinin yaşanması

gibi.)

2- Standardize Edilmeme (Heterogeneity): Her ürünün

farklılık göstermesi. (Aynı otelde, uçakta, restoranda

farklı oda, koltuk ve menü olması gibi.)

3- Depolanamama (Perishability): Turizm ürünü

depolanamaz. (Aynı günsatılmayan otel odaları ve uçak

koltukları gibi. Bunları depo edip başka gün veya seferde

satmak söz konusu değildir.)

4- Eşzamanlılık veya Ayrılmazlık (Inseparability):

Üretim ve tüketim aynı zamanda meydana gelir ve

mülkiyet değişikliği söz konusu değildir. Tüketici

hizmeti aldığı anda, orada olmak zorundadır.

5- Sahipsizlik (Lack of ownership): Kullanma süreci

geçicidir. Yani otel odasını kullanan kişi o odaya sahip
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değildir, sadece o gün kullanma hakkı vardır. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) ve Turizm 

 “Bilgi ve İletişim Teknolojisi-ICT” çağımızda her 

sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bir devrim 

mahiyetindedir. Bilişim teknolojisinin turizm sektörün-

deki tarihsel gelişimi ilk olarak 1970’li yıllarda havayolu 

şirketlerinde bilet ve rezervasyon işlemleri için kullanılan 

Merkezi Rezervasyon Sistemleri (Computer Reservation 

System veya Central Reservation Systems-CRS) ile 

başlamıştır (Buharis, 2003). 

Havayolu şirketlerince kullanılan bu sistem daha 

sonraları konaklama işletmeleri, aracı faaliyetlerinde 

bulunan seyahat işletmeleri (tur operatörleri, seyahat 

acentaları) ve araba kiralama (rent-a-car) firmaları 

tarafından dikey entegrasyon yöntemi ile çok dar bir 

çerçevede kullanılmaya başlanmıştır. Fakat çok kısa bir 

zaman zarfında kullanıcılar arttı ve büyük kullanıcılar 

sistemlerini diğer CRS’lerle birleştirdiler. Bu 

entegrasyondan yeni bir iletişim ağı (network) ortaya 

çıktı. Bu ikinci aşama, 1980’lerde ortaya çıkan Küresel 

Dağıtım Sistemleri (Global Distribution Systems-GDS) 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

35 

olup tur operatörleri ve seyahat acentaları tarafından daha 

etkin dağıtım yöntemleriyle kullanılmaya başlamıştır. 

Üçüncü ve son aşama ise, 1990’lı yılların sonunda turizm 

endüstrisinde internet kullanımının yaygınlaşması ile 

başlamıştır (Mengü, 2018). Bu sayede konaklama ve 

seyahat işletmeleri nihai müşterilere kolayca ulaşmışlar, 

verimlilikleri artmış, yönetim sistemleri iyileştirilmiş ve 

iş gücü maliyetleri düşmüştür. 

Şekil: 1 

Bilgi ve iletişim teknolojisinde (ICT) meydana gelen son 

aşama olan internet kullanımıyla nihai müşterilerin ürüne 

kolayca ulaşması sağlanmıştır. Bu durum gerek 

konaklama sektörünün gerekse diğer tedarikçilerin 

uluslararası online sistemleri dahil doğrudan bu sistem 

içerisinde yer alması nedeniyle bir nevi aracı kurum 

olarak çalışan seyahat acentaları ve tur operatörleri için 
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uzun vadede önemli ölçüde müşteri kayıplarına yol 

açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler 

öncelikle ekonomik sınırları ortadan kaldırmış, 

pazarlama stratejileri ve dağıtım kanalları sistemlerinde 

köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. Gelişen iletişim 

teknolojisi hem iletişim anlamında hız hem ürün 

anlamında kalite, hem de süratli ulaşım sayesinde turistik 

ürün ve hizmetlerin tedarik safhasından dağıtım safhasına 

kadar birçok değişime yol açmıştır. Uluslararası turizm 

endüstrisi sistemlerinde bütünleşme (entegrasyon) 

yaşanırken, dağıtım sistemleri kanalıyla internet 

ortamında B2B (Business tobusiness), B2C (Business 

tocustomer), B2G (Business togovernment) gibi değişik 

e-ticaret modellerinin uygulanmaları ile beraber turizm

sektöründe farklı zeminlerin ortaya çıkmasına sebep

olmuştur. Bu bağlamda konu, seyahat acentaları ve tur

operatörleri açısından incelendiğinde gerek marka imajı

yaratarak gerekse inovatif ve uzmanlaşma yoluyla

çalışmalarda bulunarak sisteme ayak uydurmadıkları

takdirde pazarda yaşamlarını sürdürmeleri zorlaşacaktır.
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Günümüzde turizm alanında faaliyet gösteren kurumların 

örgütlenme yapılarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

etkisi, dominant karakterdedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi sonucunda turistler, turistik 

ürün ve hizmetler için ödedikleri paranın ve harcadıkları 

zamanın karşılığının en iyi şekilde verilmesini 

beklemelerinin göz ardı edilmeyeceği ortadadır. Gelişmiş 

ülkelerde yaşayan kişilerin zamanlarının sınırlı olması 

nedeniyle tüketici olarak bu kişilerin turistik ürün ve 

hizmetler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşmaları ve 

rezervasyonlarını kısa sürede yapmaları için bilgi ve 

iletişim teknolojilerine ve internet (Sheldon, 1997) 

kanalıyla elektronik ticarete (Buhalis, 1998) 

yönlendirilmektedirler. Böylece turistik ürün ve 

hizmetler    hakkında detaylı bilgiler edinen tüketiciler, 

kendileri için en uygun ürünü seçebilmektedirler. Kitlesel 

turizme yatkın, seyahatlerini önceden düzenleyen ve 

seyahat programının dışına çıkmayan turist profilinin 

yanı sıra geçmiş dönemlerin aksine günümüzde ilgi 

turizminin tüm çeşitlerini kullanabilen, seyahat 

programlarında ani değişiklikler yapabilen, diğer 

turistlerden bağımsız hareket edebilen, farklı ürün ve 
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hizmetleri kendi zevklerine göre birleştirip satın alabilen 

yeni turist profiliyle karşılaşılmaktadır (Poon, 1996).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) turist profiline 

etkisi, işletmelere de yansımıştır. Turizm işletmeleri bilgi 

teknolojileri sayesinde diğer uluslararası işletmelerle 

güçlü ve maliyetleri düşürecek iş birliklerine 

girebilmektedirler (Buhalis, 2003). 
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Ölçek Ekonomilerinin Turizm Endüstrisi 

üzerine Etkileri 

Bu kitapta belirtildiği gibi ölçek ekonomileri terimi, bir 

firmanın üretim hacmini arttırarak mal ve/veya hizmet 

birim üretim maliyetini azaltma yeteneğini ifade eder. 

Seri üretim ve ölçek ekonomileri, modern iktisat 

teorilerinin gelişiminde esas kavramlardır. 

Genelde Ölçek Ekonomilerinin sınıflandırılmasının iki 

önemli kategoriye odaklandığı ileri sürülmektedir. 

Birincisi reel ekonomiler ve ikincisi parasal 

ekonomileridir. Reel ekonomiler fiziksel boyutu ifade 

eder, yani sabit maliyetleri arttırmadan kapasiteyi 

arttırma yeteneği anlamına gelir. Turizm sektöründe 

olduğu gibi parasal ekonomiler ise üretimin finansal 

boyutunu ifade eder. Diğer bir değişle parasal tasarruftur. 

Ana sınıflandırma ayrıca finans ekonomileri, yönetim 

ekonomileri, network ekonomileri, üretim ekonomileri, 

pazarlama ekonomileri, teknik ekonomiler ve daha başka 

bölümlere de ayrılabilir (https://www.etravelweek.com, 

2018). 

https://www.etravelweek.com/�
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Ölçek ekonomileri ile ilgili olarak özellikle sanayi ve 

daha sonra bankacılık sektörlerinde birçok araştırmalar 

yapılmıştır. Ancak, turizm sektörüne gelince ölçek 

ekonomileri ile ilgili yapılan araştırmalar çok kısıtlıdır. 

Bilindiği gibi, turistlerin satın aldığı ürün ve hizmetler 

diğer birçok endüstriyi kapsadığından turizm standart 

endüstri sınıflandırma sistemlerine uymamaktadır. 

Çeşitli ülkeler Turizm Uydu Hesaplarına (Tourism 

Satellite Accounts- (STA) göre turist tüketimlerinin 

sınıflandırmasını yapmakta ve her bir farklı endüstrinin 

turizm payının değerini hesaplamaktadırlar.  

Turizm endüstrisi ölçek ekonomileri yönünden 

incelendiğinde konu endüstrinin konaklama, ulaştırma ve 

seyahat işletmeleri adına tek tek incelenmesi gerekli 

olacaktır. 
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Konaklama Sektöründe Ölçek Ekonomileri 

Konaklama sektöründe işletmeler kapasite ölçüsü olarak 

oda ve yatak sayısı olarak sınırlıdırlar. Oda sayıları daha 

fazla olan konaklama işletmesinin ortalama maliyetleri 

düşük olduğundan oda sayısı az olan rakiplerine göre 

ölçek ekonomileri yönünden daha avantajlı 

durumdadırlar. Bu bağlamda, büyük oteller sabit 

maliyetlerini çok sayıdaki odalarına dağıtabilmektedirler. 

Sonuç olarak, oda başına maliyet ortalamadan düşüktür 

ve potansiyel kâr marjı yüksektir. Merkezi Rezervasyon 

Sistemi (Central Reservations System-CRS), Küresel 

Dağıtım Sistemi (Global Distribution Systems-GDS) ve 

daha sonra internetin uygulamaya geçmesiyle özellikle 

oteller gibi çok sayıda turizm kuruluşlarının 

katılımlarıyla iletişim alt yapıları paylaşılmaya başlanmış 

ve bu sayede rezervasyon başına düşen birim maliyetleri 

azalma göstermiştir ( Buhalis, 2003). 

Günümüzde konaklama sektörü daha fazla oda 

rezervasyonu alabilmek için web sitelerinin yanı sıra 

kendi özel B2C online sistemlerini yaratmakta ve 

uluslararası online sistemlerine katılmaktadırlar. 
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Konaklama sektöründe işletmeler belirli oda sayısına 

haiz bir otele veya birden fazla otele sahip olan zincir 

otellere veya franchising (imtiyaz) otellerden 

oluşmaktadır. Zincir işletmeleriyle,franchising işletmeleri 

ortak reklam ve tanıtım ve satın almada büyük miktar 

alımları yaptıklarından dolayı ölçek ekonomilerden daha 

fazla istifade etmektedirler. Konaklama işletmelerinde 

yönetimler başabaş noktasına ulaşabilmek için ya oda 

doluluk oranı veya yatak doluluk oranı ya da getiri 

doluluk oranı yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bu 

durumda belirlenmiş bir dönem içerisinde kullanılan 

odaların yüzdesel olarak değerlendirilmesi (satılan oda 

sayısı: mevcut oda sayısı) veya (elde edilen gelir: 

maksimum gelir) olarak ifade edilir. Ölçek ekonomileri 

açısından bu yöntemlerden en gerçekçi olanı şüphesiz 

getiri doluluk oran yöntemidir. Ölçek ekonomileri 

açısından konaklama sektöründe en önemli maliyet 

unsurları başta işgücü olmak üzere sabit maliyetlerdir. 

Malzeme giderleri ise diğerlerine göre daha düşüktür.  

Konaklama sektöründe rakiplere göre ve finansal açıdan 

gelecek tayin etmek ve öngörü analizi yapabilmek için 
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genellikle başabaş noktası analizine başvurulmaktadır. 

Bilindiği gibi başabaş noktası biri sabit, diğeri değişken 

olmak üzere iki tip maliyet üzerine kurulmuştur. 

Özellikle sabit maliyetlerin analizi önem arz etmektedir. 

Bu konu çalışmamızın “Turizm işletmelerinde finansal 

planlama ve başabaş noktası analizi” başlığı altında 

detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Havayolu İşletmelerinde Ölçek Ekonomileri 

Günümüzde havayolu ulaşımı zaman kazandırması ve 

uzun mesafeleri yaklaştırması açısından en yaygın olan 

ulaşım şeklidir. Havayolu işletmeciliği ölçek 

ekonomilerinin oldukça geçerli olduğu bir alan olup 

kapasite arttıkça birim maliyetleri önemli ölçüde 

azalmaktadır. Havayolu taşımacılığında ölçek ekonomisi 

uygulaması özde koltuk sayısını rasyonel bir şekilde 

kullanma yoluna gitme ve havalimanlarında terminal 

hizmetlerindeki bekleme ve aktarma sürelerini azaltma 

şeklindedir. Kapasite büyümesi gidilecek mesafelere göre 

uçakların daha çok yolcu taşıyabilmesi veya daha çok 

sefer yapılması şeklinde mütalaa edilir. Havayolu 

işletmeleri için önemli olan mevcut kapasiteye rağmen 
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yeterli talebin olmaması ve az sayıda yolcunun 

taşınmasıdır. Bu sebeple havayolu işletmelerinin en 

önemli rekabet aracı fiyat indirimi ve doğru uçuş 

planlaması yapmalarıdır. 

Havayolu işletmeleri operasyon şekilleri açısından üçe 

ayrılır( Mengü, 2013); 

- Tarifeli Havayolları (Scheduled Airlines)

- Düşük Maliyetli Havayolları (Low-cost Airlines)

- Kiralık (Charter) Taşıyıcıları.
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Tarifeli Havayolları;Yolcuların veya yüklerin (kargo) 

hava ulaşım araçları ile belirli güzergâhlar üzerinde, belli 

bir plan, saat ve tarifeye bağlı olarak taşınması esasına 

göre uçan havayollarıdır. Tarifeli havayolları yolcu olsa 

da olmasa da ilan ettiği tarifeye bağlı kalır. Tarifeli 

havayolları ayrıca “Airline alliance” ve “Codesharing” 

adlı sistemlerle kendi uçtukları noktaların dışında da 

anlaşma yaptıkları iş ortağı havayollarının koltuklarını 

kullanabilmektedirler. Örneğin Türk Hava Yolları “Star 

Alliance” adlı bir sisteme dâhildir ve bu da ölçek 

ekonomilerine iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Kod paylaşımı “Codesharing” ise havayolu şirketlerinin 

tarifeli seferlerinde başka havayollarının uçuş kodlarını 

kullanmaları diye tarif edilebilir. Burada havayolu kendi 

yolcusu yanında biletlerini başka havayollarından satın 

alan yolcuları da taşır. Örneğin yolcu Emirates 

Havayollarından Dubai-Delhi-Tokyo uçuşu için bilet 

almış olsun. Bu uçuşlarda yolcu Delhi-Tokyo ayağında 

Japon Havayolları uçağı ile uçsa ve bu uçuşların uçuş 

numarası bilette basılı olandan farklı olsa dahi, biletin 

üzerinde rezervasyon yapılan Emirates Havayollarının 
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uçuş numarası olacaktır. Bu yüzden giderleri yüksek, 

yükleme faktörleri charter operasyonuna göre düşük 

olabilir ve hizmet rekabeti esasına göre çalışırlar. Bundan 

dolayı tarifeli havayollarının ölçek ekonomileri 

çalışmalarına daha fazla ihtiyacı vardır.  

Düşük Maliyetli Havayolları; Maliyetlerini mümkün 

olduğunca düşürerek, bu maliyet avantajını bilet 

fiyatlarına yansıtan havayolu taşımacılık firmaları 

literatürde düşük maliyetli (Low-cost) havayolları olarak 

tanımlanmaktadırlar (Horder, 2004). Düşük maliyetli 

havayolları sabit uçuş çizelgesiyle hareket ettiklerinden 

tarifeli havayolları ile benzerlik göstermektedirler. 

Ancak, düşük maliyetli havayolları, maliyetleri azaltarak 

veya belli bir maliyet tabanında tutarak yolculara düşük 

ücretli bilet satma politikası ile iş yapmaları bakımından 

tarifeli havayollarından ayrılmaktadırlar (Horder, 2004). 

Bu sebeple de düşük maliyetli havayolları bilet bedelleri 

ucuz olduğu için yiyecek-içecek, uçak içerisinde koltuk 

seçimi hatta uçakta yastık, battaniye gibi ihtiyaçların 

istenmesi sırasında ekstra ücret talep ederler. Düşük 

maliyetli havayolları ölçek ekonomileri açısından önem 
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arz etmektedir. En önde gelen özellikler (Williams, 

2001). 

• Internet üzerinden doğrudan satış. (Biletler istendiği

takdirde ofislerden de alınabilir.)

• Kapsamlı dış kaynak kullanımı (Outsource). (Bazı

hizmetlerin dışarıdan alınması)

• Uçaklarda daha sık koltuk aralığı olması (Genellikle

ön ve arka koltuk ara mesafeleri tarifeli havayollarına

göre daha dardır.)

• Uçuş esnasında yemek hizmeti sunmama. (İstendiği

takdirde ekstra ödeme yapılıp temin edilebilir.)

• Yalnızca noktadan noktaya trafiğe yoğunlaşma.

(Bağlantılı seferler yerine bir şehirden diğerine uçuş

yapılır.)

• İkincil havaalanlarını kullanma. (İstanbul’da Atatürk

Havalimanı yerine handling ücretleri daha hesaplı olan

Sabiha Gökçen Havalimanından uçulması gibi.)

• Kısa mesafeye odaklanma. (Genellikle düşük maliyetli

havayolları en uzun uçuş noktasını 5 saat olarak hesap

etmektedirler.)
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• Kısa tur süreleri ve yüksek uçak kullanım oranı.

• Tek tip filo yapısı (Örneğin filodaki tüm uçakların

Airbus A320 veya Boeing 737 olması gibi. Bu şekilde

tüm teknik elemanlar tek tip bir uçak da

uzmanlaşırlar.)

• Tek sınıflı kabin sistemi. (Buradaki ifade edilen,

uçakta firstclass veya businessclass koltukları yerine

tüm kabinde ekonomi koltukların olması gibi.)

Kiralık Uçak (Chartering); bir havayolu firmasından 

tek tek bilet alınması yerine tüm bir uçağın kiralanmasını 

gerektiren bir faaliyettir. Charter firmaları, giderleri 

düşük, yolcu ve yük faktörleri yüksek, doğrudan turizm 

pazarına hitap eden ve genellikle uçaklarda sık oturma 

düzenine sahip kısa mesafeli destinasyonlara uçuşlar 

gerçekleştiren, ana seyahat ürünü olan paket turun hava 

ulaşımı ayağını oluşturan havayollarıdır. Charter 

operasyonlarda seyahat işletmeleri bir havayolunun 

uçağını belli sefer veya seferler için kiralar. Charter 

seferleri tarifeli seferlerden daha ucuz olup kalkış 

saatlerindeki değişim dolayısıyla tarifeli seferlere 

benzemezler. Charter seferlerinin maliyet hesaplaması 
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ölçek ekonomisi yönünden çok önemlidir.  

Charter Seferlerinin Maliyet Hesaplanması 

Charter seferleri iki nokta arasında yapıldığından 

hesaplanması çok karmaşık bir durum arz etmez. Burada 

iki havacılık kavramın bilinmesi gerekir. “Backtoback” 

ve “Emptyleg” operasyonlar. Backtoback, bir uçağın 

bulunduğu noktadan destinasyona yolcu taşıması ve 

oradan aldığı yolcuları geri getirmesi demektir. Yani bu 

durumda uçakta hem gidişte hem de dönüşte yolcu 

vardır. Backtoback seferler, bilhassa yaz sezonları bir 

tatil yöresinde bir veya birkaç hafta tatil yapan turistleri 

taşıma faaliyetidir. 

Emptyleg veya boş bacak, sezonun başında 

destinasyondaki havalimanına yolcu taşımak, fakat 

oradan yolcu almadan dönmektir. Sezon sonunda da bir 

uçağın destinasyon havalimanına yolcusuz gitmesi ve 

oradan yolcu almasıdır. 
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Şekil 2: İki havalimanı arasında Backtoback ve Emptyleg (Boş 

bacak) operasyonları. 

(Syratt, 2003) 

Tur operatörü maksimum kâr sağlayabilmek için kiraladığı 

uçağın tüm koltuklarını satmak arzusundadır. Şimdi bir 

charter operasyonunun hesaplamasına örnek verelim. Bir 

yaz döneminde Frankfurt-Antalya arasında Alman 

turistlerin güneş-deniz, kumdan istifade etmeleri için 

sezon için 22 uçuşun planlandığını var sayalım. Her bir 
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uçakta da 350 koltuk olsun. Tur operatörü ile havayolunun 

yapmış oldukları anlaşmaya göre her bir seferin bedeli 

25.000 USD olsun. 

22 Sefer x 25.000 USD = 550.000 USD 

25.000 USD (Sezon başında ve sonunda birer boş bacak) 

575.000 USD (Toplam uçuş maliyeti) 

575.000 USD: 22 Sefer = 26.136 USD (Her bir sefer için 

uçuş maliyeti) 

Burada tur operatörü uçakta mevcut 350 koltuğun hepsini 

doldurmak için çaba sarf edecektir. Fakat doluluğun 

ortalama %90 olduğunu var sayarsak; 

350 koltuk x 90: 100 = 315 koltuk 

26.136 USD: 315 = 83 USD 

Tur operatörünün hesaplama yaparken yolcu başına baz 

alacağı koltuk maliyeti 83 USD’dır. 

Tabii tur operatörü paket hazırlarken sadece ulaşım değil 

aynı zamanda konaklama, transferler ve diğer 
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maliyetlerini de hesaba katarak toplam maliyeti çıkaracak 

ve sonunda kâr edebilmek için üzerine “Mark up” ilave 

edecektir. Ayrıca son dakika (lastminute) satışları için 

paket fiyatları daha da aşağı çekilebilir. 

Tur Operatörlüğünde Kârlılığın Hesaplaması 

(Cooper vd., 2008) 

Tur programlarının planlanma ve hazırlanması 

safhalarıyla ilgili olarak tur operatörlüğünde aracılığın 

faydaları konusunda değişik yorumlar yapılmaktadır. Tur 

operatörleri veya toptancıları kitle (mass) turizmi 

konusunda kârlılık hesaplarını aracıların toplu satın 

alımlarına (bulkpurchase) dayandırırlar. Buna karşın, 

bireysel paketlerin (individualpackages) hazırlanması 

müşterilerin yüksek alım oranlarına bağlı olarak 

rekabetçi fiyatlara dayandırılır. 

Hayatın her alanında olduğu gibi kâr ve risk doğru 

orantılıdır. Beklentiler ne kadar yüksek olursa zarar etme 

riski de o ölçüde yüksek olacaktır. Tur operatörleri veya 

toptancılar, taktiksel olarak her türlü riski dikkate alarak 

gerekli olan satış ve pazarlama stratejilerini uygularlar. 

Tur operatörleri konaklama tesisleri ile yapılan 
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kontratlarda odaların boş tutulma tarihlerini (laterelease) 

veya no-show’suz ön veya vadeli ek ödemeler ile 

tedarikçiyi koruyan maddeler dolayısıyla karşılaşılan 

riskleri azaltmaya çalışırlar. Bunun sebebi daha önce 

hesapta olmayan aksilikler ve ödemeler ile 

karşılaşılmasıdır. 

Öte yandan ekstra bir tatil ürünü satmanın marjinal veya 

değişken maliyetlerinin çok düşük olması sebebiyle tur 

programından sadece birkaç gün önce müşteriye 

duyurulması büyük maliyet yaratmaz.  

Kaldıraç (Leverage) 

Kaldıraç, bir işletmede borcun öz sermayeye oranını 

gösterir. Başka bir ifadeyle kaldıraç kavramı bir şirketin 

kredi borcunun öz kaynak değerine oranıdır. Kaldıraç 

oranları ise, bir işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla 

ne oranlarda karşılandığını ifade eder. Bu oranlar bir 

işletmenin vadeli borçlarını ödedikten sonra kârın 

borçtan daha fazla olması durumudur. 
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Grafik 2: Kârlılık ve Maliyet 

Burada; 

R= Gelir çizgisi (revenueline) olup kapasite kullanım 

düzeyi ile birlikte artış gösterir. 

C1= Bir tur programının yapılması için ayrılan toplam 
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maliyetleri (sabit ve değişken) gösteren çizgisidir. 

Tabloda C1’in gelir ve maliyet buluşma noktasının biraz 

üstünde kesiştiği görülmektedir. Bunun sebebi, tur 

operasyonunda yüksek sabit giderler (maliyet) seviyesi 

ile ilişkili değişken giderlerdir. Bunun finansal olarak 

tabiri “Yüksek operasyon kaldıracı” dır ve bu da tur 

operasyonunun karakteristik özelliği dolayısıyla ortaya 

çıkar. Buna karşılık olarak,  

C2 = Toplam gider (maliyet) çizgisini göstermekte olup, 

“Düşük operasyon kaldıracı”nı ifade eder. Sabit maliyet, 

dik yükselmekte olan değişken maliyetlerle 

kıyaslandığında nispeten küçüktür. 

Bir tur operatörünü ele alalım ve başabaşnoktası kapasite 

kullanım noktası O2 ile ifade edilsin. Ancak talep O3, 

tatil paketlerinin satılış gerçekleştiği noktadır. Çok açık 

olarak O3, başa baş noktasının oldukça üzerinde yer 

alacaktır. Başabaşnoktasını (BEP) olarak gösterelim. 

Böylece tur operatörü R ve C1 arasındaki DF farkı kadar 

önemli ölçüde kâr etmiş olacaktır. Bir tur operasyonunda 

düşük operasyon kaldıracı varsa R ve C2 arasında görülen 

DE farkından dolayı iyi sonuç alınamayacaktı. Diğer 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

56 

taraftan, tur operatörü, hedeflenen başabaşnoktası 

satışlarını yakalamamış olsaydı istenilen seviyenin bir 

miktar altında kalınırdı. O1 ile ifade edilen noktada A ve 

C seviyeleri arası tamamen zarar durumunu göstermekte 

olup tur operatörünün başarısız olduğunu ifade 

etmektedir. Diğer taraftan A ve B noktaları arasında yer 

alan düşük operasyon kaldıracı ise yine zarar olup çok 

fazla etki yaratmaz.  

Sonuç olarak, tur operatörleri hazırlayacakları tur 

paketlerinde her zaman risk ile karşılaşabilirler. Burada 

önemli olan riskleri engellemek adına her türlü tedbirin 

önceden alınabilmesidir. Bir tur programında özellikle 

charter operasyonlarında başlama günü yaklaştıkça 

değişken maliyetler, sabit maliyet haline gelirler. Tur 

operatörleri toplam maliyetlerini bildiklerinden 

masraflarını karşılayabilmek adına son dakika tur 

programına katılacak kişiler için indirim yoluna 

gidebilirler. Pazarda uzmanlaşmış tur operatörleri turlara 

minimum sayıda katılım ve son dakika iptalleri gibi 

karşılaşabilecekleri riskleri ortadan kaldırmak için niş 

pazarlarla (nichemarkets) çalışırlar ve müşterilerini 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

57 

tarifeli havayolları ile yollarlar ve daha prestijli/isimli 

otellerde konaklatırlar. Böylece müşteri memnuniyeti ile 

beraber turda iptal edilmemiş olacaktır.  

Başabaşnoktası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için 

kitabımızın 12. Bölümü olan “Muhasebe ve Finans” 

konularına bakınız. 

Charter Uçak Koltuk Hesabı (AirSeat) 

(Cooper vd.,2008) 

Kendi uçağı ile charter operasyonu yapan bir toptancı 

seyahat acentesi seferlerini garanti altına almak ister. 

Burada önemli olan tur paket fiyatının belirlenmesinde 

her bir uçak koltuğunun maliyetinin hesaplanmasıdır. Bu 

da aşağıdaki formülle yapılır; 

dRS t
(d-1)LN

= +

S= Gidiş dönüş (Roundtrip) olarak yapılan uçuşlarda her 

bir koltuğun maliyeti, 

d= Uçağın her bir sefer sayısı, 

R= Her bir sefer için uçak maliyeti, 
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L= Loadfactor (Yük faktörü- Uçağın kendi ağırlığı 

dışında maksimum taşıyabileceği yük)  

N= Uçaktaki koltuk sayısı 

t= Havalimanı vergisi 

Örneğin, 350 koltuklu bir charter uçağının 30 uçuşluk bir 

operasyon yapacağını farz edelim.  Her bir sefer için 

uçak maliyeti 45,000 birim olsun. (TL veya USD) Yük 

faktörü maksimum kapasitenin %90’ı, havalimanı vergisi 

20 birim olsun. Formül şöyle olur. 

30 45.000S 20 = 168
29 0.9 350

×
= +

× ×

Sonuç, gidiş dönüş (Roundtrip) olarak yapılan uçuşlarda 

her bir koltuğun maliyeti 168 birimdir. 

Yukarıdaki hesaplamalardan anlaşılacağı gibi ölçek 

ekonomisi koltuk satış fiyatının tayini için önem arz 

etmektedir.  
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Seyahat İşletmelerinde Ölçek Ekonomileri 

Tur operatörleri seyahat işletmelerinde önemli bir 

pozisyona sahiptirler. Dünya Turizm Örgütü’nün 

(UNWTO) tanımlamasına göre tur operatörleri, talep 

oluşmadan önce ulaşım, konaklama ve diğer hizmetleri 

bir araya getirerek belli bir destinasyona tur organize 

eden ve belirli bir kâr marjı karşılığı halka sunan 

işletmelerdir. 

Tur operatörlerinin hazırladığı paket ürünlerin içinde 

seyahat, konaklama, ulaşım, yeme içme ve eğlence 

girdileri yer almaktadır. Tur operatörleri ürün paketlerini 

ya kendileri satar ya da aracı seyahat acentaları 

vasıtasıyla tüketici pazarına sunarlar (Kotler vd., 2009). 

Tur operatörü, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren 

talep oluşmadan konaklama, ulaşım, seyahat, yeme & 

içme ve eğlence faaliyetlerine ait girdileri bir paket 

halinde birleştiren, üretici fonksiyonuna sahip, risk 

üstlenen, ürettiği paket tatil ürününü doğrudan ya da aracı 

seyahat acentesi vasıtasıyla turistlere pazarlayan ve satan 

büyük hacimli seyahat işletmeleridir (Chuck vd., 1990). 



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

60 

Tur operatörleri ürün üreten işletmeler oldukları için 

pazara nüfuz etme ve pazarlık etme gücünün yüksek 

olması bakımından aracı acentalara göre daha avantajlı 

konumdadırlar (Moutinho, 2010). 

Bize göre de tur operatörleri geleneksel (klasik) ve 

modern yaklaşım kavramları içerisinde seyahat 

tedarikçileriyle müşteriler arasında ulaşım, konaklama ve 

diğer hizmetleri risk üstlenerek önceden satın alıp bir 

paket oluşturduktan sonra bu paketi doğrudan veya 

seyahat acentaları aracılığıyla müşterilere (turist) satmak 

için köprü görevi sağlayan önemli seyahat işletmeleridir. 

Bu görevi yaparken parça parça aldıkları turizm sektörü 

organizasyonlarının ürünlerini bir bütün veya yeni bir 

ürün olarak bireysel turizmin kullanımına sunarlar. Bu 

paket içerisine bir müşterinin gereksinimini duyacağı 

“Her şey dâhil tur-allinclusivetour) adı verilir. Bu konu 

“Dağıtım kanalları” bölümünde detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Burada ve genellikle yabancı kitaplarda 

geçen her şey dahil ifadesi özellikle Ege ve Güney 

sahillerimizdeki otellerin uyguladıkları “Her şey dâhil” 

sistemiyle karıştırılmamalıdır. 
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Şekil 3: Tur Operatörlüğü Çalışma Sisteminin Tipik Bir Örneği 

Kaynak:LuizMoutinho, Strategic Management in Tourism, Cabi 

TourismTexts, 2nd Edt. UK, 2011, p. 185. 

Yukarıdaki şekilde tur operatörlüğünün çalışma sistemi 
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yer almaktadır. 

Tur Operatörü Tipleri 

Tur operatörleri ana başlık olarak üçe ayrılır. 

- Aktif turizm,

- Pasif turizm,

- Yurtiçi tur operatörleri.

Bu üç başlık dışında aşağıda görüleceği gibi özel 

durumlarına göre de sınıflandırma yapılabilir. 

Kitle Turizmi Operatörleri: MassTourism olarak da 

bilinen kitle turizmine hizmet veren destinasyonlarda 

faaliyet gösteren operatörlerdir. Bu operatörlerin bir 

bölümü uçak şirketleriyle iş birliği yaparak ve aynı 

zamanda ya konaklama firmalarıyla doğrudan veya yerel 

acentaları kanalıyla anlaşmalar yaparak belirli 

pazarlardan farklı destinasyonlara back-to-back gruplar 

organize etmekte olup birçoğunun da kendi havayolu 

şirketi bulunmaktadır.  

Uzman Tur Operatörleri: Bu operatörler farklı 

kategorilerde gruplandırılabilir. Tur operatörü belirli bir 
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ülkede uzmanlaşabilir, örneğin kamping gibi bir tür 

konaklama şeklinde, ya da belirli bir taşımacılık alanında 

uzmanlaşabilir ya da safari, golf, yayla, dağ, spor, av, 

dini turizm gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmışlardır.  

Toptancı Tur Operatörleri: Ürettikleri ürünü toptan 

olarak perakende seyahat acentaları satan tur toptancısı 

işletmelerdir. Tur toptancıları müşteri ile doğrudan 

ilişkiye girmeyip dağıtım kanalı olarak aracı seyahat 

acentaları kullanırlar. Karşılayıcı (incoming) ve gönderici 

(outgoing) konularında uzmanlaşmış toptancı operatörler 

(karşılama, tur, transfer gibi) yer hizmetlerini 

sağlamazlar. Toptancı tur operatörleri havayolu ve 

otellerle toplu alım sözleşmeleri düzenleyerek 

oluşturdukları paket turlar için birim başı maliyeti 

düşürme avantajından yararlanırlar. Daha sonra nihai 

ürünü perakendeci işletmeye sunarlar (Chuck vd., 1990). 

Online (çevrimiçi) Tur Operatörleri: Bilgi ve iletişim 

teknolojisindeki gelişmeler sonucu internet vasıtasıyla 

tüketicilere online ortamında seyahat imkanları sunan 

operatörlerdir. Günümüzde turizm endüstrisinde faaliyet 

gösteren ulusal ve uluslararası firmalar arasında gitgide 
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artan yoğun rekabet tüketicilere online sistemler 

üzerinden daha kolay ve ucuz yöntemlerle tatil satın alma 

fırsatı tanımıştır. Online konusu kitabımızın ilerleyen 

sayfalarında detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Uluslararası turizm endüstrisinin gelişmesini hemen 

hemen her ülkede büyük çapta tur operatörleri 

sağlamaktadırlar. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi tur 

operatörleri geleneksel olarak seyahat tedarikçileri ile 

müşteriler arasında ulaşım, konaklama ve diğer 

hizmetleri önceden satın alarak bir paket haline getirip 

nihai tüketicilere ulaştırmaktadırlar (Holloway, 2009). 
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Şekil 4:Dağıtım Zincirinde Tur Operatörlerinin Rolü

Kaynak: ChristopherHolloway, The Business Of Tourism, 

PrenticeHall, Eight Edition, 2009, s. 539. 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tur operatörleri 

seyahat tedarikçileri, ile B2B ve B2C arasında önemli bir 
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köprü vazifesini uzun çabalar sonunda elde etmişlerdir. 

Tur operatörleri oluşturacakları paket ürününe ait diğer 

hizmet sağlayıcıları (oteller, restoranlar, eğlence yerleri 

vb.) ile yaptıkları özel anlaşmalarla ciddi miktarda 

indirimden istifade ederler. Oteller ile tur operatörleri 

arasında yüksek sezonlarda konaklama konusunda 

yapılan oda satın alma (kontenjan) anlaşmaları ile oteller 

oda satışlarında kapasite arttırırlar, tur operatörleri de 

yüksek sezonda kullanacakları odaları toptan alım 

yoluyla kontenjanlarına dâhil edebilmektedirler. Konuya 

ulaşım açısından bakıldığında tur operatörü ya tarifeli 

seferlerde koltuk blokajı yaparak, ya da iki destinasyon 

arasında uçak kiralama yoluna giderek (charter 

operasyonu) tur yolcularını destinasyona ulaştırmaktadır. 

Böylece yüksek sezonda destinasyona uçacak yolcuların 

ulaştırma maliyetleri en aza indirgenmekte ve pakete 

dâhil edilmektedir. Toptan satın alma yöntemi maliyet 

bakımından büyük riskler üstlenen tur operatörlerine 

paket ürün oluşturmada önemli maliyet ve fiyat 

avantajları sağlamaktadır (Page ve Connell, 2009). 
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Havayolları Açısından Tur Operatörü İle 

Çalışmanın Avantajları 

Bir uçak sefere çıktığı anda artık havayolunun boş 

koltuklarından istifade etme şansı yoktur. Böylece 

satılamayan koltuklardan kâr yerine zarar edilmiş olur. 

Koltukların doluluğunu sağlamak kâr maksimizasyonunu 

gerçekleştirmek demektir. Bu yüzden bilhassa havayolu 

firmalarının tarifeli uçak koltuklarının maksimum 

seviyede satabilmelerini tur operatörleri sağlarlar. 

Konuya bir de uçak kiralama (charter) yönünden 

bakarsak tur operatörleri yüksek sezonlarda 

havayollarından uçak kiralama yoluna giderler. Fakat bir 

tur operatörü, örneğin 240 yolcu kapasiteli bir Boeing 

757 tipi uçağın koltuklarını doldurma konusunda sıkıntı 

yaşayabilir. Bu yüzden tur operatörleri çoğunlukla diğer 

tur operatörleri ve seyahat acentaları ile özel anlaşmalar 

yaparak satılamayan koltukları maliyetinin altında da 

onlar vasıtasıyla doldurma yoluna giderler.  



ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM 

68 

Sonuç olarak, havayollarının tur operatörleri ile yakın 

çalışmaları hem kendilerine hem de tur operatörlerine 

karşılıklı olarak fayda sağlar ve bu şekilde boş kalan 

koltuklar doldurulmuş olur. 

Bu bağlamda dışsal ölçek kapsamında tur operatörleri 

bakanlıklar tarafından belirlenmiş dönemlerde charter 

operasyonları sırasında her uçuşta ülkemize en az 100 

turist getirme kaydı ile yakıt desteği adı altında 1500 -

9000 ABD arasında maddi destek almaktadırlar. 

Oteller Açısından Tur Operatörü İle 

Çalışmanın Avantajları 

Otel odaları aynı gün içerisinde satılmadığı takdirde bir 

sonraki güne devredilemez. Özetle otel yöneticileri 

yüksek sabit ve değişken işletme maliyetleri sebebiyle 

mevcut odalarının tümünü satabilmek adına yoğun 

çalışmalar yapmak mecburiyetindedirler. Oteller 

başabaşnoktasına ulaşmak için tur operatörlerine çok 

uygun ve rekabetçi fiyatlar sunarlar. Havayollarında 

olduğu gibi otellerin de sahip oldukları tesisin sabit 

masrafları karşılandıktan sonra her birimden elde 

edilecek kazanç net kâr olacaktır. Buna ilave olarak 
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otelde yapılacak her türlü ekstra harcamalar (yemek, mini 

bar, kuru temizleme vb.) otele ilave bir gelir sağlamış ve 

tur operatörünün ödediği düşük fiyatın telafisi sağlanmış 

olacaktır. Otel fiyatı tur operatörüne cazip geldiği 

takdirde ve otel yönetimi ile daha önce belli bir dönem 

için (yaz sezonu gibi) yapılmış sözleşme müşteriyi 

cezbetme amacıyla sezon dışındaki dönemlerde de 

uygulanabilir. Bu da otelin tüm yıl boyunca faaliyetlerine 

devam etmesi anlamına gelmektedir.  

Tur operatörlerinin dönemsel olarak otellerle yaptıkları 

kontratlar temelde üç türlüdür. Ancak diğer kontrat 

çeşitleri bu kitabın operasyon bölümünde detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. Bunlar;  

1- Dolu-boş esasına göre tur operatörü belli sayıdaki

odayı tahsis (blokaj) eder ve otel ödemeyi garanti

altına alır ve satılmayan odalardan sorumlu değildir.

2- En çok uygulanan yol releasedate’li (noshow’suz

iptal) kontenjan oda tahsisi (allotment) şeklindedir.

Tur operatörü bu odaları dolduramazsa bir bedel

ödemez ve otel odaları başka müşterilerine satar.

3- Üçüncü yol, ad hoc base (amaca özel) olup sor-sat
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şeklindedir. Tur operatörü müşterinin talep ettiği oda 

sayısı kadar otelden oda talep eder.  

Tablo 4: Otel kontratlarında avantaj ve dezavantajlar 

Avantajları Dezavantajları 

Dolu-boş esası. Tur operatörü iyi 

fiyat alır. 

Satılmayan odalar tur 

operatörünün riskindedir. 

Releasedate’li 

kontenjan oda 

tahsisi. 

Makul fiyat 

görüşmesi 

sağlanır, tur 

operatörünün riski 

azalır. 

Releasedate’den sonra tur 

operatörü ihtiyaç halinde 

otelle yeniden iletişime 

geçmek mecburiyetindedir. 

Sor-sat’a dayalı. Tur operatörünün 

herhangi bir riski 

yoktur. 

Müşteri için fiyat fazla 

gelebilir. 

Kaynak: PaulineHorner, TravelAgencyPractice, PearsonEducation, 

UK, 2004, p.164. 

Bu arada bağımsız web sitelerinin gelişmesiyle resmin 

cephesi değişmiş ve tur operatörlerini rahatsız eden 

durumlar ortaya çıkmıştır. Bazı konaklama sektör 

temsilcileri hiç etik olmayan bir şekilde tur 
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operatörleriyle yapmış oldukları kontratlara aykırı olarak 

ürünlerini aynı fiyata kamuya doğrudan pazarlamakta 

kalmamışlar, aynı zamanda web siteleri vasıtasıyla 

müşteriler dâhil diğer aracıların erişimine sunmuşlardır. 

Turizm endüstrisinde yoğunluk geliştikçe ve rekabet 

şiddetini arttırdıkça büyük tur operatörlerinin birçoğu 

yurt içi turizmine meyil etmeye başlamışlardır. 

Sonuç olarak seyahat acentaları ve tur operatörlerinin kâr 

marjları taşınan yolcu sayısına göre hesaplanabilir. Yolcu 

sayısı arttıkça tur operatörlerinin pazar payları artmakta 

ve buna bağlı olarak her yolcu başına düşen ortalama 

maliyetler azalmaktadır. Genel olarak paket turlar tur 

operatörleri için önem arz etmektedir. Paket turlardaki 

maliyet hesapları ve kâr marjlarıbaşabaş noktasıyla tayin 

edilebilir. Bu çalışmanın “Turizm işletmelerinde finansal 

planlama ve başabaş noktası” başlığı altında aşağıda 

incelenmiştir. 
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Ölçek Ekonomilerde Yatay ve Dikey 

Entegrasyonlar 

İşletmeler varlıklarını korumak, riskleri azaltmak, 

büyümek ve pazarda değerlerini yükseltmek adına 

“Yatay ve Dikey Entegrasyon”yoluyla birleşmeye 

giderler. Yatay ve dikey entegrasyon ölçek 

ekonomilerinde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi özellikle dağıtım 

kanallarında iki tip entegrasyonun fonksiyonlarıyer 

almaktadır (Cooper, 2012). 
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Tablo 5: Dağıtım kanalında yatay ve dikey entegrasyon. 

Kaynak: GwendaSyratt, Manual of Travel AgencyPractice, 3rd 

Edition, s. 17.  
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Yatay (Horizontal) Entegrasyon 

Dağıtım kanalında benzer türdeki işletmeler arasında 

birleşmeler olduğunda yatay bütünleşme (entegrasyon) 

meydana gelir. Örnek olarak bir tur operatörü başka bir 

tur operatörü ile anlaşma yapar. Bu tür bütünleşme de 

taraflar arasında sermaye katılımı olmaz. Ana tedarikçi 

ürün çeşitliliği ve dağıtımı konusunda güçlüdür ve lider 

konumundadır. Diğer tur operatörleri ve küçük seyahat 

acentaları ile sadece kendileriyle çalışmak ve kendi 

ürünlerini satmak konusunda anlaşma yaparlar. Burada 

perakendeci acentaları ana tedarikçinin ürünlerini 

pazarladıklarından sattıkları ürün üzerinden komisyon 

alırlar. Bu metot dağıtım kanalında etkili ve satın alma 

gücü olan büyük organizasyonların a) Daha fazla ürün 

satacaklarından, b) Her bir ürünün sabit maliyeti buna 

bağlı olarak daha düşük olacağından maliyetlerine etki 

eder. Entegrasyonun seyahat konusunda başka bir faydası 

da örneğin, bir seyahat acentasının geliştirmiş olduğu 

güçlü bir marka ürün, ülkenin başka şehirlerinde de pazar 

profili ve turistte yaratacağı kalite güvencesi ile itibar 

görür.  
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Dağıtım kanalındaki organizasyonların (işletmelerin) 

entegre olmaları ve büyümelerinin faydaları şunlardır 

(Moutinho, 2010). 

- Pazara arz edilen ürünlerin güvence kazanmaları ve

satın alma gücü yaratması. (Örneğin entegre olmuş

perakendeci acentalar daha fazla ürün sattıkça ana

tedarikçiden daha iyi komisyon alırlar. Ana tedarikçi de

onlarla çalışmayı tercih eder.)

- Pazarda iyi bir profil sağlama ve varlığın artması,

- Daha geniş bölgede tanınma,

- Kaliteli ürün sunulduğundan tüketici gözünde itibar

kazanılması,

- Daha büyük yatırım kapasitesi yaratma ve gelir akışı,

- Daha fazla internet ulaşımı ve müşteri edinmede düşük

maliyet,

- İşlem başına daha yüksek getiri.
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Dikey (Vertical) Entegrasyon 

Dikey entegrasyon, dağıtım kanalında bir girişimci ile 

tedarikçiye veya pazara yakın bir girişimci arasında üretim 

süreci sırasında bağlantı kurulduğunda meydana gelir. 

Örneğin, bir tur operatörü ürününü garantiye alabilmek ve 

maliyetleri azaltabilmek adına bir otel zincirini veya 

havayolunu satın alabilir. Bunun bir adı da geriye doğru 

entegrasyondur. (Backwardintegration) Diğer taraftan bir 

tur operatörü satışlarını koruma altına alabilmek için bir 

seyahat acentası zincirini satın alabilir. Buna da ileriye 

doğru entegrasyon (Forwardintegration) adı verilir. Bu tip 

bağlantılar mülkiyetin alınması, kontrat yapma, çeşitli 

birleşmeler veya franchising şekillerinde olabilir. Seyahat 

acentelerinin ürün satışlarında yönlü satış 

(Directionalselling) adı verilen ve ana tur operatörleri 

üzerinden tercih ettiklerini söylemişlerdir (Holloway ve 

Taylor, 2006).  
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Finansal Analizler ve Kontroller 

(Gee vd., 1990) 

Finansal oranların analizleri, turizm işletmesinin mali 

durumunu gösteren sağlıklı göstergelerdir. Finansal 

analizler her işletmede zaman zaman yapılmalıdır. 

Finansal oranlar, turizm işletmelerinin mali durumlarını 

analiz etmede temel dayanak noktası olan önemli 

göstergeler olup farklı zaman dilimleri içinde yeni 

eğilimleri belirlemek için analiz etme yöntemleridir. 

Mevcut veriler ışığında söz konusu finansal oranlar bir 

firmanın turizm sektörü içerisindeki ekonomik durumunu 

belirlemek için uygulanır. Turizm işletmelerinin 

performanslarını analiz etmek için dört farklı oran vardır, 

bunlar; 

- Likidite Oranları, (Liquidityratios)

- Faaliyet Oranları, (Activity ratios)

- Kaldıraç Oranları, (Leverageratios)

- Kârlılık Oranları. (Profitabilityratios)
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Likidite Oranları (Liquidityratios): 

Likidite oranları, bir işletmenin acil durumlarda 

yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini ve kısa 

vadede beklenmedik finansal ihtiyaçlarının karşılanması 

için sahip olduğu nakit para (cashflow) ve varlıklarının 

nakde çevrilmesi hızıdır. En çok müracaat edilen analiz 

türüdür. Likidite oranları cari oran ve çabuk likidite 

oranları olarak iki ana bölüme ayrılır. Cari oran, cari 

borçlarla cari aktifleri karşılaştırır. Çabuk likidite oranı 

ise kısa vadeli ödemeler, borç hesabı, tahakkuk giderleri 

ve tahakkuk eden vergileri içermektedir. 

Burada şu formül uygulanır; 

Cari ve Dönen VarlıklarCari ve Çabuk Likidite Oranları
      Dönen Yükümlülükler
(Cari Borçlar ve Cari Aktifler) 

=

Bu hesaplamada cari ve hemen paraya çevrilebilen dönen 

varlıklar, dönemsel ödemeler ve yükümlülüklerin 

oranının üstündeyse acenta ödemelerini kolaylıkla 

yapıyor demektir. İkisi arasındaki oran 1(Bir) sayısının 

üzerinde olmalıdır. Eğer 1(Bir) sayısının altındaysa 

acenta ödemelerde zorluk çekiyor demektir. 
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Dolayısıyla turizm işletmeleri hizmet tedarikçilerine 

yapılması gereken ödemelerin zamanlamasını günlük ve 

haftalık olarak ayarlamalıdırlar. 

Faaliyet Oranları (Activity ratios): 

Faaliyet oranları, bir işletmenin varlıklarını ne kadar iyi 

idare ettiğini ölçer. Varlıkların oranı aynı zamanda ciro 

oranı olarak da adlandırılır. Yani bir işletmenin iş 

hacminin devir hızı, başka bir ifadeyle ürünlerin satışı ile 

varlıkları arasındaki ilişkiyi inceler ve varlıkların nasıl 

yöneteceğine dair istatistikî veri sağlanmış olur. Bu oran 

kuruluşun ne kadar verimli iş yaptığını da 

belirlemektedir. Bu konuda önemli başlıklar, alacakların 

devir hızı, tahsilâtların ortalama yapılma süreleri, ticari 

borçların ödeme hızı gibi konulardır. 

Gelirler (Revenues)Toplam Varlıkların Devir Hızı (Total Assets Turnovers)
      Toplam Varlıklar (Total Assets)

=

Turizmde devir hızı oranları oldukça yüksektir, bunun 

için minimum fiziksel varlıklar gereklidir. Teoride 

varlıkların yüksek devir hızı varlıklardan ne kadar yüksek 

verimliliğin çıktığının göstergesidir. Dolayısıyla yüksek 
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oranlar varlıkların daha iyi yönetilmesinin işaretidir. 

Turizm işletmelerinde günlük iş hacmi, yapılan işlere 

karşılık nakit girdilerinin zamanında toplanmasıyla 

ilişkilidir. Çünkü toplanan nakitlerle daha sonra ödemeler 

yapılır. Bu da aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir. 

Toplama Dönemi (Collection period) = Alacaklar 

(receiveables) (365 gün içinde): Gelirler. (Revenues) 

Bu örneği daha basite indirirsek, bir işletmenin bir haftalık 

alacakların toplamının oranı o hafta içerisindeki ödemelere 

karşı 7 gün sayısının üzerindeyse (9, 7 gün gibi) 

işletmenin o hafta içerisinde tedarikçilere daha kolay 

ödeme yaptığını gösterir. 

Kaldıraç Oranları (Leverageratios): 

Turizm işletmeleri gerektiğinde bankalardan ve başka 

kaynaklardan fon temin etme yoluna giderler. Kaldıraç 

oranları, borçlanma yoluyla yatırımlarını finanse eden 

kuruluşun ne ölçüde borçlandığını ölçmek için kullanılan 

bir yöntemdir. Borç finansmanı aynı zamanda işletmenin 

yatırım riskini artırmaktadır. Bundan dolayı yüksek 

kaldıraç oranları yüksek riskle ilişkilidir. Şirketlerin 

kendi fonlarını kullanmaktansa borca girmenin daha 
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avantajlı olduğu durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, 

yapılan operasyonlardan dolayı geri dönüşler zaman 

alabilir ve çoğu kez borçlanmadan dolayı ödenecek faiz 

geri dönüş miktarından daha az olabilir ve sonuç olarak 

şirket kârlı bir iş yapmış olacaktır. 

Aşağıdaki formül işletme sahip veya sahiplerinin öz 

sermayeleri (Owner’sequity) ile toplam borcun (Total 

dept) arasındaki oranı gösterir. 

Borç / Özsermaye Oranı = Borç: Özsermaye. 

Bu oran l (Bir) sayısını aştığında bu durum acentanın 

yatırımlarını özsermayeden çok borçla finanse ettiğini 

göstermektedir. Diğer bir formülde; 

Net Operasyon Geliri (Net Operating Income)Vadeli Borç Faiz Oranı (Times Interest Earned)
      Faizden Doğan Masraflar (Interest Expense)

=

Yüksek borç faiz oranı, acentanın faiz yükümlülüklerini 

kolaylıkla yerine getirebildiğini gösterir. Alacaklılar 

tabiatıyla düşük borç-özkaynak oranı yerine yüksek borç 

faiz oranını tercih ederler. 

Kârlılık oranları (Profitabilityratios): 

Kârlılık oranları bir turizm işletmesinin geçmişteki 
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kârlılığını göstermektedir. Geçmiş ve gelecek arasında 

kurulan korelasyona göre bir yıl için yapılan tahmin 

gelecek için dikkate alınmaz. İş dünyasında garanti söz 

konusu değildir. Fakat uzun yıllarda yaşanan kârlılık 

işletmenin sağlıklı yönetildiğini göstermektedir. Üç çok 

yaygın kârlılık oranları (Profitabilityratios) formülü 

vardır, bunlar; 

1- Kâr marjı, (profitmarjin)

2- Varlıklar üzerindeki getiri, (return on assets)

3- Öz sermayede kârlılık (return on equity)

Kâr marjı şunu gösterir; Her bir satıştan kazanılan Türk 

lirası (ABD doları veya EURO) acentaya net gelir (net 

income) olarak girdi sağlar. 

Kâr marjı (profitmarjin) = Vergilerden sonraki net gelir 

(Net incomeaftertax): Satışlar (sales) 

Varlıklar üzerindeki getiri, (return on assets) bir 

acentanın varlıkları kullanarak ne kadar kâr getirdiğini 

ölçer. 

Varlıklar üzerindeki getiri (return on assets) = 

Vergilerden sonraki net gelir (Net incomeaftertax): 
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Toplam varlıklar (total assets) 

Öz sermayede kârlılık (return on equity) = Net Gelir (net 

income): Öz sermaye (equity) 

Yukarıdaki son iki formül göz önüne alındığında, 

formüllere varlıklar ve özsermaye üzerindeki bir dönem 

veya bir yıl içerisindeki getiriler, hiçbir zaman gelecekte 

de olabileceği varsayılarak yatırım olarak 

kullanılmamalıdır. 

Turizm İşletmelerinde Finansal Planlama ve 

Başabaş Noktası Analizi 

İşletmeler finansal açıdan geleceklerini tayin edebilmek 

adına öngörü analizi yapmak zorundadırlar. Bu analiz 

için geçmiş döneme ait gerçekleşmiş muhasebe kayıtları 

ve bilançoda yer alan verilerin ışığı altında geleceğe 

yönelik finansal planlama oluşturulmaktadır. İşletmelerde 

sağlıklı karar alma ve denetim işlevlerinin etkin biçimde 

yürütülebilmesi için düzenli aralıklarla finansal analiz 

yapılması kaçınılmazdır.  

Finansal planlamada farklı amaçlar ve farklı bilgi 

türlerine göre tasarlanmış maliyet analizi ve 
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sınıflandırma metotları vardır. Aşağıdaki tabloda maliyet 

sınıflandırılmasıyla ilgili metotlar özetlenmiştir.  

Tablo 6: Maliyet Sınıflandırması 

Kaynak: John Beech&SimonChadwick, The Business of Tourism 

Management, Financial Times PrenticeHall, UK, 2006, p. 154. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi temel öğeleri başlığı 

altındaki ilk yaklaşımda materyal, emek ve genel 
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masraflar olan tüm maliyetler sınıflandırılmaktadır. Bu 

yaklaşımda imalat veya operasyon sürecinde yapılan 

maliyet analizleri sonucu finansal raporlama için ana 

unsurlar yer almaktadır. Burada amaç ürün veya 

ürünlerle ilgili kâr-zarar hesabının hazırlanmasıdır. İkinci 

yaklaşım olan derecelendirmede ise doğrudan (direct) ve 

dolaylı (indirect) maliyetler irdelenmekte ve operasyon 

bütçelemesi, mali kontroller, yasalara göre sorumlu 

muhasebenin tutulması, ürün ve sağlanacak hizmetlerin 

fiyatlandırması yapılır. Bununla ilgili olarak maliyet tek 

bir ürün veya hizmet için, bazen de işletme içerisindeki 

bir bölümle ilgilendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Doğrudan maliyetler bir ürüne veya hizmete bağlanabilir 

veya izlenebilir. Dolaylı maliyetler ise bir ürün veya 

hizmet ile ilgili olarak kolayca veya doğru olarak izole 

edilemezler. Sabit ve değişken maliyetler adı altındaki 

üçüncü yaklaşımda ise, daha güçlü ve daha faydalı 

maliyet analizi genellikle başabaş noktası analizinde de 

kullanılmaktadır (Beech ve Chadwick, 2006). 
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Başabaş Noktası Analizi (Break-even Point 

Analysis)  

Başabaş noktası analizi ekonomi literatüründe kullanılan 

bir deyim olup işletmelerde özellikle maliyet muhasebesi 

konusunda firma harcamaları ve ürün maliyeti ile kârın 

sıfır noktasında birleştikleri yerdir. Bu noktada şirketin 

bir kazanımı veya bir zararı bahis mevzu değildir. 

Toplam maliyetler ve satışlar eşit noktasındadır. Başabaş 

noktası biri sabit, diğeri değişken giderler (maliyetler) 

olmak üzere iki tip maliyet üzerine dayanmaktadır. 

Finansal başarı elde etmek için işletme yönetimi 

maliyetleri karşılayacak minimum satış hacmini 

belirleyebilmelidir. Bunun için bazı analiz teknikleri 

uygulanmalıdır. “Başabaş Noktası Analizi” işletmenin 

hedeflediği kâr marjına ulaşmada rehberlik eden yaygın 

bir yoldur. İlk aşamada seyahat işletmesi sektörde aktif 

olarak yer alabilmek için minimum bir likiditeye sahip 

olmalıdır. Satış konusunda başarılı bir işletme bile eğer 

yüksek satış hacmini destekleyecek nakde sahip değilse 

iş yapma konusunda zorlanacaktır. “Nakit Akım 

Analizi”, turizm işletmesinin normal iş akışı seyrinde 
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kısa dönemli nakit sıkıntılarını çözme konusunda 

kullanılmaktadır.  

Başabaş noktası analiz tekniklerine geçmeden önce 

gerçekçi olarak onun karmaşık yapısı üzerinde durmamız 

gerekir. Turizm işletmeleri için gelir, farklı müşteri tipleri 

için farklı performans örnekleri sergileme ve dolayısıyla 

farklı maliyet oluşumu göstermektedir. Müşteriler son 

anda her türlü değişikliğin yapılmasını talep edebilirler 

ve bu yüzden sistem üzerinde bilgilerin hemen 

güncellenmesi gerekir. Bazı durumlarda paket tur 

planlamasının değiştirilmesi söz konusu olabilir. 

Program, gidilecek yerler, otel rezervasyonları, uçak 

biletlerinin çıkarılması yeni baştan yapılabilir. Bazen de 

müşteriler bilhassa yurtdışı seyahatlerinde o kadar farklı 

hizmetler talep edebilirler ki, bunlara cevap verebilmek 

için bazen acentalar daha vasıflı fakat daha çok maaş 

ödenmesi gereken personeli işe almak mecburiyetinde 

kalabilirler. Bütün bunlar ek maliyete sebep olur. Buna 

karşılık, kaynakların kalitesi ve miktarı acentenin maliyet 

hesaplarını etkileyecektir. 

Bir işletmenin operasyon maliyeti satış hacmindeki 
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değişimler ve hizmet verilen müşteri sayısının ölçülmesi 

ile hesaplanabilir. İşletme maliyetleri analiz 

edildiklerinde planlama ve bütçeleme dönemleri sırasında 

ön görülen maliyetler zaman içerisinde giderlerin türü 

ve/veya seviyeleri değişebileceğinden yönetimler 

revizyona gitme zorunda kalabilirler. İşletme yönetimi, 

planlama süresince maliyetler üzerinde önceden tedbirli 

davranmazsa sonuçta maliyetler istenen düzeyde 

olamayabilir ve yüksek çıkabilir. Yeni planlama 

dönemleri üç aylık veya altı aylık olabilir. Planlama ne 

kadar kısa zamanda uygulanırsa belli bir ürün satışı 

yelpazesinde değişken maliyet oranları da o kadar yüksek 

olabilir.  

Başabaş noktası analizinin püf noktası turizm 

işletmelerinin faaliyetleri sırasında giderlerinin gelire 

çevrilebilme olasılığını görebilmeleridir. Basit tanımıyla 

başabaş noktasının uygulanma nedeni, işletmelerin gelir 

kaynaklarını ve gider kalemlerini matematiksel bir 

yöntemle analiz etmektir. Nihai hedef, sadece giderlerin 

telafisi değil, aynı zamanda elde edilen kârın yeni 

yatırımlara dönüşmesini sağlamaktır. Burada esas olan 
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husus farklı maliyet unsurlarının meydana gelmesiyle 

farklı performanslara sahip olunacağı ve farklı müşteri 

karmalarından farklı gelirlerin sağlanmasıdır.  

Turistler satın aldıkları hizmetin karşılığında 

uzmanlaşmış ve işi bilen personelin olmasını isterler. 

Turizm işletmelerinin turizm pazarına sundukları ürün ve 

hizmetlerin kalitesi faaliyet giderlerinin gelire dönme hızı 

ve niteliğini belirlemektedir (Gee vd., 1990).  

Turizm işletmeleri öncelikle ürünleri için gerekli sabit 

maliyetleri belirlerler. Sabit maliyetlere değişken giderler 

eklenerek toplam maliyet bulunur. Burada esas unsur 

pazara sürülecek ürünün hem şirketin kâra geçebilmesi 

açısından hem de müşteri (turist) memnuniyeti olarak en 

doğru şekilde tespiti gerekir. Başabaş noktası biri sabit 

giderler, diğeri ise değişken giderler olmak üzere iki tip 

maliyet esasına dayanmaktadır. 

Sabit Giderler veya Sabit Maliyetler 

(FixedCosts)  

Belli bir zaman dilimi içerisinde işletmenin üretim 

seviyesine bağlı olmayan ve üretim miktarı azalsa da, 
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artsa da değişmeyen giderlerdir. Bir seyahat işletmesinde 

her ay düzenli olarak ödemesi gereken nakit çıkışları 

sabit giderleri ifade eder. Satış planlaması döneminde 

sabit giderlerin kesin olarak göz önüne alınmaları 

gerekir. Sabit giderler, taahhüt edilmiş (committed) ve 

bütçelenmiş (budgeted) giderler olmak üzere iki şekilde 

incelenebilir (Gee vd., 1990). Taahhüt edilmiş sabit 

giderler işletmenin üretim faaliyetinden bağımsız olarak 

ortaya çıkan giderlerdir. Bunlar personel maaşları, ofis 

kiraları, vergiler, personelin sigorta primleri, banka 

faizleri, su, elektrik, telefon giderleri, sabit varlıkların 

aşınma ve yıpranmaları, (amortismanlar) pazarlama, satış 

ve aidatlar gibi giderlerdir. Bu giderler üretimin artması 

veya azalması ile doğrudan ilgili olmayan ve yapılması 

zorunlu giderlerdir. Bütçelenmiş sabit giderler ise, yıllık 

bütçelerde yer alan fakat ürün ve hizmetin pazara 

sunulmasında değişkenlik gösterebilen kalemlerdir. 

Bunlara yarı sabit giderler de (semi-fixedcosts) 

denilebilir. Örneğin yüksek sezon (peakseason) ile düşük 

sezonda (lowseason) elektrik, su, ofis harcamaları, araba 

kiralama hizmetleri aynı olmayacaktır. Firmalar yıllık 

bazda bütçeleme yaparlar, fakat bunun yanında ürün akışı 
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maliyetlerine göre sabit giderlerde üç veya altı aylık 

revizyonlara gidilebilirler.  

Değişken Giderler veya Değişken Maliyetler 

(Variable Costs) 

Toplam üretim hacmindeki artış veya azalmaya göre 

değişen maliyettir. Seyahat işletmelerinde değişken 

giderler ağırlıklı olarak tur maliyetleri ve fiyatlarının 

hesaplanması şeklinde ortaya çıkar. Müşteri talebine göre 

ürün paketleri satış hacmi değişkenlik gösterecektir. Bu 

da yüksek sezon (peakseason) veya düşük sezon 

(lowseason) taleplerine göre artacak veya azalacaktır. 

Doğal olarak yüksek sezonda değişken giderler 

artacaktır. Her şeyden önce seyahat işletmeleri sabit 

personel yapılarına ilave olarak yüksek iş hacminin 

olduğu dönemlerde (yaz sezonu, bayramlar, yılbaşı vb. 

gibi) ilave iş gücüne ihtiyaçları olacaktır. Bilhassa hizmet    

sağlayanlara ödenen komisyonlar, yurt dışını telefonla 

aramalar değişken maliyetlere tesir edecektir. Bu tip 

giderler yanında şirket araçlarının müşteri 

transferlerinden doğan yakıt masrafları, ilave rehber ve 

transfer elemanı ödemeleri, ofis sarf malzemelerindeki 
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artma, personel eğitimi, pazar araştırma giderleri, reklam 

ve diğer tanıtım giderleri vb. gibi harcamalar değişken 

giderlere etki edecektir. 

Başabaş noktası matematiksel olarak analiz edilebildiği 

gibi grafik yöntemi olarak da göstermek mümkündür. 

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi yatay ekseni üretim-

satış miktarı, dikey eksen ise satış gelirlerini ve maliyeti 

göstermektedir. Bu grafiğe göre başabaş noktası miktar 

ve satış tutarlarının kesiştiği nokta, toplam gelirlerin, 

toplam giderlere eşit olduğu noktadır. Kâr ve zarar 

durumları farklı renklerle gösterilmiştir. 
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Grafik 3: Başabaş Noktası. 

Kaynak: LuizMoutinho, Strategic Management in Tourism. p. 225. 

İşletme maliyetleri hizmet sunulacak müşteri sayısı ve 

ürün satış hacmine göre belirlenir. Maliyet miktarı ve 

şekli, planlama ve bütçeleme aşamasında maliyet ve 
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gelirleri belirleyebilmek açısından önemlidir. Maliyet 

planlama aşaması aylık ya da yıllık periyotlar için 

yapılabilir. Kısa vadeli planlama periyodu vasıtası ile uzun 

vadeli maliyet oranı, satış aralığında sabitlenecektir. Eğer 

yönetim planlama dönemi boyunca maliyetlerin miktar 

ve çeşitlerini değiştirmek için herhangi bir önlem 

almazsa yüksek maliyetler elden geldiğince düşürülmeye 

ya da sabitlenmeye çalışılmalıdır. Planlama dönemi 

boyunca maliyetlerin hareketleri ve yönetimin maliyetleri 

düşürme tedbirleri, acenta maliyetlerinin kategorize 

edilmesini sağlayan belirleyici faktörlerdir. Genellikle 

turizm işletmeleri yüksek sermaye artırımına sahip 

değillerdir. Örneğin seyahat acentaların maliyetleri, 

havayolları, oteller ve kara taşımacılığı şirketlerinin 

maliyetlerine oranla daha düşük seviyededir (Gee vd., 

1990). 

İşletmeler kâr etmezlerse ayakta kalamazlar. Kâr kavramı 

en basit formülüyle gelirler ve giderler arasında ortaya 

çıkan olumlu farktır. Yani; 

Toplam Kâr = Toplam Gelirler-Toplam Giderler. 

Toplam Gelir (Satışlardan ve elde edilen Hasılat) = Ürün 
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Birim Satış Fiyatı x Satış Miktarı 

Toplam Giderler = Sabit Maliyetler + (Satış Miktarı x 

Ürün Birim Değişken Maliyeti)  

Buradan konuyu başabaş noktasının matematiksel olarak 

irdelenmesine getirirsek; Başabaş noktası aşağıda 

görüleceği gibi hem satış miktarı, hem de satış hacmine 

göre iki farklı metotla yapılabilmektedir. Satış miktarı 

metodunda; otel konaklamalarında oda sayısı, seyahat 

işletmelerinde tur adedi veya organize turlarda turist 

sayısı, uçuş (bilhassa charter) operasyonlarında koltuk 

sayısı göz önüne alınır. 

Satış miktarı metoduna göre formül şöyledir; 

Sabit Maliyet (SM)Başabaş Noktası (BBN)
Birim Satış Fiyatı (BSF) Birim Değişken Maliyeti (BDM) 

=
−

Bu formüle kâr ilave edildiği zâman başabaş noktası; 

SM + KârBBN (Birim)
BSF BDM 

=
−
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Satış hacmi metodunda ise; 

Sabit Maliyet (SM)Başabaş Noktası (BBN)
1 Birim Değişken Maliyeti (BDM) Birim Satı ş Fiyatı (BSF)

=
− ÷

Bu formüle öngörülen kâr ilave edildiği zaman başabaş 

noktası; 

SM + KârBBN (Satış Hacmi)
1 BDM BSF 

=
− ÷

Yukarıdaki her iki formülde BDM-BSF veya 1-BDM ÷ 

BSF = Birim Katkı Payıdır. (BKP)  

Dolayısıyla; 

Sabit Maliyet (SM)Başabaş Noktası (BBN)
Birim Katkı Payı (BKP) 

=

Seyahat işletmelerinde başabaş noktası analizleri 

kullanımıyla ilgili örnekler aşağıdadır; 

A seyahat acentası, incoming (karşılayıcı) acentadır. 

Günlük şehir içi tur organizasyonları bu acentanın çeşitli 

faaliyet alanlarından birisidir. Yüksek sezonda günde 6, 

düşük sezonda günde 3 farklı tur organize etmektedir. 

Kapalı gruplar dışında günlük organize edilecek her şehir 

turu için en az 20 turistin katılacağı ön görüldüğünde;  
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Kişi başına düşen değişken maliyet hesaplaması 

aşağıdaki gibidir.  

Araç – 305 TL/20 kişi = 4 USD 

Rehber- 387 TL/20 kişi = 5 USD 

Yemek – 45 TL/20 = 12 USD 

Rehber + Kaptan yemek- 30 TL/20 kişi= 1 USD 

Otopark + Bahşiş 50 TL/20 kişi= 1 USD 

Müze Girişi- 40 TL = 11 USD 

Sultan Ahmet Bölge Girişi- 50 TL/20 kişi = 1 USD 

Değişken Maliyetler Toplamı 35 USD’dır. 

(Not: 1 USD = 3.75 TL baz alınmıştır ve yukarıdaki 

rakamlar yaklaşık olarak hesaplanmıştır.) 

Bu Turun Satış Fiyatı Kişi Başına = 50 USD 

İşletmenin bu tura isabet eden sabit maliyeti 150 USD 

olarak kabul edildiğinde, 

Satış miktarı (birim) metoduna göre başabaş noktası 

formülüne göre;  

BBN= 150: 50-35 = 10 kişi (Turun zarar etmemesi için 
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en az katılım 10 kişi olmalıdır.) 

10 kişi x 50 USD = 500 USD (Başabaş noktasını 

yakalayabilmek için en az 500 USD elde edilmesi 

gerekir. 

Satış hacmi (parasal) metoduna göre: 

Birim katkı payı 35 USD ÷ 50 USD = 0,7. 

BBN = 150 USD ÷ (1-0,7 = 0,3) =500 USD (Tur için 

elde edilmesi gereken başabaş noktası) 

Yukarıda görüldüğü gibi iki metodun sonucu aynıdır. 

Acentenin bu turdan 450 USD kâr elde etmesi 

hedeflendiğinde; 150 + 450 ÷ 15= 40 kişinin tura 

katılması gerekir. 

Aynı hesaplama tura 20 kişinin katıldığı var sayıldığında 

150 USD kâr edilmektedir. 

B seyahat acentesi hem kendi hem de diğer acenta 

gruplarına özel öğle yemeği (banket) vermek amacıyla 

bir restoran açmayı düşünmektedir. Organizasyonla ilgili 

hesaplamada işletme sunacağı fiks menü için banket 
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giderlerinin ortalama 9 USD olmasını ve yiyecek 

maliyetinin %33’üne denk gelmesini hedeflemektedir. 

Grupların yemek yiyecekleri yemek salonunun aylık 

sabit giderleri (kira, eleman maaşları, ısıtma, aydınlatma, 

amortisman vb. gibi) 15,000 USD’dır. İşletmenin başabaş 

noktasını yakalaması için ayda kaç turist ağırlaması 

gerekir (Clayton ve Powers, 2009).  

Bunun hesabını yapmaya çalışalım. 

Öncelikle ortalama banket giderinden değişken giderleri 

çıkarmak gerekir. Yiyecek giderleri maliyetin %33’ü 

olduğuna göre değişken giderler ortalama 3 USD’dır. 

9 USD – 3 USD = 6 USD (Katkı Payı) 

BBN= Sabit Giderler ÷ Katkı Payı = 15,000USD ÷  6,00 

USD = 2,500  

Sonuç olarak, B acentası aylık 2,500 turist ağırlarsa 

banket masraflarını çıkarmış olur ve başabaş noktasını 

yakalar. 2,500 turistten ve 9 USD’nin üzerindeki her 

satıştan sonra B acentası kâr etmeye başlar. Acenta 

başabaş noktasında herhangi farklı bir sonuç arzu ettiği 

taktirde birim satış fiyatı üzerinde değişiklik yapma 
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mecburiyetindedir.  

Üçüncü örnek olarak, C seyahat acentası perakende 

bir seyahat acentasıdır ve uçak bileti ile paket tur satarak 

komisyon bazlı olarak faaliyet göstermektedir. Acentanın 

yılsonu itibariyle gelir tablosu aşağıdaki gibidir (Gee vd., 

2002)

ToplamGelirler 

. 

1.507.000 USD 

Tedarikçilere ve Taşıyıcılara Yapılan 

Ödemeler 

- 1.371.400 USD 

KomisyonGelirleri 135.600 USD 

OperasyonGiderleri: 

PersonelMaaşları - 50.000 USD 

İşletmeveOfisGiderleri - 46.300 USD 

ToplamOperasyonGiderleri - 96.300 USD 

VergidenÖnce Net Gelir 39.300 USD 
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GelirVergisiMasrafları - 8.300 USD

VergidenSonra Net Gelir 31.000 USD 

Yukarıdaki tablodaki verilere göre; değişken masraflar 

toplam 96.300 dolar olan operasyon masraflarının %15’i 

olarak kabul edildiğinde, bu tutar düştükten sonra sabit 

masraflar elde edilmektedir. Elde edilen ortalama 

komisyon tutarı satışların %9’udur. Bu da 135.000 

USD’ye tekabül etmektedir.  

Her satış ortalama 500 USD olduğunda ve her bir satış 

için elde edilen komisyon tutarı %9 olarak 

hesaplandığında 45 USD’ye tekabül etmektedir. Bunun 

da %15’i değişken masraflar olarak 6.75 USD 

yapmaktadır. Şimdi buradan C seyahat acentasının 

başabaş noktasını yakalaması için ne kadar işlem 

yapması gerektiğini hesaplayalım; 

96.300 (.85) 81.855 2140
45 6.75 38.25 

= =
−

(C seyahat acentesi bir yıl içerisinde 2140 satış işlemi 

gerçekleştirirse Başabaş Noktasını yakalamış olur.) 
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Bu da her hafta için 2140 ÷ 52 hafta = 41 satış yapması 

demektir.  

Her satış brüt olarak 500 USD hesabıyla 500 x 41 = 

20.500 USD.  41 satışın %9’dan C seyahat acentasına 

getireceği komisyon haftalık 1845 dolardır. Tabii haftalık 

satış oranları yüksek sezon veya düşük sezonlara göre 

değişkenlik gösterecektir.  

Planlanan Kâr Hedefleri: Başabaş noktası analizi 

esnasında arzulanan satış hacmi belirlenerek kâr 

planlaması yapılabilir. Planlanan kâr, aynen sabit 

masraflarda olduğu gibi iş sahiplerinin veya 

yatırımcıların sermayelerini mevcut şartlarda doğru 

kullanmaları ve muhafaza etmeleri sonucunda getiri elde 

etmelerini sağlayan bir iş yapma şartı olduğu anlamını 

taşımalıdır. İşletme yılsonunda 45.000 USD kâr 

hedeflediğinde aynı başabaş formülüne göre; 

81.855+ 45.000 126.860 3316
45 6.75 38.25 

= =
−

Satış işlemi yapılmalıdır.              

Bu da acentenin yılda 45.000 USD kâr elde edebilmesi 
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için haftada ortalama 64 satış yapması demektir. 

Haftalık 64 satış ve her satış bedeli olan 500 USD= 

32.000 USD (Hedef Satış Geliri) 

Hedeflenen satış hacmi personelin verimliliğine bağlı 

olarak ve işletmenin diğer kaynakları değerlendirilerek 

arttırılabilir. Başabaş noktası modeli oldukça basittir ve 

kolay anlaşılan bir yöntemdir. Fakat önceden 

sonuçlarının dikkatli irdelenmesi gerekir. Burada ilk akla 

gelen sorular; Başabaş hesabı için gereken satış hacmi 

uygulanabilir mi? Ürünün pazardaki satış süresi yeterince 

uzun mu? Ürün fiyatı maliyet masraflarını 

karşılayabiliyor mu? Eğer ürünün pazardaki satış süresi 

kısa ise satış hacmi istenen düzeyde olmayabilir. Diğer 

taraftan, örneğin tespit edilen ürün fiyatı düşük, başabaş 

noktası için gereken satış hacmi fazla olursa bu da 

hesaplamanın yanlış yapıldığını gösterir. Ekonominin ana 

kuralı, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek fiyat, süre 

ve satış hacminin birbirleriyle uyumlu olmasıdır. Belki 

de bu birçok seyahat işletmesi için ürün ve hizmetin 

sınırlı kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Önceden iyi 

hesaplanamayan bir ürünün pazardaki satış süresi ve satış 
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hacmi zaman içerisinde değişime uğrarsa, yarı sabit 

masraflar ve değişken masraflar bundan etkilenir ve 

gerekli kapasiteyi sağlayabilmek için işletme ürün arzı 

konusunda karmaşık bir süreç yaşayabilir. Bu durum 

ekonomide doğrusal (linear) ve doğrusal olmaya (non-

linear) iş ilişkileri olarak adlandırılır (Moutinho, 2010). 

Doğrusal (linear) ve Doğrusal Olmayan (non-

linear) İş İlişkileri 

Doğrusal ilişkiler, değişken ve sabit maliyetler arasındaki 

ilişkiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Doğrusal 

ilişkiler, değişkenin ve sabitin düz bir çizgi ile bağlandığı 

veya bağımlı değişkeni belirleyen bir sabitle eklenen 

eğim katsayısı ile çarpıldığı bağımsız bir değişkene bağlı 

bir grafik biçiminde ifade edilebilir. 

Doğrusal ilişkiler aşağıdaki grafikte görüleceği gibi X ve 

Y ile gösterilen iki öğe arasındaki doğru şeklinde sürer. 

İlişkiler kesiksiz ve devamlılık arz eder. Bu en doğru bir 

metottur. 
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Genel olarak pazarda çoğu ilişki ne 

yazık ki doğrusal olmamaktadır. X 

değişkeni içindeki her birim değişimi, 

Y değişkenini etkiler. Doğrusal 

olmayan (non-linear) bir ilişkide doğru ya eğim gösterir 

ya da kesik kesik bir hal alır. Bu tarz ilişki arzu 

edilmeyen bir ilişkidir. Ürünün pazardaki süreci etkilenir 

ve bir öğedeki değişiklik dolayısıyla diğer öğedeki 

değişim sonucunda öğeler arasında uyuşma olmaması 

demektir. Bu, iki öğe arasındaki ilişki önceden iyi tahmin 

edilmelidir. Doğrusal olmayan ilişkiler her zaman 

devamlılık arz etmezler, yani zaman içerisinde artış veya 

azalış gösterirler. Aşağıdaki grafikte görüleceği gibi 

bunlar bağımsız eğriler olarak gösterilirler. Bu ilişki 

grafiği aşağıda görüldüğü gibi devamlılık 

göstermeyecektir. 

Grafik 4: Doğrusal olmayan (non-linear) başabaş grafiği ilişkileri 
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Kaynak: LuizMoutinho, Strategic Management in Tourism, Cabi 

TourismTexts, UK, 2010, p. 226. 

Verim (Getiri) Yönetimi 

(Yield Management) (Moutinho, 2010). 

Verim yönetimi veya getiri yönetimi seyahat 

işletmelerinde etkili fiyat uygulaması için başvurulan çok 

önemli bir araçtır. Turizm uzmanları tarafından tavsiye 

edilen en akılcı fiyat yöntemi “Ayrıcalıklı fiyat 
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(pricediscrimination)” uygulamasıdır. Bu da aynı ürün ve 

hizmetler için farklı tüketicilere farklı fiyat uygulaması 

demektir. Pazarda talepteki mevsimsel değişimler ve 

rekabet dolayısıyla bir ürünün fiyatında zaman zaman 

değişiklik yapılması gerekebilir. Verim yönetimi doğru 

ürün ve hizmetin, doğru zamanda, doğru tüketiciye, 

(müşteriye) doğru fiyattan satılarak gelirin maksimize 

edilmesidir. Verim yönetimi uygulamasında temel 

gereklilikler şunlardır; 

- Sınırlı ürün,  

- Tüketim için sınırlı zaman,  

- Ürün ve hizmetlerin farklı fiyat uygulamalarını 

ödemeye hazır tüketici artışı. 

Tüketici artışı, (consumersurplus) turizmde tüketicilerin 

pazardaki bir ürün veya hizmeti satın almak için ne kadar 

istekli ve hazır olmaları ve satışı gerçekleşen ürün veya 

hizmet için     harcadıkları meblağ arasındaki farktır. 

Tüketici artışı, belirli bir ürün veya hizmet için geçerli 

pazar fiyatından daha fazla ödeme yapmaya istekli 

olunduğunda gerçekleşir. Ekonomi yasaları, ürün fiyatı 

ne kadar fazla olursa olsun tüketicilerin marjinal fayda 
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nedeniyle daha fazla harcama yapmaya istekli ve meyilli 

olduklarını kabul eder. 

Her seyahat işletmesinin de ideali ürün ve hizmetlerinden 

en yüksek geliri elde etmektir. Ürün ve hizmetlerin 

sunumu zamana bağlı olduğundan arzu edilen sürede 

satılmaları ve değerlendirilmeleri gerekir. Zamanında 

satılamayan her ürün ve hizmet gelir kaybına sebep olur. 

En iyi yapılacak uygulama akılcı fiyat uygulamasıyla arz 

ve talep arasında denge kurulmasıdır. Pazardaki rekabet 

nedeniyle fiyatlar aşağı çekilerek daha dengeli fiyat 

(equilibriumprice) uygulamasına geçilir. Bir ürün veya 

hizmetin sağladığı fayda ve tercih kişiden kişiye 

değişmektedir. Bu yöntem ile potansiyel tüketicilerin 

daha da artmaları sağlanabilir. Dengeli fiyat uygulaması 

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

Grafik 5: Arz, talep, dengeli fiyat ve tüketici fazlalığı 
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Kaynak: LuizMoutinho, Strategic Management in tourism, Cabi 

TourismTexts, UK, 2010, p.227 

Bir ürünün fiyatı ile talep edilen ürün miktarı arasındaki 

ilişki yukarıdaki grafikte yer almaktadır. Tüketici artışı, 

talep eğrisinin altındaki alan veya tüketicinin belirli bir 

ürün miktarı için harcamak istediği meblağı ve malın fiili 

pazar fiyatının üstünde yatay bir çizgi ile ölçülür. 

Grafikte, dengeli fiyat (equilibriumprice), talep D ve arz 

S eğrilerine göre belirlenmektedir. Satılan ürün miktarı 

Q,bireysel müşteri q,dengeli fiyattan daha yüksek fiyatı p 

ödemeye hazır ve istekli olmalıdır. Bu nedenle, ödemeye 

hazır müşteri pazarda genel olarak yaygın olan fiyat 
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seviyeleri arasındaki farktan yararlanır. Müşteri ürünü 

daha yüksek fiyattan satın almaya hazır olabilir, fakat 

uygulamada istedikleri ürünü daha düşük fiyata almak 

için pazarlık yapma yoluna da gidebilirler. Verim 

yönetimi turizm endüstrisinde sınırlı zamanlarda kısıtlı 

ürünlerden maksimum kazanç elde edebilmek için 

kullanılan bir mekanizmadır. 
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Sonuç: 

Turizm işletmelerinde üretim ölçeğindeki artış nedeniyle 

sağlanan tasarruflarölçeğe göre artan getiri durumunu 

gerçekleştirmektedir. Bu noktadan hareketle turizm 

işletmelerinin içsel ölçekler kapsamında, emekte iş 

bölümü ve ihtisaslaşma, sistematik pazarlama, etkin 

yönetim ve finans, iletişim ağları, dışsal ölçekler 

kapsamında otellerin turistik cazibe merkezlerine yakın 

toplanmaları, bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

maksimum derecede yararlanmaları, yerel yönetimlerin 

sağladığı hizmetler büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Konaklama sektöründe en önemli maliyet unsuru iş gücü 

olduğuna göre iş tanımları titizlikle yapılmalıdır. Ulaşım 

sektörünün en önemli öğesi olan hava ulaşımında 

seçilmiş destinasyonların önemi, büyüklüğü, turistik 

cazibesi göz önüne alınarak en uygun koltuk sayısına 

sahip uçak tipleri ile operasyon yapılması veya sefer 

sayılarının gün içinde belli saatlere yayılarak yapılması 

ölçek adına işletmeye fayda sağlayacaktır. Seyahat 

acentaları ve tur operatörlerinin kâr marjları taşınan yolcu 

sayısına göre hesaplanabilir. Yolcu sayısı arttıkça tur 
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operatörlerinin pazar payları artmakta ve buna bağlı 

olarak her yolcu başına düşen ortalama maliyetler 

azalmaktadır. Genel olarak paket turlar tur operatörleri 

için önem arz etmektedir. Paket turlardaki maliyet 

hesapları ve kâr marjları başabaş noktasıyla tayin 

edilebilir. 

Negatif içsel ölçek ekonomileri ise işletmelerin optimum 

büyümeleri sonucu üretim ölçeğindeki artışların belli bir 

düzeyi aşmaları halinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar 

göz önüne alınmalıdır. Negatif dışsal ölçek ekonomileri 

ise turizm endüstrisi içerisinde yer alan sektörlerin 

büyümeleri sonucu sayıları artan işletmelerin rekabet 

sebebiyle birbirlerine verdikleri zararlardan söz edilebilir. 
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