
i 
 

 

T.C 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI 

RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI 

 

 

YURT DIŞINDA TURİZM AMACI İLE YAPILAN 

REKLAMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE BUNUN ÜLKE 

İMAJINA ETKİSİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ 

 

 

Yakup USLU 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Meral SERARSLAN 

 

 

 

 

 

 

Konya-2010 



ii 
 

İÇİNDEKİLER 

Bilimsel Etik Sayfası………………………………………………………......................... v 

Tez Kabul Formu…………………………………………………………...………………. vi 

Önsöz / Teşekkür…………………………………………………………………………… vii 

Özet…………………………………………………………………………….................... viii 

Summary…………………………………………………………………...…..................... x 

Kısaltmalar Ve Simgeler Sayfası…………………………………………………………… xii 

Tablolar Listesi……………………………………………………………………………… xiii 

Şekiller Listesi………………...…………………………………………………………….. v 

GİRİŞ-1BİRİNCİ BÖLÜM- REKLAM……………………………………………………………………………….. 1 

1.1. Reklam Kavramı……………………………………………………………………………………………………. 3 

1.2.Reklamın Tarihçesi………………………………………………………………………………………………… 5 

1.3. Reklamın Amaçları……………………………………………………………………………………………….. 7 

1.4. Reklamın Fonksiyonları………………………………………………………………………………………… 8 

1.5. Reklamın Diğer Disiplinlerle İlişkisi……………………………………………………………………….. 8 

1.5.1. Pazarlama Rolü…………………………………………………………………………………….. 8 

1.5.2. İletişim Rolü…………………………………………………………………………………………… 9 

1.5.3. Ekonomik Rolü………………………………………………………………………………………. 9 

1.5.4. Sosyal Rolü……………………………………………………………………………………………. 9 

           1.6. Reklamın ekonomik ve toplumsal etkileri………………………………………………………….. 9 

İKİNCİ BÖLÜM- TURİZM VE İMAJ..………………………………………………………………………………… 13 

2.1. Turizm kavramı…………………………………………………………………………………………………….. 13 

 2.1.1. Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişmesi……………………………………………. 16 

2.1.2. Türkiye Turizminin Pazarlama Hedefleri………………………………………………… 21 

2.2.İmaj Kavramı……………………………………………..………...……………………………………………….. 22 

           2.2.1. İmaj çeşitleri………………………………………………………………………………………… 24 

                        2.2.2. Ülke imajı……………………………………………………………………………………………… 27 

      2.2.2.1. Ülke İmajının Sonuçları…………………………….………………………………. 30 

  2.2.3. Türkiye’nin genel imajı………………………………………..…………………………………. 31 

  2.2.4. İsveç’te Türkiye imajı……………………………………………………………………………… 35 

  



iii 
 

         2.3. Turizm Alanında Reklamların Önemi……………………………………………………….. 42 

2.3.1. Yurt Dışı Turizm Reklam Çalışmalarında Yöntemler………………………………….. 45 

2.3.1.1. Radyo……………………………………………………………………………………………. 46 

2.3.1.2. Televizyon……………………………………………………………………………………… 47 

2.3.1.3.  Gazeteler ve Dergiler………….………………………………………………………… 47 

2.3.1.4. Doğrudan Postalama Reklamları…………………………………………………… 49 

2.3.1.5. Açıkhava ve Transit Reklamlar……………………………………………………… 49 

2.3.1.6. İnternet………………………………………………………………………………………… 50 

2.3.1.7. Sinema…………………………………………………………………………………………… 50 

2.3.1.8. Sponsorluk…………………………………………..………………………………………… 51 

2.3.1.9. Fuarlar ve Sergiler………………………………………………………………………… 52 

2.3.2. İsveç Turist Profili ve  İsveç’te Yapılan Turizm Reklamları………………………… 53 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-İSVEÇ’TE, TURİZM REKLAMLARI VE TÜRKİYE İMAJI ÜZERİNE ALAN 

ARAŞTIRMASI……………………………………………………………………………………………………………….. 

57 

3.1. Sorular…………………………………………………………………………………………………………….. 57 

3.2. Araştırmanın Amacı ............................................................................................ 57 

3.3. Araştırmanın  Önemi............................................................................................ 57 

3.4. Sınırlılıklar............................................................................................................. 58 

3.5. Yöntem ................................................................................................................ 58 

3.6. Evren ve Örneklem……………………….………………. ................... ………………………….. 58 

3.7. Araştırmanın Bulguları ………………………..…………....................………………………….. 59 

3.7.1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı…………………………………. 59 

3.7.2. Araştırmaya Katılanların Yaşlara Göre Dağılımı……………………………………… 60 

3.7.3.Araştırmaya Katılan Kişilerin Türk Tanıdıklarının Olup Olmaması……………. 60 

3.7.4. Araştırmaya Katılanlara Göre Türkiye’nin Dünyadaki Yeri……………………… 61 

3.7.5. Türkiye Bir Arap Ülkesi midir? ………………………………….…………………………… 61 

3.7.6. İsveçliler İçin Tatil Ne İfade Eder? ………………………………….……………………… 62 

3.7.7. Araştırmaya Göre İsveçlilerin Tatil Yeri Seçme Yöntemleri…………………… 62 

3.7.8.İsveçlilerin Tatillerini Planlama Zamanı…………………………………………………… 63 

3.7.9. İsveçlilerin Tatil Alışkanlıkları Bakımından Tatil Yeri Seçmesi………………… 64 

3.7.10. Araştırmaya Katılanların Türkiye’de Bulunma Oranı………………………….. 64 

3.7.11. Araştırmaya Katılanlar Türkiye de Bulunmamışsa Bulunmama Sebebi.. 65 



iv 
 

3.7.12.Türkiye’ye Gidenlerin İlk Defa Gitme Sebebi……………………………………….. 66 

3.7.13. Araştırmaya göre Türkiye İsveç’te Yeterince Tanıtılıyor mu? …………….. 67 

3.7.14. Araştırmaya Göre İsveçliler Reklamlardan Etkilenir mi? ……………………. 67 

3.7.15.Araştırmaya Göre Hangi Tür Reklam ve Tanıtım Ortamları İsveçlilerin                        

Dikkatini Çekiyor? ………………………………….………………………………….……………………………………….. 

 

67 

3.7.16.Türkiye ile İlgili, Hangi Reklam Aracı İsveçlilerin Daha Çok Dikkatini 

Çekti? ………………………………….………………………………….………………………………….……………………… 

 

68 

3.7.17.Ünlü İsveçlilerin Türkiye’ye gitmesi İsveçlilerin Tatil Tercihlerini Etkiler mi?  69 

3.7.18.Türkiye İlgili Reklamlarda En Çok Hangi Unsurlar İsveçlilerin İlgisini 

Çekmektedir? ………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

69 

3.7.19.Türkiye de Bulunmuş İsveçliler, Türkiye’nin En çok hangi Yönünün 

Reklam ve Tanıtımlarda Kullanılmasını İster? ………………………………….…………………………………. 

 

70 

3.7.20.İsveçlileri Türkiye Tatillerinde Rahatsız Eden Unsurlar………………………… 71 

3.7.21.İsveçlilere İçin Türkiye Denildiğinde Akla İlk Gelen Öğeler Nelerdir?..... 71 

Sonuç ve Öneriler……………………………………………………………………...……………………………………….. 72 

Kaynakça……………………………………………………………………………………………………………………………. 74 

Ekler………………………………….………………………………….………………………………….………………………… 82 

Ek- 1: Anket Soruları Türkçe………………………………….………………………………….………………… 82 

Ek- 2: Anket Soruları İsveççe………………………………….…………………………………………………….. 85 

Ek- 3: Özgeçmiş …………………………………………………………………………………………….…………… 89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



vii 
 

 
ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR 

Bu çalışmada, İsveç örnek ülke alınarak, İsveç’te Türkiye reklam ve tanıtım 

çalışmalarının yeterli olup olmamasını, İsveçlilerin turizm alışkanlıklarını ve Türkiye 

ile ilgili yargılarını belirterek, turizm hareketleri sonucunda Türkiye’ye gelen 

İsveçliler üzerinde oluşan olumlu ülke imajını ortaya koymaya çalıştık. 

Bu çalışma sırasında, yardımlarımı esirgemeyen danışman hocalarım Yrd. 

Doç. Dr. Meral Serarslan’a ve Yrd. Doç. Dr. Sedat Şimşek’e, Radyo-Televizyon 

Yüksek Lisans programı hocalarıma, kardeşim Mustafa Uslu ve eşi Banu Uslu’ya, 

İsveççe çevirilerde verdiği destekten dolayı Micaela Noren Uyaroğlu’na, ayrıca iş 

arkadaşlarım Abdurrahman Kaya ve Oktay Uyaroğlu’na anlayışlarından dolayı çok 

teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

 
 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

 Adı Soyadı Yakup USLU 
Numarası 

074223001005 

 Anabilim Dalı 
Radyo-Televizyon Anabilim Dalı 

Radyo-Televizyon Bilim Dalı 

 Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Meral Serarslan 

Tezin Adı 

Yurt Dışında Turizm Amacı ile Yapılan 

Reklamların Çeşitliliği ve Bunun Ülke İmajına 

Etkisi: İsveç Örneği 

 

ÖZET 

YURT DIŞINDA TURİZM AMACI İLE YAPILAN REKLAMLARIN 

ÇEŞİTLİLİĞİ VE BUNUN ÜLKE İMAJINA ETKİSİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ 

Turizm, gerek istihdama katkısı gerekse ülke ekonomisine etkisi bakımından 

birçok ülkede olduğu gibi Türkiye açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülke imajı 

seyahat edenlerin davranışlarında oldukça etkilidir. Türkiye’ ye hiç gelmemiş 

insanlar gerek tarihi yargılar gerekse kötü propagandalar yüzünden Türkiye’yi yeteri 

kadar tanımamaktadır. Bu çalışmada yurt dışında yapılabilecek etkili tanıtım ve 

reklam yöntemleri, turizm hareketlerinin artması ve sonuç olarak turizmin ülke 

imajına katkısı değerlendirilmektedir. 

Çalışma üç bölümden oluşmakta, birinci bölümde reklam kavramı, reklamın 

amacı, fonksiyonları ve diğer disiplinlerle ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci bölümde; 
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turizm ve imaj kavramı, ülke imajı, yurtdışı turizm reklamları ele alınmıştır. İkinci 

bölümde ayrıca İsveç’teki Türkiye imajının dünü ve bugünü, İsveç’te kariyerinde 

başarılı insanlarla yüz yüze görüşülerek ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde ise İsveç 

örnek ülke alınarak alan araştırması yapılmıştır. 

Araştırmada, İsveçlilerin turizm reklam ve tanıtımlardan etkilenip 

etkilenmediği, Türkiye’nin İsveç’teki reklam faaliyetlerinin yeterli olup olmadığı ve 

turizm hareketleri sonucunda imaj değişikliğinin meydana gelip gelmediği, İsveçli 

insanların seyahat alışkanlıkları ve tercihleri, Türkiye’ye gelmeden önceki ve sonraki 

düşünceleri, İsveç’te yapılabilecek en etkili reklam ve tanıtım ortamları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma sonucunda İsveçlilerin reklam ve tanıtım faaliyetlerinden 

etkilendikleri, Türkiye’nin reklam faaliyetlerinin yetersiz olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Ayrıca gelişen iletişim araçlarına paralel olarak, İsveçlilerin seyahat tercihlerini 

internet üzerinden yaptıkları, reklam ortamları bakımında TV reklamlarının etkili 

olduğu, İsveçlilerin Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra olumlu imaj edindikleri ortaya 

çıkarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Turizm Reklam Yöntemleri, Turizm ve İmaj,Ülke İmajı, 

İsveç’te Türkiye İmajı  
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SUMMARY 

THE VARIETY OF TOURISM ADVERTISEMENTS WHICH WERE MADE 

ABROAD AND THEIR EFFECT ON COUNTRY IMAGE: SWEDEN CASE 

 Tourism holds the key for Turkey both with its contribution of employment 

and its effects of country economy as in several countries. Country image is very 

effective on behaviors of travelers. People who have not been in Turkey before, do 

not have any idea about Turkey and have prejudice because of historical judgments 

and negative propagandas. In this study, the variety of effective tourism 

advertisements which can be advertised abroad, advertising methods, increasing of 

tourism movements and consequently the contribution of tourism to the country 

image have been evaluated. 

 This study consists of three chapters, in the first part, the concept of 

advertisement, the purpose of advertisements and its functions and its relations with 

other disciplines have been discussed. In the second part, concept of tourism and 

concept of country image and tourism advertisements abroad have been emphasized. 
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Besides in the second part, by interviewing Swedish people who have been 

successful in their career, the image of Turkey for today and tomorrow has been 

revealed. In the third part, a field research has been done regarding sample of 

Sweden. 

 In this research, a variety of item have been tried to determine such as; 

whether Swedish people have been affected by advertisements or not, whether 

Turkish tourism advertisements are enough in Sweden or not, whether there are 

image changes after tourism movement from Sweden to Turkey or not, Swedish 

people’s travel habits and preferences, their opinions about Turkey before they come 

and after the leave the country and last of all deciding on most effective 

advertisement and promotion stages have been tried to determine. In conclusion, it is 

found that Swedish people are affected by advertisement and Turkish advertisement 

attractions are inadequate in Sweden. Besides parallel to developing technological 

equipments, It’s found that Swedish people book their holiday by means of internet, 

TV is the most effective publicity medium in Sweden and after Swedish people leave 

Turkey, they live with positive ideas about Turkey. 

Key words: 1) Tourism Advertisement Methods 2) Tourism and Image 3) 

Country Image 4) Image of Turkey in Sweden 
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GİRİŞ 

Turizm, Türkiye’ye ekonomik bakımdan sıkıntı çektiği zamanlarda önemli 

döviz girdisi sağlamış, işsizliğin azalmasında büyük katkı yapmış, Türkiye’nin 

kültürel öğelerinin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. 

Turizm, halklar arasında kültürel değişimi gerçekleştiren en önemli araçlardan 

biridir. İnsanlar eski tarihlerden beri, gezmek, görmek, öğrenmek, dinlenmek için 

seyahatler gerçekleştirmiştir. Günümüzde seyahat etmek, iletişim teknolojisinin 

değişmesi, ulaşım araçlarının gelişmesi ve ucuzlaması sayesinde kolaylaşmıştır. 

Turizm hareketlerinin hızlanması ve yarattığı katma değerlerin çok olması sayesinde, 

ülkeler turizm sektörüne büyük yatırım yapmışlardır. 

Türkiye’de turizm hareketleri gerçek manada 1980’li yıllarda başlamış devlet 

ve özel sektör yatırımları sayesinde günümüze kadar hızlı bir gelişim kat etmiştir 

(TÜİK, 2006:397-398). Ancak Türkiye’nin turizm potansiyeli bugünkü turizm 

hareketlerinden çok fazladır. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm 

faaliyetlerini yönetmekte, yurt dışı ve yurt içi turizm reklam ve tanıtım faaliyetlerini 

temsilcilikleri aracılığı yapmaktadır. 

Dünyadaki tüm ülkeler ve insanları hakkında hemen herkesin yerleşmiş 

kanaatleri vardır. Aynı şekilde, diğer milletlerin de Türkler ve Türkiye hakkında, 

birçok kaynaktan etkilenerek oluşmuş kanaatleri vardır. Dünyamız hızla 

küreselleşmekte ve küreselleşme sürecinde ülkeler de kendi anlayışlarını ortaya 

koyabilmeli, demokrasi, insan hakları, her türlü özgürlükler konusunda kendi 

kültürlerini oluşturmalıdır. Bu yolla ülkeler kendi imajlarını oluşturmalı ve marka 

değerini yaratmalıdır. Turizm hareketleri bakımından diğer ülkelerin bizi nasıl 

algıladıkları çok önemlidir. 

Türkiye’nin dünya kamuoyunda, tarihten gelen ciddi bir yanlış algılanma 

sorunu vardır. Türkiye hakkındaki yanlış ve eksik bilgiler zamanında düzeltilmediği 

takdirde kanaatlere dönüşmekte ve kanaatlerin düzeltilmesi çok zaman almaktadır.  
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Ülke imajı turistlerin tatil tercihlerinde çok önemli yer teşkil etmektedir. Son 

yıllarda ülkemiz turizm reklamlarına daha fazla kaynak aktarmakta ve bunun 

karşılığın daha fazla turist çekmektedir. Doğal olarak yurtdışı ve yurtiçinde yapılan 

her türlü reklam ve tanıtım faaliyetleri büyük maliyet teşkil etmektedir. Bu sebeple, 

reklam ve tanıtım faaliyetleri, doğru zamanda, doğru ortamlarda etkili bir şekilde 

yapılmalıdır. Türkiye hakkındaki yanlış bilgi, algı  ve kanaatlerin ancak stratejik 

iletişim yönetimi ve etkili reklam ve tanıtım sayesinde olumlu yönde etkilenebileceği 

açıktır.  

 Kaynaklarımızın daha etkili kullanılabilmesi açısından turizmi temsil eden 

tüm örgütler bilimi kullanarak verimli, düzenli araştırma yapmak zorundadırlar. 

Bu çalışmada yukarıdaki düşüncelerden yola çıkılarak, İsveç örnek ülke olarak 

ele alınmış ve İsveç’te araştırma gerçekleştirilmiştir. İsveç’te yapılan turizm reklam 

ve tanıtım faaliyetleri çeşitliliği, reklamlar sonucundaki turist hareketleri ve ülke 

imajına etkisi ele alınmıştır. Bunun için, reklam, turizm, imaj kavramları hakkında 

literatür taraması yapılmış, İsveç ülkesi konu alınarak turizm reklamlarının ülke 

imajına etkisi anket yöntemi ve kişilerle yapılan röportaj yöntemi ile ortaya 

konulmuştur. 

Çalışmanın birinci bölümünde, reklam, reklam ve ülke imajı, yurt dışında 

yapılan turizm reklam çalışmaları ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, turizm kavramı, turizm ve ülke imajı ele 

alınmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde İsveç’te yapılan anket çalışması SPSS 16 paket 

programı ile değerlemeye tabi tutulmuş ve sonuçlanmıştır. 

Sonuç bölümünde ise, Turizm reklamlarında uygulanması gereken yöntemler 

hakkında, bununla birlikte imaj geliştirme hakkında görüş ve düşünceler 

açıklanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. REKLAM 

1.1. Reklam Kavramı 

Reklamlar, bazen kışkırtan, bazen kızdıran, bazen kaçıran, bazen de bizi dize 

getiren sesler, sözler, müzikler, öyküler, yıldızlar, nesneler, şeyler. Güne günaydın 

derken duyduğumuz, gördüğümüz, yemek yerken, televizyon izlerken, gazete ve 

dergi okurken, sokakta yürürken, otobüs beklerken hayatın içinde olduğumuz hayatın 

içindekiler (Elden vd., 2009: 11). 

Tam olarak reklamcılığı anlamak ve öğrenmek için reklamcılığın kendi temel 

kavramlarına bakmak gerekmektedir. Reklamcılık bir pazarlamacılıktır. 

Pazarlamacılığın prensipleri reklamcılığın prensipleridir. Her ikisindeki başarı ve 

başarısızlıklar aynı benzer sebeplerden dolayıdır. Nitekim reklamcılığın sorunları 

satıcılığın standartları tarafından cevaplanması gerekmektedir. Konuyu irdelemek 

gerekirse, Reklamın tek amacı satış yapmaktır. Yapılan satış durumuna göre karlıdır 

veya karsızdır (Hopkins, 2004: 8). 

Çalışmada “reklam” kavramını turizm reklamları açısından 

değerlendirmekteyiz. Türkiye 2010 yılı turizm planlamasında 30 milyon turist 

getirebilmek için 45 milyon dolarlık bütçe ayırmıştır (“Sanal”, 2010: 1). 

Reklam bütçesinin araştırma sayesinde doğru kullanılması, milli servetin 

çarçur edilmemesi araştırma açısından önemli hedeftir. Ayrıca doğru ve zamanında 

yapılan turizm reklamları sonucunda ülkemizin imaj değişikliğine alt yapı 

oluşturmak, daha çok turistin gelmesine ortam sağlamak, turizmde ülkemizi tercih 

sebebi haline getirmek, nihayetinde ülke ekonomisine katkıda bulunmak 

amacındayız. 
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Reklamın giderek önem kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi 

farklı açılardan birçok tanımının yapılmasına imkân sağlamıştır.  

“Reklam bir şirket, bir ürün, hizmet ya da fikir konusundaki bilinci 

oluşturmak için en güçlü araçtır. Erişilecek her bin kişi için maliyet hesabi 

yapılırsa, diğer hiçbir araç reklamı geçemez. Eğer reklam, birde yaratıcı biçimde 

hazırlanmışsa, bir imaj, hatta bir derece tercih nedeni, en azından markanın 

kabul edilebilirliğine zemin hazırlayabilir”(Kotler, 2000: 151). 

Bazı bilim adamları “reklamı güdüleme aracı olarak, bazıları iletişim aracı 

olarak nitelerler. Tarihçi Tyonbee’ye göre şer, İktisatçı Galbrait’a göre israf, Arthur 

Sachesinger J.R.’a göre ise korkunçtur. İşletme mezunları ise doğal olarak işletmeyi 

temel alarak sorunu değerlendirmekte ve reklamı, işletmenin sürüm politikasıyla 

ilgili amaçlarına ulaşmak için, çeşitli araçlardan yaralanarak bireyleri etkileme çabası 

olarak tanımlamaktadır” (İnceoğlu, 1985:119). 

 Terim olarak ele alındığında reklam, "insanları gönüllü olarak belli bir 

davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir 

ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona 

ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu 

benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre 

satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret 

karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya 

da kuruluşların kimliği açık olan) duyurudur (Gürsoy, 1999: 9). 

 Reklam, bir ürün ve hizmeti satmak üzere tasarımlanan ikna edici mesajlar, 

daha geniş anlamda ise malların ve hizmetlerin elde edilebilirliğiyle ve nitelikleriyle 

ilgili bilgilerin geniş bir kamuya bildirilmesi süreci ve araçlarıdır (basın, film, 

televizyon vb.) (Mutlu, 1998: 26). 

“Hacıoğluna göre reklam, müşterileri ürün satın almaya teşvik 

ederek, satıcı ile alıcı arasında bir ilişki kurmayı hedefleyen iletişim 

tekniğidir. Bu tanıtım tekniğinin ticaret yönü ağır basmaktadır. Yapılan 

çalışmalar satış amacına yöneliktir. Bir mal veya hizmetin tanıtılması 
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amacıyla yapılan ve nihai hedefi satışa yönelik olan bir haberleşme 

biçimidir”(Hacıoğlu, 2008: 80). 

Reklam, bir ürün ya da hizmeti en az maliyetle, doğru seçilmiş hedef kitleleri 

ikna etmede en etkili satış mesajı sunmak veya ürün ya da hizmetleri satmak 

amacıyla kullanılan faaliyetler bütünüdür. Reklam, doğrudan doğruya satmaktan 

çok hitap ettiği kitleyi satın almaya hazırlayan ve satın alma fiiline hazırlayan bir 

araçtır. Henüz alıcı halinde olmayan kişileri müşteri durumuna getirmeye yarar. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta "Reklamın tek başına ürün veya 

hizmetin satışını gerçekleştiren araç olmaktan öte onun satışına yardımcı olan bir 

araç olduğudur" (Jefkins, 1987: 4). 

Reklamla ilgili tüm bu tanımlar dikkate alınacak olursa, reklam 5M- mission 

(görev), message (mesaj), media (medya), Money ( para) ve measurement (ölçüm)- 

üzerinde karar vermeyi gerektirir (Kotler, 200: 153-154). 

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla, bir başka 

deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre 

hareket etmeyi gerektirir. 

1.2. Reklamın Tarihçesi 

Eski Yunanda kasaba tellalları, esir ve sığır satarken sokaklarda halka 

seslenmek suretiyle duyuru yapmaktaydılar. Bu nedenle ilk reklamların sözlü olması 

doğaldır. Çünkü bir iletişim aracı olarak söz yazıdan önce aktarılmaya başlanmıştır. 

İlk yazılı reklamın M.Ö. 3 bin yıllarında Mısır’da papirüs üzerine yazılmış ve 

sahibinden kaçan bir kölenin geri dönmesini isteyen bir ilan olduğu sanılmaktadır 

(Aktaran: Şimşek, Çakır, 1997: 7). 

İnsanlar arasında değiş tokuşun başlaması ve reklam anlayışının doğması aynı 

tarihsel sürece rastlamaktadır. Günümüze ulaşan Eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma 

kalıntılarında bazı reklam araçlarına rastlanmaktadır. Eski Mısır’da kaçan bir esiri 

bulup getirene mükâfat vaad eden bir papirüs, esirlerin fiyat ve özellikleri kazınmış 

duvarlar, Roma ve Yunan şehirlerinde meydan ve köşe başlarındaki taşların 
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üzerindeki, çeşitli malların sirklerin, gladyatör yarışlarının ilanları, bunlardan bir 

kaçıdır. Ancak bu örneklere gerçek anlamda ilan demek de pek yerinde olmayacaktır. 

Ortaçağda reklamın ilk örneklerine rastlamak mümkündür. Bu dönemde özellikle 

Eski Roma, Yunan ve İbrani uygarlıklarında gerek tellallarının toplusal içerikli 

duyuruları ve gerekse gezici satıcıların malları hakkında bağırarak yaptıkları 

tanıtımlar ilk ticari reklam örnekleri olarak da nitelendirilebilir. Tellalların ve gezici 

satıcıların bağırarak, sözlü olarak başlattıkları reklamcılık, marka ve amblemlerin 

gelişmesiyle değişik kitle iletişim araçlarını reklam ortamı olarak kullanmaya 

başladı. Özellikle ortaçağ esnaf loncaları kalite kontrolü esasını koyunca markalama 

vazgeçilmez bir olgu durumuna geldi. Bu yolla ürettiği ürünleri bir şekilde 

markalandıran esnaf, ürününü markasız olan  bir ürüne kıyasla daha fazla ve kolay 

satmaya başladı (Avşar ve Elden, 2004: 11). 

Tellâl ve gezici satıcıların sözlü olarak başlattıkları reklâmcılık 1450’de 

matbaanın icadı ve ardından 17. Yüzyıl’da basının doğmasıyla modern anlamda 

başlamıştır (Aygün, 2007: 3). Matbaanın icadından 30 yıl sonra İngiltere’de William 

Caxton isimli bir matbaacı bastığı kitapları pazarlama sorunu  ile karşı karşıya 

kalınca bu kitapları hedef kitleye tanıtmak için tanıtıcı ilanlar basmıştır. Söz konusu 

bu ilanlar birçokları tarafından reklamcılık tarihinde ilk basılı reklam örneği olarak 

gösterilmektedir (Acıman, 1990: 9). 

Modern reklamın doğuşu ise 19. Yüzyıl sanayi devriminin başlaması ile ortaya 

çıkmaktadır. 1875-1905 yılları arasında her alanda olduğu gibi reklamcılık alanında 

da süratli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde yaşanan sanayi devrimi sadece ekonomi 

ve tekniği değil aynı zaman da insanları ve şirketleri de değiştirerek yeni bir dönem 

başlatmıştır (Ünsal, 1984: 30). Teknik ilerlemeler (buharlı makinelerin bulunması ve 

sanayide kullanılması) sayesinde yığınsal üretime geçilmiş, bu yığınsal üretime 

karşılık talep seviyesinin düşük olması ve kitlesel tüketimin olmaması, üreticileri 

tüketimi arttırma yollarını aramaya sevk etmiştir. Yeni arayışlar etkisini kısa sürede 

göstermiş ve reklamlar tüketimi arttırmanın en önemli araçlarından birisi olarak 

önemini hissettirmeye başlamıştır. Daha sonraları teknolojik yenilikler yeni iletişim 

araçları olan, sinema, radyo gibi iletişim unsurları ortaya çıkartmıştır.1897 yılında 
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İtalyan Marconi tarafından bulunan kablosuz aktarım sayesinde 1900’lü yılların 

başında ilk radyo yayını devreye girmiştir (Mediacat, 1997: 44).  

5 Ağustos 1897’de, New Jersey’deki West Orange Edison Stüdyolarında 

çekilen “Admiral Sigaraları” filmi, dünyanın ilk reklâm filmi olma özelliğine 

sahiptir. İlginçtir ki, dünyanın ilk reklâm filmi, sonrasında ilk büyük yasaklama 

kampanyasına konu olacak ürüne aittir (İşmen, 200: 115). 

1.3. Reklamın Amaçları 

Reklâmın temel amacı kârlılığı arttırmaktır (Koçoğlu ve Haşıloğlu, 2008: 40). 

Reklamın amacı, diğer tanıtma faaliyetlerimde olduğu gibi, hedef kitlenin 

davranışlarını kendi lehine çevirmektir. Reklam, ticari özelliği olan bir amaca 

yönelik haberleşmedir. Reklamın amacı çok çeşitlidir. Sadece ticari veya iletişim 

nitelikli olabilmektedir. Ticari özelliği, kar, satışı arttırma ve piyasaya girebilme 

konularına dayanmaktadır. 

Reklamın amaçları: 

- Talep yaratmak, mevcut talebi arttırmak 

- Tüketicilerin mal ve hizmetlerin kolayca elde etmelerini sağlamak 

- Satışların miktarını arttırmak 

- Satış elemanlarının ulaşamadığı yerlere ulaşmak 

- Piyasada marka bağımlılığı yaratmak 

- Malların satışı için tüketicileri eğitmek 

- Aracı işletmeleri teşvik etmek (Hacıoğlu, 2008: 81). 
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1.4. Reklamın Fonksiyonları 

Reklamın başlıca üç fonksiyonu bulunmaktadır (Wells vd., 2003: 15). 

Reklamın birinci fonksiyonu ürün ve marka bilgisi sağlamasıdır. Birçok reklam 

bilgi verme özelliğinden yoksundur. Buna karşın reklamın ana fonksiyonlarından biri 

karar vermeye yardımcı olmaktır. Reklamda verilen bilgi mesajın iletildiği hedef 

kitlenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, teknik cihazlar için 

reklam vasıtasıyla iletilen bilgi oldukça detaylarıdır. 

Reklamın ikinci fonksiyonu satış için harekete geçirmesidir.Tüketiciler genel 

olarak satın alma davranışlarını değiştirmekte isteksizlik gösterirler. Kullandıkları 

mamulden memnun olmasalar bile, yeni bir ürüne geçiş yapmayı reddedebilirler. Bu 

noktada reklam tüketiciyle markayı eşleştirmeyi amaçlar. Memnuniyet, yüksek 

kalite, düşük fiyat gibi özellikler reklamda özellikle vurgulanmaktadır. 

Reklamın üçüncü fonksiyonu ise ürünü tüketiciye hatırlatmasıdır. Reklam 

mevcut tüketiciyi elde tutmayı amaçlar. Tüketiciler, belirli bir ürün grubundaki 

markaları neden satın aldıkların kimi zaman unutabilirler; bu noktada reklam 

tüketiciye markanın adını, yararlarını, değerini vb. hatırlatma görevini 

üstlenmektedir. Reklam mesajı aynı zamanda tüketicinin kararının pekişmesine 

yardımcı olur. 

1.5. Reklamın Diğer Disiplinlerle İlişkisi 

Reklam iş dünyasında ve toplumda oynadığı rollerle de açıklanabilir. Reklamın 

dört rolü bu şekilde açıklanabilir. 

1.5.1. Pazarlama Rolü 

Amerikan Pazarlama Birliği'nin tanımına göre pazarlama, örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek ve bireysel memnuniyeti sağlamak amacıyla malların, fikirlerin ve 

hizmetlerin üretim, fiyatlandırma, dağıtım ve promosyonunun yapılmasıdır (Akt: 

Meral vd.,199:6). Pazarlamanın esası, organizasyonlar ve müşteriler için aynı anda 

tatmin sağlanmasıdır. Pazarlama iletişimi; reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler 
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ve kişisel satış gibi iletişim tekniklerini kapsamaktadır. Pazarlamanın içinde reklamın 

rolü, mevcut ve potansiyel müşterilere ikna edici mesajların taşınmasıdır. 

1.5.2. İletişim Rolü 

Reklam kitle iletişim araçları sayesinde oluşturulan bir iletişim biçimidir. 

Reklam yapılırken kitle iletişim araçlarından zaman satın alınır. Satıcıları ve 

müşterileri pazarda buluşturmak için farklı biçimlerdeki pazar bilgilerini iletir. 

Reklam, ürünün hakkında bilgi vererek ve ürünü yeniden biçimlendirerek ürünün 

imajını yaratır. 

1.5.3. Ekonomik Rol  

Reklamın ekonomiyi nasıl etkilediğiyle ilgili olarak iki bakış açısı vardır. 

Öncelikle, reklam tüketicinin alternatif ürünler arasından belirli bir markayı 

seçmesine yardımcı olur. İkinci yaklaşıma göre ise reklam, tüketicinin kalite, mekân, 

tanınırlık ve fiyat ile ilgili zihnindeki değerlendirmeleri etkileyen bir araçtır. 

1.5.4. Sosyal Rol 

Reklamın birçok sosyal rolü bulunmaktadır. Reklam tüketiciyi yeni ve 

geliştirilmiş ürünler hakkında bilgilendirir ve kıyaslama yapmamızı sağlar. Modayı 

ve yeni eğilimleri aktarır (Meral, 2006: 394-395). 

1.6. Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri 

Modern dünyanın en önemli unsurlardan bir tanesi insan hayatının vazgeçilmez 

parçası haline gelmiş olan reklamlardır. Reklamlar işletmelerin ürün ve hizmetlerinin 

satışını arttırırken tüketicilerin seçim yapmasını kolaylaştıran faaliyetler olarak 

kendini göstermektedir. Farklı bir yaklaşımla ise reklamlar insanları gereksiz 

harcama yapmaya zorlayan unsurlar olarak da değerlendirilebilir. Ekonomik açıdan 

zayıf olan insanlar reklamların etkisinde kalarak ihtiyaçları olmamasına rağmen 

birçok ürün ve hizmeti satın almakta ve bu nedenle geçim sıkıntısı içen düşmektedir. 

Geçim sıkıntısı çeken ailelerde ise huzursuzluklar baş göstermektedir. Geçim 
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sıkıntısı çeken aile sayısı arttıkça reklamlar mutsuz bir toplumun oluşmasında rol 

oynayan unsurlardan birisi olarak kendinden bahsettirmektedir (Şimşek, 2006: 50). 

Reklamların pek çoğu mamul ve hizmetlerin tutundurulmasına yardımcı olmak 

için yapılmasına rağmen, inanç ve fikirlerin yayılmasına da yardımcı olmaktadırlar. 

Ülkemizde de son yıllarda örneklerini gördüğümüz sosyal amaçlı reklamlar Avrupa 

ülkeleri ve özellikle Amerika Birleşik Devletler’inde yaygın bir şekilde 

yapılmaktadır. Hayvanları koruma cemiyetleri, doğayı koruma dernekleri gibi 

oluşumlar televizyon, gazete, radyo ve diğer araçlar aracılığıyla reklam yaparak 

toplumun desteğini sağlamaya çalışmaktadırlar (Stern, 1986: 42). Dini kuruluşlar, 

yoksulları koruma cemiyetleri, belediyeler ve hükümetler bu konuda faaliyet 

göstermekte, sigara ve alkollü içkilerin zararını vurgulayan kampanyalar 

düzenlemektedirler. Bu gelişmeleri de dikkate alan ünlü bir pazarlama uzmanı 

reklamı iş hayatında ve sosyal pazarlamadaki önemli rolü nedeniyle reklam 

verenlerin bakış açısıyla değerlendirmenin daha anlamlı olacağını vurgulamaktadır. 

Ona göre reklam “Mesajların ulaştığı kişilerin, reklam verenin isteği doğrultusunda 

davranması veya düşünmesi ihtimalini uman, bir kurum ya da işletme tarafından 

belirli bir ödemenin yapıldığı medya mesajlarından oluşur” (Weilbacher, 1984: 16).  

Kavas‘a göre, reklamlar dört etkili şekilde toplum bireylerinin hayatını etkiler. 

Bunlardan ilki, reklamın ikna etme gücüyle ilgilidir. Tüketicinin ikna edilebilmesi için 

sosyo-psikolojik yapısının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bireyler genellikle ürün ya 

da hizmetlerin psikolojik, estetik yönlerini ve bunların kimler tarafından, ne şekilde 

tüketildiklerini merak ederler. Reklamcının, reklamın ikna edici özellikleri yanında, 

ürünle ilgili gerçekleri yaratıcılık yeteneğini kullanarak yansıtması beklenir.  

Reklamların toplum bireylerini etkileme yollarından ikincisi reklamların 

doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygunluk derecesidir. Tüketiciye yönelik her reklam 

bir miktar vaadi içerir. Önemli olan bu vaadin tüketiciler tarafından aldatıcı ve yanıltıcı 

nitelikte algılanmamasıdır. Reklamların tüketici tarafından algılanmasında yalnızca 

reklam mesajı ve mesajda kullanılan kelimelerin ima ettiği anlamlar etkili olmamakta, 

tüketicinin kişilik yapısı ve yakın çevresi ile olan diyalogu da rol oynamaktadır. 
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Tüketicileri etkileyen üçüncü yol ise reklamların zevk düzeyi ile ilgilidir. 

Kuşkusuz, reklamların zevkli olup olmadığı konusu bireye göre farklılık gösteren 

sübjektif bir konudur. Reklamın yapılış şekli yönünden zevk düzeyini belirlemede 

aşağıda belirtilen faktörler etkili olmaktadır. 

Eğer bir tüketici herhangi bir sebeple (ahlaki ya da sağlık açısından) bir ürüne 

karşı olumsuz tutum içindeyse, bu ürünün reklamına karşı da olumsuz tepki 

gösterecektir. 

Reklam mesajının uygun olmayan bir zamanda gösterilmesi bireyler üstünde 

olumsuz bir etki yaratabilir. Reklamda kullanılan yaklaşımlar, örneğin korku ve seks 

yaklaşımı ile mesajın kabul oranının yükseltilmeye çalışılması bazı bireylerce 

reklamın zevksiz olarak algılanmasına yol açabilir. Reklam mesajının sık sık 

tekrarlanması, özellikle TV ve radyo reklamlarının yüksek sesli ve gürültülü olması, 

reklamlarda kullanılan kişi, müzik ve gösterilen ortam gibi faktörlerin kalitesizliği de 

zevk düzeyini belirlemede etkili olabilmektedir.                                                     

Reklamların toplumu etkileme yollarından dördüncüsü ise bireylerin değer 

ve yaşam tarzı üzerine olan etkileridir. Bu açıdan şu görüşler ileri 

sürülebilir: Reklamın toplumda maddecilik duygusunu yaygınlaştırdığı ve 

bireylerde çabuk tatmine ulaşma hırsını geliştirdiği söylenmektedir. Bu yolla 

bireylerin maddesel olmayan güzelliklerden uzaklaştırılabileceği düşünülebilir. Bu 

sebeple reklamların ikna edici ve bilgi verici gücünü kullanırken manevi 

güzellikleri de yansıtması beklenebilir. Reklamların bireylerin daha çok tüketim 

yapmasını sağlamaktan ziyade; ülkenin ekonomik kaynaklarının ve toplumsal 

gereksinmelerinin bir denge içinde bilinçli tüketim ve toplumsal açıdan sorumlu 

tüketici oluşturulmasına katkı da bulunması arzu edilir. 

Kalitesiz reklamların toplumun estetik ve kültürel standartlarını olumsuz yönde 

etkilediği ileri sürülebilir. Kalitesiz reklamların toplum bireylerini kendi adet, 

geleneklerine uymayan bilgilerle karşı karşıya bırakırken olması gerekeni değil de 

popüler olanı desteklemesi, reklamların kültürel değerleri yok edeceği düşünülebilir. 
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Reklamlar özellikle çocukların sosyalleşmesinde de etkili olabilmektedir. 

Psikologlar reklamların çocuklarda "her gördükleri şeyi elde etme" duygusunu 

geliştirebileceğini; savurgan ve tutumsuz çocuk tipi oluşturabileceğini öne 

sürmektedirler (Kavas,1988: 68-73). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 2. TURİZM VE İMAJ 

2.1. Turizm Kavramı 

İnsanlar yüzyıllardır değişik sebeplerle yer değiştirmektedir. Özellikle son 

yıllarda, ulaşım sektörünün gelişmesi ile birlikte, çok değişik yerlere ulaşım şansının 

gerçekleşmesi, seyahat sürelerinin azalması ve seyahatlerin ucuzlaması bunun 

yanında konaklama tesislerinin çeşitlenmesi ile birlikte yoğun bir yer değiştirme 

ortaya çıkmıştır. Bütün bu faaliyetler bizi turizm kavramına götürmektedir. 

 Tatil, eğlence, sağlık, din, spor gibi çeşitli nedenlerle ve sürekli yerleşmemek 

kaydıyla seyahat eden insanların, seyahatleri süresince ihtiyaç duydukları hizmet ve 

malları satın almalarıyla ilgili olayların ve ilişkilerin tümüne turizm denir. Turistin 

geldiği yer açısından turizm ikiye ayrılmaktadır: Bir ülkede yaşayan insanların, 

turizm amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmesine dış turizm; bir ülkede yaşayan 

insanların, kendi ülkeleri içerisinde katıldıkları turizm faaliyetlerine, iç turizm denir 

(Megep, 2007: 3). 

"Dinlenmek, eğlenmek, gezmek, görmek, iş yapmak amacıyla insanların 

yerleşmemek kaydıyla bir yerde konaklamaları sonucu ortaya çıkan olay" olarak 

tanımlanan turizmin, XIX. yüzyıl ortalarında başladığı belirtiliyorsa da, geçen 

yüzyılın ortalarına doğru hızlı bir gelişme dönemine girmiş ve önem kazanmıştır. II. 

Dünya Savaşı sonrasına rastlayan turizmdeki bu hızlı gelişmeye etki eden önemli 

birçok faktör vardır. Bunların başında teknoloji ve endüstrideki gelişmeler 

gelmektedir. Aslında bu ikisi birbiriyle ilişkilidir. Endüstrinin gelişmesiyle yeni 

şehirler ortaya çıkmış, mevcut küçük şehirler büyümüş ve böylece turizm 

hareketlerinin esasını oluşturan şehirli nüfus artmıştır. Aynı zamanda endüstrinin 

gelişmesi halkın ekonomik gücünü yükselterek seyahat etme imkânlarını artırmıştır. 

Teknoloji ve endüstrideki gelişmelerin turizme etkilerinden bir diğeri de, üretim 

şeklindeki değişmeler sonucu insanların daha fazla boş zamanı olmasına imkân 

sağlamasıdır. Ulaşım sistemlerinin günümüzde ulaştıkları konfor ve hızları da turizm 

hareketlerinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle hava ulaşımındaki 
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gelişmeler mesafeyi kısaltarak insanların çok uzak yerlerde tatillerini geçirme 

imkânlarını sağlamıştır. Aynı zamanda seyahat acentelerinin düzenledikleri dolmuş 

uçak seferleriyle de büyük bir kitlenin bu ulaşım sektöründen yararlanmasını 

sağlamıştır” (Karabulut, 1988: 209). 

 Milli ekonomi açısından, uluslararası turizm, bir dış ticaret şeklidir, bir 

ihracat ürünüdür, çünkü turizm yabancı döviz karşılığında ülkenin mal ve 

hizmetlerinin değişimini sağlar. Turizm aracılığı ile sağlanan döviz girdisi bir 

ülkenin ekonomik stratejisinin bir parçasıdır. Turistik ürün çok çeşitli bir tüketim 

zinciridir. Bu ürün güneş, deniz, kum, manzara olduğu gibi, bir otel odası veya 

yemek hatta bir yörenin sosyal, kültürel alt yapıları da olabilir. Yani turizm; hem 

imaj ve çevreyi temsil eden “sembolik bir tüketim”, hem de mal ve hizmetlerin 

somut olarak tüketimidir. Turizmin bu iki büyük bileşeni birbirinden ayırt edilemez. 

Örneğin turizmi yalnızca bir konaklama ürününe indirgemek yanlış olur. Çünkü 

turist bir ülkeye bit otel odası için değil, o bölgenin sahip olduğu maddi ve manevi 

çekiciliklerden yararlanmak için gelir. Böylece turizm, ekonomik bir faaliyet kabul 

edildiğinde, ziyaretçilere satılan mal ve hizmetlerle birlikte o ülkenin sahip olduğu 

tabi ve kültürel varlıklardan geçici olarak yararlanmasının ticari bir malzeme gibi 

satılmasından oluşur (Hacıoğlu, 2008: 116). 

Turizm sosyal bakımdan, insanların ve ulusların birbirlerini karşılıklı olarak 

tanımalarını gerçekleştirmesi yanında doğal, sosyal ve kültürel çevrenin korunmasını 

ve değerlendirilmesini sağlayan bir elemandır (Usta, 2001: 111). 

Ekonomik bakımdan turizm ise; milyonlarca insanı tüketici ve üretici olarak 

ilgilendirir. Ekonomik gelişmenin itici ve sürükleyici bir elemanı olan turizm her 

şeyden önce; mal ve hizmetlerin tüketimini ve bu mal ve hizmetleri üreten firmalar 

için de bir gelir kaynağını ifade eder. Bu ihtiyaçların artması daha çok mal ve hizmet 

üretmek zorunluluğunu, yatırımları, üretimi ve gelirleri arttırmıştır. Turizm milli 

gelire olan katkısı yanında, sağladığı döviz geliri ile ödemeler dengesi açığının 

kapanmasında da önemli rol oynamaktadır. Geniş kitlelere iş imkânı sağlamasının bir 

sonucu olarak istihdamın en fazla olduğu emek yoğun sektörlerden biri olma 
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avantajına sahip olan turizm sektörü, aynı zamanda ülke için etkin bir pazarlama ve 

reklam aracı olma özelliğini de sürdürmektedir (Dilber, 2007: 205-206). 

Turizm dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik 

lokomotiftir. Turizm endüstrisi küresel GSMH’nın yüzde 11’ini, 200 milyon iş 

imkânını ve toplam istihdamın yüzde 8‘ini sağlamaktadır. 2010 yılında turizmin 

ekonomiye katkıları; 250 milyon iş olanağı yaratarak, toplam istihdamın %9’unu ve 

global GSMH’ın yüzde 12’sini sağlayacağı tahmin edilmektedir (Rita, 2000: 435). 

Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre tüm dünyadaki ekonomik durgunluğa 

karşın, turizm sektörü bu gelişimini daha hızlı arttırarak devam ettirmiş, 2004’te 

uluslararası turist varışları 763 milyona ulaşarak, 2003 yılına göre yaklaşık yüzde 11 

büyüme sağlamıştır. Büyüme bütün bölgelerde görülmüştür, ancak özellikle en 

büyük artış yüzde 8 ile Pasifik ve Asya’da, yüzde 18 ile Ortadoğu’da gerçekleşmiştir 

(WTO, 2005: 10). Dünya Turizm Örgütünün 2020 vizyonunda, uluslararası turist 

varışlarının 1,56 milyar olacağı tahmin edilmekte, Avrupa’da 717 milyon, Uzak 

Asya ve Pasifik’de 397 milyon, Amerika’da 282 milyon olacağı ve bunları, Afrika, 

Orta doğu ve Güney Asya’nın takip edeceği beklenmektedir (WTO, 2005: 11). 

“Turizmin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de vardır: 

- Turistlerin aşırı kullanımı: Bu durum yerel halkın yerini 

değiştirmesine, aşırı kalabalığa, trafik ve çöp sorununa, gürültüye ve 

genellikle kaynakların (doğal ve kültürel varlıklar gibi) kapasitesinden fazla 

kullanımına neden olabilmektedir. 

-Turizme bağlılık: Toplumun büyük kısmı, diğer endüstrilere oranla, 

turizme bağımlı olmaya başlayabilir. Geleneksel faaliyetlerini ve kendilerine 

olan güveni yitirebilirler. 

-Turist davranışı: Turistler aldırmaz bir tavır içine girerek, yerel 

geleneklere saygı ve nezaket göstermeyerek, görgü kurallarını yok sayarlarsa, 

yerel kültür üzerinde olumsuz etkide bulunabilirler. Bu şekilde, gittikleri 

yörelerin kutsal saydığı birçok alanı bile kirletebilmektedirler. 
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-Düzenlenmemiş turizm altyapıları: Bu, toplum için hayatı kolaylaştıran 

özellikleri içermektedir. Turizm gelişiminin olduğu bölgede planlı bir alt yapı 

gelişimi sağlanamazsa hem çevresel değerlerin tahribine neden olmakta hem 

de turist tatminsizliğine yol açmaktadır.  

-Kültürel özellikler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi: Toplumlar, 

geleneksel değerlerini, sanat anlayışlarını, sanatlarına veya müziklerine ait 

olan öz değerleri eğer yasalarla korumaz veya telif haklarını uygulamazlarsa, 

bazen kaybetme tehlikesiyle karsılaşabilirler. 

-Varlıkların fiziksel bozulmaları: Bu durum, kültürel varlıkların 

özellikle genç insanlar tarafından değerinin anlaşılmadığı için hor 

kullanılması, turizm gelişimine bağlı olarak altyapının önceden 

planlanmaması gibi nedenlerle gerçekleşebilmektedir” (Mckercher ve Cros, 

2002: 60-61). 

 

2.1.1. Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişmesi 

 

Türkiye coğrafi konumu gereği, çok eski tarihlerden itibaren seyahatlere sahne 

olmuştur. İlk ve ortaçağlarda termal kaynakları ve dinsel merkezler sayesinde çok 

sayıda insanın ilgisini çekmiştir. Selçuklular döneminde de önemli yollar üzerinde 

yer alan han ve kervansaraylar Anadolu'nun yolcu trafiğini canlı tutmuştur. Osmanlı 

İmparatorluğunda da küçük ölçekli seyahatler oluyordu ancak ilk modern turizm 

hareketi 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmanî adını taşıyan serginin açılışı 

dolayısıyla başta Avusturya olmak üzere çeşitli yerlerden turistlerin gelmesi ile 

olmuştur. Hemen hemen aynı tarihlerde İstanbul'dan da ilk turist grupları yurt dışına 

gitmiştir (Ertin,1998: 201). 

Tüm bu gelişmelerin yanında Osmanlıya getirilen buharlı gemiler ile ilk turizm 

örnekleri artmaya başlamıştır. Turizm için önemli bir aşama da 1800’lü yıllarda 

tercümanlık ve rehberliğin gelişmesi ile atılmıştır. 19. yüzyıl sonları 20. Yüzyıl 

baslarında Orient Express İstanbul’a sefer düzenlemeye başlamıştır. Bunun 

sonucunda otellerde açılmaya başlamış ve bu otellerden en ünlüsü Pera Palas 

olmuştur. Ancak ilk açılan otel Otel d’Angleterr’dir (Maviş v.d., 2002: 134).  
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Türkiye’nin cumhuriyet dönemin de turizm sektörünün gelişimi iki dönemde 

incelenmektedir. İlk dönem 1923 ile 1962 yılları arasını kapsayan plansız dönem 

olurken, ikinci dönem ise 1962 yılından sonrayı kapsayan planlı dönemdir (Tunç ve 

Saç,1998: 97).  

Plansız dönemde turizm alanındaki ilk önemli gelişme 1923 yılında Türkiye 

Seyyahın Cemiyetinin kurulusudur. 1924 yılında Haydarpaşa Ankara arasında yataklı 

tren seferleri başlamıştır. 1925 yılında havacılık sektörü için Türkiye Tayyare 

Cemiyetinin kurulması önemli bir gelişmedir. Bu cemiyet 1933 yılında Türk Hava 

Yolları ismini almıştır.1939 yılında tanıtma ve turizm isleri ticaret bakanlığı 

bünyesine alınmıştır. 1950 yılında turizmi desteklemek için Turizm Müesseselerini 

Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. 1955 yılında İstanbul Hilton Oteli açılmış ayrıca 

Türkiye Turizm Bankası A.Ş. kurulmuştur. 1957 yılında ise Basın, Yayın ve Turizm 

Vekâleti ile Türkiye’de turizm ilk kez bakanlık düzeyinde bir organizasyon ile temsil 

edilmiştir (Tunç ve Saç, 1998: 97–98). 

Plansız dönem sonrasında ise turizm kalkınma planları içerisinde yer almaya 

başlamıştır. 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur. 1972 yılında 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yani TÜRSAB kurulmuştur. 1980 yılında 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile pek çok teşvikler getirilmiştir. Bunlar düşük faizli 

kredi, yatırım indirimi, finansman fonu istisnası, bina inşaat istisnası, vergi-resim-

harç istisnası, teşvik primi, döviz tahsisi, katma değer vergisi ertelemesi, yabancı 

personel çalıştırma, elektrik-havagazı-su ücretlerinde indirim ve haberleşme 

kolaylıkları gibi teşviklerdir. Bu gelişmenin ardından 5. 6. 7. Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında turizm yer almış ve çeşitli amaçlara yönelik planlamalar yapılmıştır 

(Maviş, 2002: 138–139).  

Uluslararası turizm Türkiye’nin ancak son yıllarda tanıştığı bir olgudur. 

Nitekim 1950 yılında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı sadece 30 bin iken bu 

rakam 1965'te ilk kez yarım milyonu geçmiş 1985 yılında ise 2 milyonu bulmuş, 

1988'de dünya turizminde görülen olumlu değişikliklerin bir yansıması olarak 1990 

yılında 5 milyonun üzerine çıkmıştır. 1990'lı yılların ortalarında yaşanan birtakım 

olumsuzluklar (terör olayları ve 1991 yılındaki Körfez Savaşı), Türkiye’ye Batı 
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Avrupa'dan gelen turistleri etkilemesine karşın Doğu Avrupa'dan gelen turistler 

sayesinde kolay atlatılmıştır. 

Türkiye 1997 yılına gelindiğinde, 10 milyon sınırına yakın turisti ağırlamış, 

dünyada en çok turist ve turizm geliri çeken 20 ülke arasına girmiştir (Erten, 1998: 

202). 

Dünyadaki hızla gelişen turizm hareketlerinin yanında Türkiye’de de 1980’li 

yıllarda hız kazanmaya başlayan turizm hareketlerinde ilerleyen yıllarda hızlı bir 

büyüme gerçekleşmiştir. Türkiye’ye gelen turist sayısı 2000 yılında 10,4 milyona, 

2005 yılında ise 21,1 milyona ulaşmış bulunmaktadır. 2006 yılında Türkiye’ye gelen 

turist sayısında yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak biraz gerileme (19,8 milyon) 

gözlense de genel bir değerlendirmeyle turist sayısının hızla arttığı net olarak 

gözlenmektedir. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de turizm gelirlerinde de ciddi bir 

artış söz konusudur 1980 yılında Türkiye turizm gelirleri yalnızca 326 milyon dolar 

civarındadır. Sonraki yıllarda turizm gelirlerinde hızlı bir artış kaydedilmiş, 1985 

yılında 1,4 milyar dolar, 1990 yılında 3,2 milyar dolar, 2000 yılında 7,6 milyar dolar, 

2005 yılında da 18,1 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir (Mutluer ve Südaş, 

2008: 28-29). 
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(*): Veriler geçicidir. 

Kaynak: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Daire 

Başkanlığı,(“Sanal”, 2010:3) 

Tablo 1’e göre, Türkiye yıllar geçtikçe, turizm pastasından payını arttırmıştır. 

Türkiye dinamik turizm yapısıyla 2008 ve 2009’daki dünya finans krizine rağmen 

turist sayısını arttırmayı başarmıştır. 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’yi   

ziyaret eden yabancı sayısı önceki yılın aynı dönemine göre  yüzde 2,81 artış 

gösterdi. 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,81 artış göstererek 27 milyon 77 bin 

olmuştur.  2009 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize gelen 27 milyon 77 bin 

yabancı ziyaretçinin 1 milyon 571 bin’i  (yüzde 5,80)  günübirlikçidir. 

 

Türkiye turizm faaliyetlerini daha iyi yönetebilmek için uluslararası alanda, 

ülkeleri gruplandırılarak bürolar kurmuş, reklam ve tanıtım faaliyetleri için her gruba 

değişik miktarlarda ödenekler ayırmıştır. 

 

  

Tablo 1:Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı 
 

Yıllar % değişim oranı 
Aylar 2007 2008 2009* 2008/2007 2009/2008 
Ocak  714 425  782 786  751 817 9,57 -3,96 
Şubat  787 048  896 482  898 927 13,90 0,27 
Mart 1 099 960 1 305 297 1 207 729 18,67 -7,47 
Nisan 1 520 954 1 647 903 1 750 281 8,35 6,21 
Mayıs 2 287 645 2 748 564 2 718 788 20,15 -1,08 
Haziran 2 774 076 3 305 832 3 263 089 19,17 -1,29 
Temmuz 3 624 156 4 084 764 4 343 025 12,71 6,32 
Ağustos 3 384 065 3 762 136 3 760 372 11,17 -0,05 
Eylül 2 799 276 2 981 044 3 136 010 6,49 5,20 
Ekim 2 152 908 2 462 497 2 617 193 14,38 6,28 
Kasım 1 177 475 1 267 996 1 403 740 7,69 10,71 
Aralık 1 018 923 1 091 376 1 226 143 7,11 12,35 
Toplam 23 340 911 26 336 677 27 077 114 12,83 2,81 
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Tablo-2: 2010 Yılı Turizm Bakanlığı Büro ve Bütçe Dağılımı 

 
Ödemeden 

sorumlu büro 
Görev alanına giren ülkeler 

2010 yılı 

tahmini 

bütçesi ($) 

Toplam 

1. Grup 

Amerika 

New york, Los 

Angeles, Vaşington 

Abd, Kanada, Meksika 4.000.000 
4.000.000 

2.Grup 

Avrupa 

Berlin, Frankfurt Almanya 7.500.000 

 

 

11.750.000 

 

Lahey Hollanda 1.350.000 

Varşova Polonya 800.000 

Zürih İsviçre 1.000.000 

Viyana Avusturya, Macaristan 

Çek Cumhuriyeti, Slovakya 

1.100.000 

3.Grup  

Avrupa 

Roma İtalya,Malta 1.000.000 

 

 

 

13.800.000 

 

 

 

 

Madrid İspanya, Portekiz, Şili, Brezilya, Arjantin 1.000.000 

Paris Fransa, Monako 1.000.000 

Brüksel Belçika,Lüksemburg 1.000.000 

Londra Birleşik krallık, İrlanda, İzlanda, Güney Afrika, 

Avustralya, Yeni Zelanda 

4.500.000 

Stokholm İsveç ,Norveç 1.000.000 

Kopenhag Danimarka 1.000.000 

Helsinki Finlandiya, Estonya 1.000.000 

Kopenhag Danimarka 1.000.000 

Helsinki Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya 1.000.000 

Saray bosna Bosna hersek 200.000 

Sofya Bulgaristan, Romanya, Yunanistan 1.400.000 

Belgrad Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya,Karadağ 450.000 

Üsküp Makedonya, Arnavutluk, Kosova 250.000 

 

4.Grup 

Avrupa 

Moskova Rusya fed. Belarus 5.000.000 

8.000.000 
Kiev Ukrayna, Moldova 1.750.000 

Almatı Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan 

Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan,Tacikistan 

1.250.000 

 

5.grup 

Orta doğu 

Kuzey 

Afrika 

 

Dubai B.a.e., Bahreyn, Kuveyt, Katar 1.250.000 

 

4.200.000 

 

 

İslamabad Pakistan 200.000 

Riyad Suudi Arabistan, Umman, Yemen 500.000 

Kahire Mısır, Fas, Tunus,Cezayir 350.000 

Tahran İran 500.000 

Şam Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak 400.000 

Tel aviv İsrail 1.000.000 

6. Grup 

Uzak doğu 

Hindistan 

Pekin Çin 1.250.000 

3.250.000 
Tokyo Japonya, Güney kore 1.000.000 

Kuala lumpur Malezya, Singapur,Tayland,Endonezya,Brunei 500.000 

Yeni Delhi Hindistan 500.000 

                                                                                                                                                       Genel Toplam 45.000.000 
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(“Sanal”,2010:3) 

Tablo 2’ye göre, Türkiye Turizm Bakanlığı, 2010 yılı için hedeflerini 

büyütmüş ve turizm tanıtım ve reklam bütçesini yeniden ayarlamış ve hareket alanını 

6 bölge olarak belirlemiştir. Genel anlamda Turizm faaliyetleri tanıtım bütçesi için 

45 Milyon dolarlık ödenek ayrılmıştır. İsveç Avrupa’nın 3. Grubunda yer almış ve 

Norveç’le birlikte bir milyon dolarlık bütçe ayrılmıştır. 

 

2.1.2. Türkiye Turizminin Pazarlama Hedefleri  

Türkiye kültür ve turizm bakanlığı turizm pazarlama hedefleri yaparken, kısa 

ve uzun vadeli planlar yapmış, hedeflerini koymuştur. Kısa vadeli olarak, 2010 

yılının turizm pazarlama hedefleri yapılmış ve Türkiye’ye 30 milyon turist 

getirilmesi planlanmıştır. 

Turizm bakanlığı, 2010 yılı pazarlama hedefleri olarak: 

- Türkiye’nin pazar payının ana pazarlarda geliştirilmesi, olgun pazarlarda 

korunması, gelişmekte olan pazarlarda artırılması 

- Normal koşullar altında toplam ziyaretçi sayısının %6, gelirlerin ise %8 

oranında artırılması 

- Ülkemize gelen üst gelir grubu turistlerin payının artırılması 

- Kişi başı harcamanın ve kalış sürelerinin artırılması 

- Mevsimselliğin azaltılarak turizm talebinin 12 aya yayılması 

- Kültür, golf, kongre, yatçılık, şehir, gençlik, sağlık, eko turizminin 

payının arttırılması 

- Turizmin bölgelere dengeli dağılımının sağlanması. (“Sanal”, 2010: 3) 

 

  Türkiye uzun vadeli turizm pazarlamasına büyük önem vermektedir. Bu 

yüzden Turizm Bakanlığınca cumhuriyetin 100. Yılı için 2023 yılı turizm planlaması 

yapılmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi’nde belirlenen stratejik 

yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi 

öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 

2023 yılında 63 milyon turist ve 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına 

yaklaşık 1350 dolar harcamaya ulaşılması öngörülmüştür (Turizm Bakanlığı, 2010). 
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2.2. İmaj Kavramı  

İmaj, gündelik dilimize yerleşmiş bir sözcük haline geldi. Çoğu zaman imaj 

olumsuz yalan, aldatmaca gibi sıfatlarla birlikte kullanılır; gerçek olmayanı, yapay ve 

yalanı ima eden bir anlamda. Oysa imaj, insanların kurum ya da kişiler hakkında 

sahip olduğu bilgileri özetleyen kanı ve inançlardır (Gürgen, 2003: 15). 

 

“İmaj, bir sahtekârlık, bir hile, yeteneğin ve bilginin yerine geçen bir 

şey değildir. İmaj bir iletişim aracıdır, yeteneklerimizin bir parçacısıdır; kim 

olduğumuzu, ne yaptığımızı, yaptığımız işin ne kadar ehli olduğunuzu 

anlatmanızı sağlayan bir reklam panosudur” (Linkemer, 1993: 13). 

 

İmaj, “gerçekliğin yaklaşık olarak bir görsel sunumu olup, fiziksel (bir 

fotoğraf ya da resimde olduğu gibi) veya hayali (edebiyat ve müzikte olduğu gibi) 

olabilir. Bu demektir ki bir ürün, genel izlenim, gerçeği yeniden üretmekten çok 

izleyicilerin ilgisini çekmek için yaratılmışsa, gerçeklik-imajla nadiren 

çakışacağından-bir yanılgılar yumağını yansıtır. Sözcüğün tam Türkçeleşmiş hali 

olan imge ise imgeleme/işaretleme bağlamında image’nin kasıtlı olarak yanıltıcı 

düzenlemeyle sunulmayan yanını da kapsamaktadır. Bu yanıltıcı düzenlemeyle 

sunulmayan gizlenen yanı, çağdaş kültür eleştirmenlerini imge’yi araştırma ve 

çözümleme yoluna itmiş ve bir bilim dalı olarak imge bilim’i ortaya atmıştır” 

(Yazıcı, 2003: 33). 

 

Küreselleşen her kavrama, gerçekte ona ait olmayan anlamlar da yüklenir. 

İmaj da 1990 sonrasının popüler kavramlarından biri oldu. Bu durum olur olmaz her 

yerde ve herkes tarafından kullanılmasına, dolayısıyla da kavramın içeriğinin 

boşalmasına, doğru yanlış birçok anlamlar yüklenmesine neden oldu. Peki, imaj 

nedir? Literatürde imaj kavramı ile ilgili pek çok tanım yer almaktadır. Bu 

tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir; 

“İmaj, kendini “gerçekte hiç olamayacağı kadar iyi göstermek” değil 

kendini iletişimin tüm imkânlarını kullanarak olabildiğince doğru ve 

etkileyici bir şekilde ifade etmektir. 
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İmaj, “insanları kandırmak için maske takmak değil” içimizde saklı 

gerçek kimliği ortaya çıkarmaktır. 

İmaj, “basit bir süsleme süreci değil, işimiz iyi yapmanın ve iyi bir 

kariyer oluşturmanın temelidir. 

İmaj sahte bir şey değildir. Sadece insanların seni gördüğünde, 

hakkında oluşturduğu gözlemdir, fiziksel ve kişisel özelliklerinin bir 

karışımıdır. 

İmaj, kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan, bulunduğu ortamda 

başarılarının görünmesine yardım eden ve kişinin var olan özelliklerinin 

cilalanmasını sağlayan bir çalışmadır”(Harmancı, 2008: 43). 

 

Kurumların tüm iletişim faaliyetlerinin bütünlüğünü anlatan kurumsal 

iletişim, uzun vadeli bir çalışmadır. Hedefi olumlu bir imaj oluşturmak, korumak ya 

da değiştirmektir. İmaj ise, reklam ve halkla ilişkilerin en etkili bir jargonu olarak 

tanımlanır. İmaj, gerçeğin yaklaşık olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve 

resimdeki gibi fiziksel ya da edebiyat ve müzikteki gibi imgesel de olabilir. Bu 

tanımları biraz daha netleştirirsek, çeşitli kanallardan, reklamlardan doğan ilişkilere, 

içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunulan ön yargılara kadar elde edilen 

bilgi ver verilerin bir değerlendirmesi diyebiliriz. Günümüzde iletişim teknolojisinin 

ilerlemesi sonucunda karşılaştığımız pek çok mesajın her biri bilgilenme sürecimizin 

yalnızca küçük bir parçasını oluşturur. Bu açıdan imaj, bir kez sahip olunan ve ömür 

boyu sürdürülen kavram olarak tanımlanamaz. Bireylerin zihinlerinde yavaş yavaş 

oluşan bütünüdür denebilir. Kuşkusuz başarılı bir imaj hem tutarlı hem de belirgin 

olmalı ve özellikler uyumlu duruma getirilmelidir (Akyürek,2005:32).  

 

İmaj kavramına olumlu yaklaşanların yanında ayrıca eleştirel yönden 

yaklaşımlarda vardır. Bunlardan birisi ise imaj; 

“Gerçekliği tümüyle gizlemeye, var olan özelliklerin göz ardı 

edilmesine ve sadece göze hoş görünecek, çevrede olumlu etki yaratacak 

niteliklerin yapay bir şekilde benimsenerek çevredeki kişilere aktarılmasına 

yardım etmektir”(Göksel-Yurdakul, 2002: 198). 
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Linkemer; “İmaj sözcüğünün neredeyse onu tanımlamaya çalışan insan sayısı 

kadar çok tanımı vardır şeklinde açıklamıştır. Tanıdığım genç bir kadın, imajı; 

Amerika’daki iş dünyasının ve sözde özgür toplumumuzun en kısıtlayıcı yanını 

oluşturan, insan ambalajı; üslupçuluk, konuşma modelleri, çalışma alışkanlıkları, 

duruş tarzı diye tanımlamıştı diye aktarıyor” (Linkemer, 1993: 12). 

 

2.2.1.İmaj Çeşitleri 

 İmaj kavramını tam olarak anlamak için imaj çeşitlerini bilmek konuya 

bütünlük getirecektir. 

İmaj çeşitlerinin en önemlilerinden birisi kurumsal imajdır. Piyasaya sunulan 

mal ve hizmetler, giderek daha çok standartlaşmakta ve birbirine benzemektedir 

(Taşkın, 2000: 274). Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, kuruluşlar mal 

ve hizmetlerin üretimi, pazarlanması, tanınırlığının sağlanması gibi birçok yönden 

kendilerine benzer faaliyet gösteren diğer kuruluşlar arasından sıyrılıp, daha fazla 

dikkat çekme çabasına girmişlerdir. Bu doğrultuda yapılan önemli yatırımlardan ve 

şirketlerin başarılarına birebir etki eden unsurlardan bir olan kurumsal imaj 

faktörüdür (Dinçer,1998:1). Kar amacı güden kuruluşların yanı sıra, kamu 

kuruluşlarının, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve kar gütmeyen diğer bazı 

grupların da, imaj konusuna önem verdikleri ve hedef kitle nezdinde olumlu bir 

kurumsal imaj meydana getirme ve bunu sürdürmeye gayretli oldukları söylenebilir. 

Kurumsal imaj içeriğinin yönetim sürecinde geliştirilmesinin merkezinde üç 

temel öğe üzerinde durulur. Bunlar, kurum kişiliği, kurum kimliği ve kurum imajıdır. 

Bireyler ve kurumlar kimlikleri doğrultusunda kişiliklerini yansıtır. Kurumsal imaj, 

kuruluş hakkındaki görüş ve düşünceleri, diğer bir anlatımla, kurumun algılanış 

biçimini yansıtmasına karşı, kurumsal kimlik, kuruluşun fiziksel görüntüsü ile 

ilgilidir. Kısaca, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj birbirini destekler. Bütün 

bunların toplamında anlatımını bulan kurumsal imaj, iç ve dış hedef kitle üzerinde 

inandırıcılık ve güven yaratmak ile sürdürmek gibi önemli bir işlevi de yerine getirir. 

Hem kuruluş içinde hem de dışında oluşturulacak imajın tek ve inandırıcı olabilmesi, 

gerçekle uyum içinde olmasına bağlıdır. Az önce sıralanan bilgiler ışığında, 

kurumsal imaj, kurumsal kimlik sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı 

bütünsel algı olarak tanımlanabilir. Kurum imajı alcının gözündedir. Kurum 
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çalışanlarına, ortaklarına, müşterilerine ve tüm iç ve dış alıcılarına gönderdiği 

iletilerle kendi lehinde bir imaj uyandırmak ister. Burada önemli olan işlev, iletinin 

alınışıdır. Kısacası kurumsal imajı, alınan tüm iletiler doğrultusunda, kurum 

hakkında alıcıda oluşan resimdir (Akyürek, 2005: 32). 

 Bakan’a göre, kurumsal imaj; kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve 

kurumsal davranışın toplamından oluşmaktadır. Yerine getirdiği en önemli işlev, iç 

ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılık, güven yaratmak ve bunu sürdürmektir. 

Kurumsal görünüm kapsamı içinde firmanın logosu, yazı karakteri, kuruluş renkleri, 

basılı materyaller, ambalaj, satış geliştirme tedbirleri, ilanlar, sergi ve stantlar yer 

almaktadır (Bakan, 2005: 39). 

 

 Kurum imajı kavramı değişik uzmanlar tarafından çeşitli şekillerde 

tanımlanmıştır. Bunlardan birinde kurum imajı, “dış katılımcıların düşüncelerinde 

ortaya çıkan, kurumun vizyonu, misyonu ve örgütsel değerlerinde oluşan kurum 

kimliğinin bir algılanış biçimidir” seklinde tanımlanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2007: 

65). 

Kurum imajı, özellikle endüstri devriminden sonra rekabetçi pazarda öne 

çıkma çabalarına paralel olarak ortaya çıkmış ve bilimsel olarak ele alınmaya 

başlanmıştır. Kurum imajının yönetimi, modern kurumsal kimlik uygulamaları ile 

pazarlama bilimi üzerine kurulmuş bir disiplindir. Geçmişte kurum imajı, sadece 

görünüşe hitap eden kurumla ilgili maddi unsurlar olarak ön plana çıkmaktaydı. 

Ancak bugünün gelişen dünyasında kurum imajı, kurumun görsel, işitsel ve 

davranışsal boyutlarını da içermektedir. Bu kapsamda, kurum imajı yönetimi de, 

bütünleşik bir yönetim disiplini olarak ele alınmaktadır (Howard, 1998: 1-2). 

 

Kurt Huber’e göre imaj kavramı çeşitlilik gösterir: 

“Ürün İmajı ürünün sahip olduğu imajdır. Bu ürünün imajı onu üreten 

kurumdan daha yaygın olabilir ve bazı durumlarda ürün imajı çok yüksek ve 

tanınmış olduğu hallerde onu üreten kurum hiç tanınmayabilir. 

Marka imajı en tanınmış imaj türüdür. Gündelik ihtiyacın ürün ve markaları 

kadar, otomobil ve lüks tüketim malları da bu imaja sahiptirler. Doyuma ulaşmış 
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olan pazarlarda diğerlerinden ayrılan marka imajları tüketicilerin oryantasyonu ve bir 

farklılık için mutlak gereklidirler. 

Kuruluşun kendi algıladığı imaj bir işverenin, patronun kendi kurumunu 

görme ve değerlendirme tarzıdır. Bu tıpkı bir mühendisin kendisinin gerçekleştirmiş 

olduğu yenilikleri değerlendirme tarzı gibidir. Yani objektif olması her zaman için 

mümkün değildir 

Yabancı imaj, kendi imajının tersidir. Ürün ve faaliyetlerle doğrudan ilgisi 

olmayan kişilerin, yabancıların sahip oldukları imajlardır. Güçlü markalarda kendi ve 

yabancı imajı genellikle örtüşmektedir 

Transfer imaj, en tanınmış türü, uluslararası alanda yaygın, genellikle lüks 

mallar arasında yer alan bir markanın genellikle o türde olmayan bir ürüne 

transferdir.  

Mevcut imaj, kuruluşun şu anda sahip olduğu imajdır. İmajlar dinamik 

yapılardır, değişiklik gösterirler ve zamana uymak durumundadırlar. Sürekli genç bir 

görünümü korumak zorunda olduklarından dolayı, mevcut durumun saptanması için 

bilimsel analizleri gerekli kılarlar. 

İstenen imaj, kurumun sahip olmasını istediği imajdır. Yapılmış olan mevcut 

durum analizinden sonra gerçekleştirilen düzeltmelerle bu imaja ulaşılabilmektedir. 

İstenilen imaj, kurumun gelecekteki imajıdır. Yani bugünden itibaren sahip olunan 

imajdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, önemli olan imaj unsurlarının 

değiştirilememesidir. Çünkü imajlar yalnızca onları taşıyan güçlü parçaları ağırlıklı 

olarak kaldığı takdirde yaşayabilirler. 

Pozitif imaj, iyi ve güçlü profillere sahip marka ve isimlerdir. Bu tür imajlar 

insanlarda sempati uyandırırlar. Kişisel olarak pozitif bağlantımızın olduğu 

ürünlerdir. Pozitif imajlar elde edilen tecrübeler ile yakından ilgilidirler. 

Negatif imaj, burada aklımıza ilk gelenler bir yerlerde takılıp kalmış olan ‘’ 

tarihi’ ’ marka ve isimlerdir. Fakat kurumlar bu sınıflandırmaya örneğin evlere 

yapılan satışta saldırgan bir şekilde davrandıklarında da veya çevreyi olumsuz yönde 

etkilediklerinde de, girebilmektedirler” (Akt: Mürteza ve Huber, 1997: 170-171). 
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2.2.2. Ülke imajı 

İmaj, sanatçıların, iş adamlarının, siyasetçilerin, devlet adamlarının, 

markaların, kuruluşların hatta ülkelerin oldukça önemsedikleri konudur (Ak, 1998: 

65). 

Günümüzde, küreselleşmenin etkisiyle her ürün hemen hemen her ülkede 

bulunmakta, her türlü bilgiye internet aracılığı ile ulaşılmaktadır. Ulaşımın da 

gelişmesiyle dünya küçülmüştür. Rekabetin arttığı bu ortamda, ülkelerin ürünlerini 

pazarlaması, turist ve yatırım çekmesi güçleşmiştir. Bu nedenle birçok ülke ‘ülke 

İmajı’na yatırım yapmakta, uzun vadeli stratejiler geliştirmekte, hatta bazı 

hükümetler ‘ülke imajı danışmanı’ tutmaktadır. 

Uluslararası pazarlamada özellikle ülke imajı dış pazarlara açılmak isteyen 

firmalar açısından çok önemlidir. Turizm şirketlerinin dış ülkelerde yaptıkları 

pazarlama faaliyetleri de bu yönden önemlidir. 

Ülke imajı, kişinin, ülke hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve 

çağrışımlarının bütünüdür. Çağrışımlar, medyada o ülke ile ilgili çıkan haberler, o 

ülke ile siyasi ilişkiler, o ülke sanatçılarının, sporcularının dünyadaki yeri, başarıları, 

başarısızlıkları, eserleri kısaca popülariteleri, o ülke menseli ürünlerin veya 

firmaların imajları gibi değişik kaynaklardan edinilebilmektedir. Bir ülkenin, yabancı 

yatırım çekme kabiliyeti, dünya turizm gelirlerinden aldığı pay ve ihracat düzeyi, 

ülke imajından etkilenmektedir. Tüketicilerin, ülke hakkındaki düşünceleri o ülkenin 

ürünlerini satın alıp almamalarını etkilemektedir. Aynı şekilde, turistler de seyahat 

planlarını hazırlarken seçeneklerini oluşturan ülkeler hakkındaki düşüncelerini göz 

önüne alarak karar verirler. Firmaların girdilerini temin etmekle görevlendirdikleri 

satın alma sorumluları, ülkeler hakkındaki düşüncelerini o ülkelerin ürünlerine 

yayarak ülke imajını ürüne aktarmaktadırlar. Yabancı yatırımlar da ülkenin 

ekonomik, politik ve teknolojik yapılarından oluşan imajından etkilenmektedir 

(Yalçınkaya, 2006: 12). 

Ülkelerin yabancı sermayeye karşı tutumları, siyasi istikrar, toplumsal barış, 

sendikal hareketler gibi konular ülke imajı açısından çok önemli faktörlerdir. Diğer 

taraftan ülke imajına bağlı olarak firma imajı da dış pazarlara açılmada önemli bir 

fırsat veya engel teşkil edebilir. 
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Tüketiciler, ürünleri değerlendirmede ve satın alma tercihlerini ortaya 

koymada, ürünün markasından, fiyatından ve ürünün ihtiyaç ve isteklerini karşılama 

düzeyinden yararlanmaktadır. Bu bağlamda, ürünün fiyatı ve markasının, tüketiciler 

tarafından ürünün kalitesinin bir göstergesi olarak algılandığına dair bulgular 

bulunmaktadır (Samiee, 1994: 579-604). Fiyat ve markaya ek olarak, özellikle 

yabancı ürünlerin değerlendirilmesinde ürünün ülke imajının bilinmesinin de etkili 

olduğu ifade edilmektedir (Chao ve Rajendran, 1993: 22-29). Dolayısıyla, ürünün 

ülke imajının bilinmesi ve söz konusu ülkenin imajı, tüketicilerin ürünleri 

değerlendirmede kullandıkları önemli bir ipucudur. 

İşletmeler açısından baktığımızda küreselleşme sürecinde başarılı olabilmek 

için rekabete dayalı bir ‘vizyon’, değişime duyarlı bir ‘yönetim anlayışı’ ve fark 

oluşturabilen bir ‘işletme kültürü’ gerekmektedir. Değer oluşturabilmek için ise 

güçlü bir marka ve kurum imajına sahip olmak zorunludur. Marka ve kurum imajı, 

hedef kitlelere ‘değer sunarak’ rekabet üstü olmanın yolunu açmaktadır. Güçlü bir 

marka ve kurum imajı oluşturabilmenin yolu da, sunulan ürün ve hizmet başta olmak 

üzere, teknolojide, müşteri memnuniyetinde, toplumsal sorumluluk ve kalitede ortaya 

‘fark’ koyabilmekten geçmektedir. İşte bu ‘farkı’ oluşturabilmek için güçlü bir 

kurum imajına sahip olmak gerekmektedir. Aynı şey ülkeler için de geçerlidir. 

Küreselleşme sürecinde ülkeler de kendi yönetim anlayışlarını şeffaf bir şekilde 

ortaya koyabilmeli, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda kendi 

kültürlerini oluşturabilmeli, ‘değer oluşturma’ yönünde çaba harcamalıdırlar. Tıpkı 

kurumların imajı gibi, ülkelerin de kendi imajları bulunmaktadır (Özkan, 2010).  

Araştırmalar ülke imajının iki farklı yolla biçimlenerek tüketicilerin satın 

alma davranışını etkilediğini göstermektedir: 

Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen etmenlerden birincisi hale 

etkisidir (Halo Effect). Tüketicilerin ürünün üretildiği ülke ile ilgili sahip oldukları 

imajı ürüne de yüklemeleridir (Şamlı, 1995: 118). Burada ülkenin imajı olumluysa 

ürününki de olumlu olur, olumsuzsa ürünün imajı da olumsuzdur. “Hale etkisi, 

ürünle ilgili az bilgi varsa ya da hiç bilgi yoksa ülke imajından veya o ülkeye ait 

diğer ürünlerin imajından doğar (Min Man, 1990: 9). 
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Şekil:1 Ülke İmajının Ürünlere Etkisi 

ÜLKE İMAJI     →     İNANÇLAR      →       MARKA/ÜRÜN 

 

Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen etmenlerden ikincisi 

özetleme etkisi (Summary Construct). Ülke imajını oluşturmak için ürün imajından 

yararlanılır. Kişinin ülke ürünleri hakkındaki bilgisi ülke hakkındaki bilgisinden 

fazla ise ürün ile ilgili sahip olduğu bilgileri ülkeye uyarlar (Min Man, 1990: 222-

229). 

 

Şekil:2 Ürünlerin Ülke İmajına Etkisi 

ÜRÜNLER HAKKINDAKİ BİLGİLER   →   ÜLKE İMAJI  →    MARKA/ÜRÜN 

 

Bazı ülkeler bazı ürün kategorilerinde belirli bir imaja sahiptir. Örneğin; 

İtalyan pizzası, Rus votkası, İsveç çikolatası, Alman teknolojik ürünleri, Japon 

teknolojik ürünleri, Fransız şarabı ve parfümü diğer ülkelerde üretilen aynı 

kategorideki ürünlere nazaran daha olumlu bir imaja sahiptir. Bu tür imaja sahip 

ülkelerin ihracatları daha çok imajın kaynağı olan ürün kategorisindeki ürünlerden 

oluşur. Örneğin; ‘Made in France’ menşeli şaraplar, ‘Made in Turkey’ menşeli 

şaraplara göre daha tercih edilir düzeydedir. Bunun nedeni belli kategorilerdeki ülke 

ürünlerinin tüketicilerde bıraktığı kaliteli, en iyisi, vb. gibi imajlardır. Örneğin; 

tüketicilerin İsveç arabaları için İspanyol arabalarının iki katı fiyat ödemesinin tek 

nedeni ‘Made in Sweden’ etiketidir (Akt: Özer ve Usunier,1999: 278). 
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2.2.2.1. Ülke İmajının Sonuçları 

Ülkenin imajının artmasıyla birlikte sosyal hayatta değişmeler olur, ülkenin 

şirketleri dış pazarlarda daha kolay iş yapar ve en önemlisi yabancılar ülkeyi daha 

güvenli bulur ve daha çok ziyaret etme eğiliminde olur. Genel olarak ülke imajının 

sonuçlarını kısaca özetlersek; 

- Ülkeyi ziyaret etme eğilimi 

- Ülke / Ülkenin şirketleriyle iş yapma eğilimi 

- Ülkenin ürünlerini kullanma eğilimi 

- Ülkede yaşama eğilimi 

- Ülkede eğitim alma eğilimi 

- Ülkede çalışma eğilimi artar ( “Sanal”, 2010: 4). 

 

Tablo-3: Ülke İmajını Oluşturan Değişkenler Tablosu 

Ülke İmajını Oluşturan Değişkenler Kişisel Tecrübeler 
 

Medyanın Etkisi 

Sosyo-kültürel Etkenler 

Tarih, Din, Dil, Kültür 

Geziler, Hatıralar 

Kulaktan kulağa gelen duyumlar, 

Dedikodular / Mitler 

Haberler 

 (yazılı ve görsel 

medya), Kitaplar 

Coğrafi Etkenler 

Lokasyon - Coğrafi Konum 

Doğal - Doğal Kaynaklar 

                         -                - 

Ekonomik Etkenler 

Ülke ekonomisinin yapısı 

İşgücü kalitesi,Şirketler ve ürünler 

(markalar) 

                        -                - 

Siyasi Etkenler                          -                - 

Diğer Etkenler 

Ülke insanın özellikleri 

Demografik özellikler 

                        -                 - 

( “Sanal”, 2010: 4). 

Tablo 3’e göre ülke imajını oluşturan etmenler üç gruba ayrılır. Bunlar ülke 

imajını oluşturan etmenler, kişisel tecrübeler ve medyanın etkisi. 

Ülke imajını oluşturan etmenler, sosyo-kültürel etmenler, coğrafi etmenler, 

ekonomik etmenler, siyasi etmenler, ve diğer etmenler olarak ayrılır. 



31 
 

Sosyo- kültürel etmenler; tarih, din, dil, kültür dür. Coğrafi etmenler; coğrafi 

konum ve doğal kayaklardır. Ekonomik etmenler; ülke ekonomisinin yapısı, işgücü 

kalitesi, şirketler ve markalar. Diğer etmenler ise; ülke insanının özellikleri ve 

demografik özelliklerdir. 

Tablo 3’e göre kişisel tecrübeler; geziler, hatıralar, kulaktan kulağa gelen 

duyumlar, dedikodular, mitlerdir. 

Tablo 3’e göre medyanın etkisi ise; yazılı, görsel haberler ve kitaplardır.  

 

2.2.3. Türkiye’nin Genel İmajı 

İmaj, zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunların 

olumlu/olumsuz değerlendirmelerinden oluşur; akla gelen resim ya da sembolik 

anlamdır (Poyraz, 2007: 1). 

Sembolik anlam ise pek çok unsurdan ve bir nesnenin/ülkenin benzerleriyle 

ya da rakipleriyle kıyaslanmasından oluşan bir bütündür. Türkiye sözcüğünün bir 

yabancıda uyandırdığı çağrışım, görüş ve duygular Türkiye’nin imajını 

yansıtmaktadır ve bu imaj genel olarak, özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkelerde olumlu olmaktan uzaktır (Akçadağ, 2010: 1) 

Diğer ülkelerin bizi nasıl ‘algıladıkları’ büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin dünya kamuoyunda önemli bir “yanlış algılanma” sorunu vardır. 

Türkiye hakkında pek çok eksik ve yanlış bilgi bulunmakta, bu yanlış bilgiler 

zamanla ‘yanlış kanaatlere’ dönüşmektedir. Yanlış kanaatlerin düzeltilmesi ise çok 

uzun süreler almaktadır. Bu da Türkiye’nin ülke imajının yönetilmediği gerçeğini 

ortaya koymaktadır. Türkiye hakkındaki yanlış bilgi, algı ve kanaatler ancak stratejik 

iletişim yönetimi sayesinde olumlu yönde etkilenebilir. Özellikle Avrupa Birliği 

üyeliği sürecindeki Türkiye’nin iletişimin stratejik kullanımına çok acil ihtiyacı 

vardır (Özkan, 2010). 

Türkiye’nin dış dünyadaki imajının çıkardığı ve yarattığı markalara eşit 

olduğu tezinden hareket edecek olursak Türkiye´nin yurtdışında markalaşan 

değerlerinin azlığı ve bunu başarabilenlerin de sınırlılığı göz önünde tutulursa 

imajımızın yüksek olduğunu söylemek güç. Türkiye´de kimi kurumlar kendi 

insiyatifleri ile markalarını yaratma çabasında olsalar da, potansiyeli yansıtır bir 
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başarıdan söz etmek olanağı yoktur. Strateji yoksunluğu veya kamusal desteğin zayıf 

kalması, profesyonelleşmede eksiklikler ve sayılabilecek onlarca nedenden dolayı 

Türk ürünleri dünya pazarında marka olarak yerlerini alamıyorlar. Yabancı menşeli 

dünya markalarının bilhassa tekstil alanında ürünlerini Türkiye´de yaptırdıklarını ve 

kendi logoları ile piyasaya sürdüğünü düşünürsek, acı tablo daha da belirgin bir hal 

alıyor (“Sanal”, 2010: 6).  

 Türk imajını incelerken, Osmanlı’dan kaynaklanan Türk imajını görmezden 

gelemeyiz. Osmanlı kaynaklarında Türk sözcüğünün bol miktarda kullanıldığını; 

Osmanlıların kendilerini Türk olarak adlandırmakta çekinceleri olmadığını; Türklük 

aidiyetinin bazı yazarlarda dini aidiyeti aşkın bir şekilde ortaya çıktığını, bazılarında, 

Türk’ün Müslüman veya Sünni ile eş anlamlı kullanıldığını; Osmanlı hanedan 

üyelerinin, sultanların, şehzadelerin, Türklük ile ilişkilendirildiğini; Türklere bahadır, 

savaşçı, kimseye muti olmayan, sert karakter özellikleri yüklendiğini, bazılarında ise 

anlayışsızlıkla, kabalıkla, basit ve bön olmakla vasıflandırıldıklarını görmekteyiz 

(Akt: Kumrular ve Erdem, 2005: 25). 

 

Yeryüzünde yaşayan milletler hakkında hemen herkesin yerleşmiş kanaatleri 

vardır. Aynı şekilde, diğer milletlerin de Türkler ve Türkiye hakkında, birçok 

kaynaktan etkilenerek oluşmuş kanaatleri vardır. Türklerle ilgili olumsuz imaj 

Avrupa’nın dini kitaplarından, Kralların meklarına kadar klişeler halinde yer almıştır. 

 16. Yüzyıl din adamı Enuntius Türkler hakkında korkunç imajlar çizmiş; 

Türklerin insanları kazığa geçirdiğini, zulüm ettiğini, yaktığını, kaynatıp astığını 

anlatmıştır. Tanrının kutsal kitaplarını işine geldiği gibi kana boğar. Korkunç imaj 

sadece yazıda kalmaz. Erhard Schön’ün bir Türk pazarında çıplak Hıristiyan kadın 

esirlerin ve ortadan ikiye bölünmüş çocukların satışa sunulduğunu gösteren gravürü 

bu kötü imajı bir adım öteye götürmüştür. Şarlken dönemi İspanyasında ise Luther’in 

görüşleriyle aynı olan dini bir inanç söz konusudur. Türklerin Hıristiyanlara ettikleri 

eziyet aslında kendi günahlarının diyetidir. 1527 yılında ise Luther doktrininde: 

“Ölene kadar Türklere ve tanrılarına karşı savaşacağım der” ve yaz sonunda Türkler 

Viyana’ya doğru Orta Avrupa’yı yakıp yıkarak ilerlerken, Luther gibi büyük bir 

düşünürün bile görüşlerini 180 derece değiştirmesine sebep olan şüphesiz, Türk’ün 
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cisminin de en az ismi kadar ürkünç oluşudur. Bir asker olsa ve Türk görse: “Şeytan 

görmüş gibi kaçacağını söylemekten çekinmez” (Kumrular, 2007: 119). 

 

Geçmişten gelen olumsuz Türk imajının 20. Yüzyılda nasıl yansıma bulduğu 

Arabistanlı Lawrence, Topkapı, Gece Yarısı Ekspresi ve Ararat üzerinden okunabilir. 

Filmlerde görsel-işitsel anlatımın gücü ile oluşturulan temsili gerçeklik izlenimi 

yaratılmıştır. Ararat’a gelene kadar sözü geçen filmler, gerek izler kitle, gerek 

aldıkları ödüller, gerekse sinematografik anlatımı aracılığı ile Türk imajının 

oluşmasında etkin rol oynamışlardır. Bu anlamda, sözü geçen filmleri 20. yüzyılda 

Türk imajını temsil eden filmler olarak değerlendirmemiz mümkün olmaktadır. Bu 

bağlamda halkla ilişkiler disiplininde yer alan, kişisel imaj oluşumundaki etmenlerle 

paralellik kurulabilir. Sinemada beliren imajın, aynen halkla ilişkiler etkinliğinde 

yaratılan izlenimde olduğu gibi, söylem, kişilik özellikleri, kültür-değer-algı-tutum 

ve davranışlar, iletişim becerileri, sözsüz iletişim biçimleri, araçlar, aksesuar ve 

mekân kullanımı yoluyla şekillendiğini söyleyebiliriz. Arabistanlı Lawrence filmi 

özellikle olay örgüsü içerisindeki söylem; Türklerin düşman, istilacı, özgürlük 

düşmanı ve hatta tecavüzcü olduğu yönündedir. Filmde geçen olaylar, kahraman ve 

karakterler, kültür ve değer algısını yapılandırır nitelikte aktarılır. Buna göre, düşman 

ve acımasız Türk imajının sergilendiği bir yapımda, Emir Faysal’ın kampını 

acımasızca bombalayan Türk uçakları, köylere saldıran Türk askerleri, istilacı olarak 

bahsedilen bir Türk kavramı belirgindir (Kumrular, 2007: 210). 

Avrupa topluluğu ülkelerinde Türkiye imajı pek olumlu değildir. Türkiye 

topluluğa girmek istemektedir. Ancak olumsuz imaj yüzünden Avrupa Topluluğuna 

gireceğimiz tarih bile belli değildir. Olumlu olmamasının sebepleri; 

“Avrupa kamuoyu üç temel konu nedeniyle Türkiye’nin üyeliğine 

şüpheyle yaklaşmaktadır. İlk konu Türkiye’nin nüfusu ile ilgilidir. 

Avrupa’daki genel kanı Türkiye’nin nüfusunun giderek artarak 100 milyonu 

geçeceği ve Türkiye’nin üyeliğinin bir göçmen akımına yol açacağıdır. İkinci 

konu, Türkiye’nin ekonomisinin AB için bir yük olacağı düşüncesidir. Son 

konu ise Türkiye’nin değerlerinin AB değerleri ile örtüşmediğidir. Nüfusunun 

büyük çoğunluğunun Müslüman olması, İslamcı eğilimlere açık olduğu 

izlenimine yol açmaktadır” (Akçadağ, 2010: 1). 
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Türkiye’nin olumlu ve olumsuz yanlarını Oskay şu şekilde açıklamıştır: 

Olumlu çağrışımlar: 

a) Gezip görülecek yerler (deniz, güneş, plajlar, köyler, anıtlar, tarihi yerler): 

güzel kıyılar, deniz, güneş, mavi gökyüzü, camiler, İstanbul, bozulmamış adalar ve 

kıyılar, artan turizm. 

b) Temsili ürünler: kilim, halı, bakır eşyalar, altın ve gümüş takılar, yiyecekler. 

c) Tarih ve kültür: Haçlı seferleri, kuvvetli gelenekler, tuhaf gelenekler, 

gizemli geçmiş, Osmanlılar, Arap kültürü. 

 

Nispeten olumsuz ama bazen de olumlu çağrışımlar: 

a) Temsili görüntüler: fes, çarşaflı kadınlar, bıyıklı erkekler, hamam, köylüler, 

tozlu toprak yollar, Gece yarısı Ekspresi filmi. 

b) Ekonomik, politik ve sosyal durum: zayıf ve dengesiz demokrasi, Batılı mı 

Doğulu mu belli değil, Müslüman mı modern mi belli değil, coğrafi olarak yakın ama 

kültür olarak çok farklı, Avrupa'nın ucunda, geri kalmış ama potansiyeli var, 

azgelişmiş. 

c) Yaşam tarzı, insanlar, inançlar: anlaşılması imkânsız gelenekler, diğer 

özellikler.  

 

Olumsuz çağrışımlar: 

a) İnsan hakları sorunları, emniyetsiz/güvensiz ve baskılı ortam, kısıtlı 

özgürlük: ‘sıkı ve zorlu hapishaneler’,’katı ve acımasız kanunlar’,’baskıcı polis 

devleti’,’ordu devleti’, ‘kadın-erkek eşitsizliği.’                           

b) Din/İslam kişileştirilen Türkiye, ilginç bir portre çizmektedir. Bu kişi, 

genellikle orta boylu, tıknaz, siyah saç ve gözlü, bıyıklı, esmer, pek sık traş olmayan 

ve göğsü bacakları kıllı bir erkek olarak görülmektedir. Türk gazetelerindeki 

"Helga"ların aksine, bu erkeği yakışıklı ve çekici bulan pek çıkmamıştır. 35-45 

yaşlarında, evli ve 3-4 çocuk sahibi, şehirde yaşayıp köyde akrabaları olan, az eğitim 

görmüş, alt-orta sosyo-ekonomik sınıfa mensup biridir. Geleneksel ve modası 

geçmiş, zarif ve şık olmayan koyu renk giysiler içindedir. Ya arabası yoktur ya da 

kullanılmış bir arabaya sahiptir. "Hem arabasını hem de karısını güvenilir oldukları 

için almıştır." Ufak bir televizyonu, buzdolabı, transistorlu radyosu, işi için bir hesap 



35 
 

makinesi, hançeri ve nargilesi vardır. Filtresiz sigara içer. Hiç tatile çıkmaz, sadece 

akrabalarını ziyaret veya düğün için memleketine gider (Oskay, 2001: 27). 

 

2.2.4 İsveç’te Türkiye imajı  

İsveç ile Türkiye’nin ilişkisi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Türkiye’nin 

İsveç’teki imajı, elektronik posta ve yüz yüze röportaj yolu ile İsveç’te mesleklerinde 

uluslara arası nitelikte kariyer yapmış kişilere sorulmuştur. Kendilerine Türkiye’nin 

dünden bu güne İsveç’teki imajı, Türkiye denince ilk anda neler çağrıştırdığı 

şeklinde sorular sorulmuştur. 

Kemal Yamanlar, bir turizm profesyoneli, İsveç’ten Türkiye ve diğer ülkelere 

turist gönderen bir seyahat acentesinin müdürü olarak Türkiye’nin İsveç’teki imajı 

ile tespitlerde bulunmuştur. 

Yamanlar, Türkiye imajının “tamamen” Türk Turizminin İsveç’te gelişmesi 

ile doğru orantılı olduğunu belirtmektedir. 

Yamanlara göre; İsveçliler Türk İnsanını turizm sayesinde tanıdı ve onlar 

hakkında turizm sayesinde fikir sahibi oldu.İki ülke arasındaki evlilikler de turizm 

sayesinde arttı ve karşılıklı büyükelçiler, insanları bir anlamda birbirine yaklaştırdı. 

Süreç sonunda Türkiye insanları hakkında İsveç’te için şu yenilikler oluştu: 

- Misafirperverlik 

- Sıcakkanlılık 

- Ticarette kandırılma riski, mecburi pazarlık - yani misafirperverlik ve sıcak 

insan imajına aykırı bir güvensizlik. 

- Yatırımcı, inisiyatif alan başarılı Türk işletmeler - tabi gene turizmden yola 

çıkarak. 

 

Diğer taraftan, çocuksu bir yaklaşım bile olsa, Galatasaray'ın pozitif imaja 

katkısı azımsanmayacak kadar büyük. İnsanlar Hakan Şükür, Hasan Şaş gibi isimleri 

bilir oldu - ki 1976’dan bu yana İsveçlilerin Atatürk ve Ecevit haricinde Türk 

ünlülerini sayabildiklerine tanık olmamıştım.  Ve  geçici bile olsa milli takımın 

İsviçre/Avusturya Avrupa Futbol Şampiyonasında gösterdiği performans, yenilgiyi 

yengiye çevirme özelliği, İsveç insanını ilk kez Türkiye'ye bu denli sempati duyan ve 
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Türkiye'yi tutan, bir hale getirdi. Bu tutum turnuva sonrası da bir süre devam etti ama 

artık unutuldu. 

Sertab Erener'in Eurovizyon başarısı, Tarkan’ın şarkıları gene imaj 

değişikliğine katkıda bulunan çok önemli etkenler oldu.  

Yamanlara göre; İmaj değişikliğinde uzun vadeli deşiklik ne yazık ki sadece 

ve sadece hala turizmden geliyor. Turizmin Türkiye imajında negatiften pozitife 

değişen bazı öğeler şunlar:  

- İlkel fakir ülke olmadığı 

- Kadınların zannedildiği kadar kapalı olmadığı 

- Dönerin ötesinde yemek gelenekleri olduğu,  

- Savaşçı ve saldırgan bilinen Türklerin, o kadar da tehlikeli olmadığı 

- Türk insanının ılımlı Müslüman olduğu 

- Okuma yazma bilmeyen insan sayısının o kadar da çok olmadığı 

- Sokaklarda fakir ve dilencilerin zannedildiği kadar olmadığı 

 

Bu arada turizmin değiştirmediği bazı öğeler ise şunlar: 

- Ezilen kadın (bu imaj eskisine göre yumuşadı ve belki de bizlerinde 

yadırgamayacağı daha gerçekçi bir düzeye oturdu) 

- Asker yönetiminde bir ülke 

- Azınlıklarını ezen yönetim 

- İnsan haklarının ezildiği ülke 

- Türkiye'de turizmin ötesinde başka endüstri ve yatırımların varlığının 

bilinmemesi (örneğin araba endüstrisinin varlığının bilinmemesi) 

- Ucuz ülke, ucuz turizm (Kemal Yamanlar ile kişisel iletişim, 21.03.2010). 

 

İsveç’in önemli uluslararası firmalarından olan Volvo araçlarının 

yöneticilerinden Bay Are Knoph Türkiye’nin İmaj bakımından dünü ve bu günü şu 

şekilde kısaca özetlemiştir: 

Dün: 

- Pek fazla bilinmeyen 

- Politik istikrarsızlık 

- Büyük bıyıklı erkekler 
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- Egzotik 

Bugün: 

- Turistler için çok iyi 

- İyi yemekler 

- Güzel iklim 

- İyi insanlar 

- Birçok alanda iyi gelişmeler 

- Güzel tabiat 

- Futbol (Are Knoph ile kişisel iletişim, 15.03.2010). 

 

Uluslararası alanda, birçok dergi ve gazetelere yazı yazan İsveçli gazeteci 

Bay Anders Hasselbohm Türkiye ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtiyor: 

 Çoğu İsveçli Türkiye’nin birçok yerine artık aşikâr, fakat genel olarak 

İstanbul’la birlikte bunlar güney ve batı kıyılarıdır. Şimdilik sayısı milyonu 

bulmayan, yüzlerce İsveçli tatilini Türkiye’de geçirdi. 

Bunun yanında çoğu Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Örneğin 

eğer sorarsanız, yüz charter turistin arasından belki de bir yada ikisi Türk başbakanın 

adını bilebilir, birçoğu İstanbul’un Türkiye’nin başkenti olduğunu söyleyebilir. Buna 

en büyük sebep olarak, Türkiye’ye giden turistler, güneş, hamam, rahatlama ve 

eğlence ya da çocukları için aqua park eğlenceleri ve kendileri için disko ya da gece 

hayatı için gitmekteler. 

Bununla birlikte, bu seyahat sebepleri charter şirketleri tarafından yapılan çok 

iyi çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de yapılan tatil, hala diğer 

ülkelere göre, ödenen para bakımından değer cinsinden iyi olarak 

değerlendirilmektedir. 

Hasselbohm’a göre İskandinav ve İsveç’in büyük charter şirketlerinin 

temsilcileri,  alt yapı, otel standartları, servis ve eğlence çeşitliliği bakımından 

sağladıkları başarıya göre Türkiye hakkında övgüyle söz etmektedirler. Onlar Türk 

turizm endüstrisinin profesyonelleşmesi hakkında, dilek ve tavsiyelerinin kabul 

edildiğini söylemekteler. Ayrıca yorumlara göre Türkiye diğer ülkelerdeki turizmi 

gözleyerek, onların yaptığı hataları yapmaktan kaçınmaktadır. 
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Roket hızıyla artan Türkiye’ye giden İsveçli turist figürlerine rağmen-

Türkiye’yi 2010 birinci sıradaki Turist yeri yapması-  Türkiye’ye tatile gidecek 

birçok İsveçlinin aklında geniş ölçüde tereddütler bulunmaktadır. Bu tabi ki hiç 

Türkiye’de bulunmayanlar arasında. 

 Bu, İsveç’te bir tane ana charter şirketinin yakında yapmaya başlayacağı 

“Türkiye’nin İmajı”nı değiştirme kampanyasının gerçek sebebidir. 

Tereddüt içinde olan İsveçlilerden sıklıkla, Türkiye’nin çok doğulu bazen de 

çok kirli olduğunu düşündüklerini duyabilirsiniz. 

Hasselbohma’a göre; İsveçliler arasındaki bir başka tartışmada, sokaktaki 

satıcıların çok rahatsızlık verici olmasındandır. Birçok İsveçli kadın, garsonlardan ve 

barmenlerden aldıkları ilgiden dolayı çok mutlu olurken, bazıları da rahatsız olmakta 

ve kızmaktadırlar. Çoğunlukla turist şikâyetlerinden duyabileceğiniz, bazı yerlerde 

erkek garsonların, bayanların olduğu masalarda daha çok zaman geçirdiği ve diğer 

müşterilere daha az servis verdiğidir. 

Hasselbohm; bir bayan grubundan duyduğuma göre; kendilerini bazı oğlanlar 

tarafından kendi tatillerinde otelleri seçsinler diye avlandıklarını hissetmişler. Bu 

yüzden arkadaşlarına asla Türkiye’ye gitmemelerini tavsiye etmişler. Ben buna 

benzer, Türkiye’nin turistik yerlerinde değişik defalar şikâyetler duydum. 

Günümüzde bazı gelişmiş turizm bölgelerinde buna benzer durumlar görülmekte, 

turizm sektörüne yeni kazandırılmış kişiler katılmakta ve bunların bayanlarla 

iletişimleri açık değildir. 

Türkiye ile ilgili diğer durumlar ise, Türkiye’ye gidecek insanlar korkmaktalar 

veyahut kendilerini rahat hissetmemektedirler. Çünkü politik suikastlar olduğu kadar, 

ülke çapında bomba patlama olaylarını duymakta ve okumaktadırlar.  

İstanbul elbette başka çeşit turistleri çekmektedir ki bunlar büyük şehrin 

atmosferini yaşamak isteyen, tarihi ve günlük hayatı görmek, öğrenmek isteyen 

insanlardır. İstanbul ayrıca eski İsveç hayatı için özeldir, sadece her iki Asya ve 

Avrupa olduğu için değil. Bunun yanında İsveç okullarında eski dönemler için 

sadece Konstantinopel değil ayrıca Vikinglerin verdiği Miklagard adından da 

bahsedilmektedir. 
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Bazı İsveçliler İstanbul’u sever. Bazıları geri dönerler ve İstanbul’u 

sevmediklerini söyler ki sebebi, çok büyük, çok kalabalık ve trafiğinin çok yoğun 

olmasıdır (Anders, Hasselbohm ile kişisel iletişim,15.02.2010). 

 

İsveç’in uluslararası, önemli şirketlerinden olan Saab’ın yöneticilerinden Bay 

Per Hoving, Türkiye’nin İsveç’ten görünüşünü dün, bugün ve yarın şeklinde 

değerlendirmiştir: 

Hoving, Türkiye’nin İsveç’ten görünümünü düne bakarak şöyle belirtiyor:  

Geleneksel olarak İsveçliler Türkiye’yi yüzlerce yıldır iletişimleri sayesinde, 

dikkate değer fikirlerin farklılığıyla ve kültür etkisi ile ilginç bir ülke olarak 

görmüştür. 

Bu durumda Türkiye’nin mükellefiyeti, belki de İsveç’te daha büyük olmuştur. 

Böyle olmasından dolayı Türkiye eski dönemlerin en gelişmiş iki ülkesinden biriydi. 

O zamanlar İsveç birleştirilmiş bir ülke haline gelmiş,  değişim bazı 

seviyelerde azalmıştı, bu da İsveç’le hızla büyüyen batı Avrupa arasındaki 

değişimden kaynaklanmaktaydı. 

Günümüze yaklaşıp,  19 yüzyıla geldiğimizde, Türkiye İsveç topluluğuna karşı 

daha mesafeli ve daha egzotik hale geldi. Bu dönemde bunun sebeplerinden birisi, 

milli devlet projesinin uygulanışında karşılıklı sınır ötesi fikir alışverişinin 

ötelenmesi ve tecrübelerin ülke içinde tarihe ve ortak değerlere odaklanmasıdır. Bu 

gelişme genel olarak ve Avrupa’nın elit kesimlerinde kabul görüyordu. Ayrıca Türk 

kültürü elit kesimler arasında bile yüksek moda idi. Ortalama insanlar seyahat 

etmemekte idiler, daha eğitimli İsveçlilerse özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve 

İngiltere’ye odaklanmışlardı. Türkiye’nin görünümü aşağı yukarı o dönemde aynı 

idi, ancak gerekli şekilde aydınlatılmamıştı. 

20.Yüzyıl boyunca dramatik olaylar ortaya çıktı en azından iki” dünya savaşı. 

Bu durumdan Türkiye, Osmanlının küllerinden Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya 

çıktı. Bu gelişmeler İsveç’te heyecanla izlendi, ülkelerinin dışında olana bitenle 

ilgilendiler yani nüfusun yarısı aktif olarak dış dünya gelişmeleri ile ilgilendiler. Bu 

dönemde İsveç’te Türkiye ilgili yaygın görüş eğitim sistemi ile ilişkili idi. Bu yüzden 

Türkiye de,  modern bilgi yoktu ama iki ülkenin Viking ve 12. Carolus zamanları 
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sırasıyla bilinmekteydi. Vikingler Bizanslılarla ve 12. Carolus zamanında yoğun 

şekilde ticaret yapmışlar, bu arada birçok Türk milleti ile karşılaştılar. Geri dönen 

İsveçliler, daha önce tanıştıkları kültürden yoğun olarak etkilenmişlerdir, bu daha 

sonraki zamanlarda her biri kendine ait olan kültürlerde ve iletişim kurduğu ülkelerde 

yoğun devam etti.  

17. ve 18. Yüzyıllarda İsveç’in Türklerle birlikte Rus yayılmacılığına karşı 

birleşme ilgisi vardı. Bu birleşme isteği 12. Carolus zamanında en yüksek seviyeye 

çıkmıştır.  

Turizmin gelişmeye başladığı 1950’ler de, seyahat etme masrafları düşmeye 

başladı, ayrıca İsveç’in ortalama insanları da başka ülkelere ve onların kültürlerine 

ilgi göstermeye başladı. İlk önce kolayca ulaşılabilen İspanya’nın Balearic Adaları ve 

sonra daha uzak yerler. Ve 1990’ların başında Türkiye’ye seyahat etme isteği giderek 

kayda değer biçimde artmaya başladı. 

Türkiye’nin turistik yerlerine gitme ilgisi arttıkça, Türkiye’nin tarihi, bugünkü 

coğrafik ve politik konumuna da ilgi kayda değer şekilde arttı. Bunun yanında 

İsveç’te bazı olumsuz bilgiler oluşmaya başladı. Bunlar ayrılıkçı hareketlerle ilgiliydi 

ve bazı politik çevrelerde kendi lehlerine kullanılır olmuştu. Genelde İsveçlilere 

kendi kararların kesin şekilde oluşturmaları için yeterli bilgi sağlanmasına olanak 

verilmemiştir. Bununla birlikte, bu günkü durumla ilgi görüntü daha çok anlayış ve 

Türkiye’nin gerçek durumunu anlamak temelinde dayanır ve bunun ötesinde ne çok 

bilgiden nede tamamen gerçeklerden. 

 

Hoving, Türkiye’nin İsveç’ten bugünkü görünümüne ilişkin belirttiği 

görüşlerine göre; bu günkü durum son on yılda politikaya yön vermiş kişiler tarafın 

şekillendirilmiştir ki gerçek değişim eski Dış İşleri Bakanı Anna Lindh ve İsveç’in 

Türkiye Büyükelçisi Ann Dissmorr tarafından yapılmıştır. Bir anda İsveç 

medyasında Türkiye’nin fotoğrafı çok olumluya döndü, geleceğe odaklanıldı ve 

yapıcı olmayan konular geçmişte bırakıldı. Bu dönemde İsveç Türkiye’nin Avrupa 

topluluğunun üyesi olabilmesini savunan bir ülke olmuştur ve bu kalıcı gibi 

gözükmektedir. Bu pozitif çalışma Anna Lindh ve Büyükelçi Dismorr tarafından 

kendi politik eğilimlerini, haleflerini hesaba katmaksızın, ileriye taşınmıştır. 
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Buna ilave olarak önceki Türkiye Genel Konsolosu Bay Ingmar Karlsson, 

Türkiye’nin İsveçliler arasında anlaşılmasında ve değer kazanmasın takdire şayan 

çaba sarf etmiştir. Onun çabaları Türkiye’deki gelişmelerin aşırı değerlenmediği 

konusunda İsveçlileri bilgilendirmiş ve onlara ışık tutmuştur. 

Ayrıca günümüzdeki sığınmacıların durumu İsveç toplumu ve onun üyeleri 

arasında oldukça önemli etki yaratmıştır. Ülkenin milli politikasının, tarihi olarak en 

yüksek düzeyde etkilendiği zaman daha önceki insan göçleri tarafından Avrupa 

ülkeleriyle çok kısıtlı olmasında kaynaklanmıştır. Mültecilerin İsveç’e gelmesi tarihi 

dönemi ikinci dünya savaşı dönemine denk gelir ve sonrası İsveç’e mülteci akını 

olmuştur. Bir başka çelişki de, İkinci Dünya Savaşından sonra günümüze, İsveç’in 

birçok değişik ülkeden mültecileri kabul etmesi, İsveç’i, hayat şartları ve kültür 

durumu ile birlikte, açık fikirli bunun sonucunda bilgili bir toplum haline 

getirdi.İsveç’e olan insan akınımın farklı sebeplerine göre, değişik savaş durumları 

insanları yeni iş bulma, yeni çevre yaratma çabaları 1950’den sonra tarihi itibari ile 

büyük ivme kaydetti, dünyanın her yerinden insanlar yeni bir ev bulma ümidi ile akın 

etti. 

Türkiye’nin durumuna bakıldığında, İsveç’e göçen oldukça büyük nüfus, 

İsveç’te daha eğitimli olduğu gözlendi. Bu da İsveçlilerin Türkiye ye seyahat 

etmesinde, Türk kültürüne, mutfağına, tarihine, havası koşulları ve azımsanmayacak 

derecede yabancılara olan misafirperverliğine olan ilgiyi arttırmasında etkili oldu. 

Yukarıda anlatıldığı gibi, 1990’dan beri İsveçlilerin Türkiye’ye seyahat ilgisi 

artmakta ve anlaşıldığı kadarıyla gelecekte de bu artacaktır. 

 

Hoving, Türkiye’nin yarınına ilişkin belirttiği görüşlerine göre; çok açıkça 

beklenen odur ki, en önemli malzeme, Türkiye ile İsveç arasında devam eden sıcak 

atmosfer,  hatta İsveç’te yaşayan Türklerin arkadaşları ve meslektaşları ile arasında 

devam eden ve gelişen ilişkilerdir. 

Çalışma hayatında, İsveç’teki Türkler meslektaşları arasında, çok çalışkan ve iş 

yerine bağlılığı ile bilinirler. Bu durum tabii ki, Türkiye ve Türkler hakkındaki 

görüşleri etkilemektedir. 
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Bu mekanizma belki de, ilişkilerin güçlendirilmesinde, Türkiye ve insanları 

için daha olumlu duygular beslenmesinde en etkili yöntem olabilir. Diğer etkin 

mekanizma ise İsveç’te sosyal etkinliği olan Türk kulüplerinin kurulmasıdır. 

Turistlerin ilgisini çekebilecek olan direkt olmayan iletişim düzeyinde, tipik 

İsveçliler üzerinde, ticari olarak yayınlanmış bilgi ve mesajlarla ilgili olarak, direkt 

dağıtılmış basılı materyallerle ve TV reklamları çok etkilidir. Bu alanda yarış çok 

şiddetlidir. Bu oldukça yoğun bir şekilde günümüzde turizm endüstrisi yüksek 

ülkeler tarafından seyahat eden, İsveç gibi özel ülke ve sıklıkla turist 

popülâsyonunun yüksek olduğu yere yapılmaktadır. 

Yüz binlerce İsveçlinin yıllık olarak seyahat ettiği İsveç’te başarılı olarak 

yarışmak için, Türkiye yukarda bahsedilen materyallerin yanında, en iyi medya 

mekanizmalarını kullanmalı, İsveç’te yaşayan Türk platformlarını harekete 

geçirmelidir. 

Yüksek düzeyli iletişimler, bakanlıklar seviyesinde önemlidir ve bu günden 

daha yoğun olarak kullanılmalıdır, ama gerçek etki daha düşük seviyedeki 

ilişkilerden doğar, belki de kişisel ilişkilerden. 

Hoving’e göre Türk turizm endüstrisinin en iyi mücadelesi, elindeki 

malzemeleri, düşük seviyedeki bilgi akışı ile en ümit verici ve bunun yanında en 

sofistike iletişim konseptini kullanması ile mümkün olur (Per Hoving ile kişisel 

iletişim, 25.02.2010)   

 

2.3. Turizm Alanında Reklamların Önemi 

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm sektörü, uluslararası 

pazarının büyüklüğü ve her geçen gün bu pazara yeni taleplerin eklenmesiyle, 

gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin iştahını kabartan bir sektör haline 

gelmiştir. Turizm sektörünün hammaddesi hiç şüphesiz doğal, tarihi ve coğrafi 

çekiciliklerdir. Birçok ülke veya bölge yapısı gereği bu değerlere herhangi bir 

maliyete katlanmaksızın zaten sahiptir. Asıl sorun mevcut değerlerin turistik ürün 

haline getirilip pazarlanması sorunudur. 

 

Reklam ülke imajının konumlandırılması çalışmalarında da kullanılan önemli 

bir iletişim ve etkileşim tekniğidir. Ürün ve hizmet tanıtımında kısa sürede önemli 
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katkılar sağlayan reklamlar, olumlu ülke imajının yaratılması ve geliştirilmesinde de 

kullanılmaktadır. Ancak bunun için oldukça büyük paraların, bütçelerin gözden 

çıkarılması gerekmektedir. Yıllardan beri yurtdışındaki görsel, yazılı ve sözlü basın-

yayın araçlarına Türkiye’yi tanıtan çeşitli reklamlar vermekte olan ülkemiz, oldukça 

önemli başarılar elde etmiştir. Örneğin, Almanya’da yayınlanan Spiegel dergisinin 

yaptığı kamuoyu yoklamasında, Türkiye’nin tanıtımı reklamı, yüzde 67 izlenme ve 

yüzde 39 dikkat çekme oranı ile derginin aynı nüshasında yayınlanan reklamlar 

arasında en başarılı reklam seçilmiştir (Aktaran:Güleç ve Örs,2003:35). 

 

Turizmde talebi etkileyen unsurlar ise ekonomik, siyasal, toplumsal, 

psikolojik ve diğer unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan ekonomik unsurlar fiyat 

düzeyi, gelir düzeyi ve uzaklıktır. Toplumsal unsurlar ise eğitim düzeyi, meslekler, 

aile yapısı, dil güçlükleri ve kentleşme düzeyidir. Psikolojik unsurlar ise kişilik 

yapısı ve motivasyon, kültürel uzaklık, moda-zevk ve alışkanlıklar ve snobizmdir. 

Diğer unsurlar ise reklâm ve tanıtım, bos zaman ve turizm bilincidir 

(Kozak,1997:17). 

 

Reklam, temelde bir ürün ya da hizmeti hatırlatır. Seyahat endüstrisinde 

reklamın bu işlevi özellikle önemlidir. Çünkü insanlara gitmek istedikleri yerlere 

gitme fırsatı yakaladıkları duygusunu vererek ya da sürekli olarak tekrar edilmesi 

nedeniyle, belki de hiç düşünmedikleri yerlere gitmeye ikna ederek önemli bir işlev 

yerine getirir (Tolungüç,1999:111). 

 

Turizm reklamları, bir ülkenin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarına 

uluslararası turizm pazarında rekabet gücünü artırarak talep yaratmak veya mevcut 

talebi geliştirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetleri kapsamaktadır. Turizm, bir 

ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmesi açısından ekonomik tanıtma içerisinde 

düşünülebilir. Ancak, bu ekonomik sektörün dünyada ulaştığı boyutlar dikkate 

alındığında, özel bir yaklaşımla ele alınması uygun olacaktır. Genel ülke tanıtımı ile 

uluslararası turizmin ilişkisi ve karşılıklı etkileşmeleri bilinmektedir. Pazar 

ülkelerdeki imajımızın, turizm talebini olumlu/olumsuz etkileme gücüne karşın, 
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ülkemizde tatil yapan insanların oluşturacağı gerçekçi imajı, ülkesine dönüşünde 

çevresinde aktararak, o ülkedeki imaj oluşumunu etkileyeceği de bilinmektedir.  

Yurt içinde tanıtma; ülkenin siyasî, ekonomik ve sosyal durumunu, sahip 

olduğu değerleri, hükümetlerin faaliyetlerini, yasal ve yönetsel çalışmaları 

kamuoyuna anlatmaya, tepkilerini, taleplerini almaya ve icraatta söz sahibi olmasını 

sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu kapsamda bir tanıtma, sadece katılımcı 

demokrasinin bir gereği olmakla kalmayacak, aynı zamanda devlet-vatandaş 

ilişkisini geliştirecek, halkımızın aidiyet duygusunu pekiştirecektir. Çeşitli 

kuruluşlarca yapılan bu farklı tanıtma konuları, çoğu zaman aynı hedef kitleye 

yönelebilmektedir. Bu halde mesajlarda uyum ve koordinasyon ihtiyacı daha da 

zorunluluk kazanmaktadır. Anılan uyum, tanıtım etkinliklerinin başarısını artırdığı 

gibi, ekonomik kaynakların ve insan gücünün daha ekonomik kullanımını da 

sağlamaktadır. Anılan koordinasyon, sadece tanıtma sorumluluğu olan kamu 

kuruluşlarını değil, özel sektör kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

örgütlerini ve yurt dışı örgütü olan tüm kuruluşları içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

Tanıtma yaklaşımlarının planlanmasında hedef kitlelerin ülke ile ilgili genel 

bilinçlenme yapısının önemli bir belirleyici olarak dikkate alınması gerekir. Çünkü, 

hedef kitlede bilinçlenme; 

• ilgi oluşumu, 

• bilgilenme ihtiyacı, 

• bilinçlenme aşamaları ile oluşmaktadır. 

Hedeflenen kitle üç aşamadan birinde olabilir ve sahip olduğu imaj bu gerçekle 

ilişkilidir. Kitlenin hangi aşamada olduğu gerçeği tanıtma stratejilerinin ve 

kullanılacak araçların sağlıklı seçiminde en önemli etken olarak değerlendirilmelidir. 

Bu nedenle tanıtma etkinliklerinde öncelikle hedef kitle profilini belirleyecek 

gerçekçi ön çalışmalara, araştırmalara ihtiyaç olacaktır (“Sanal”, 2010:7). 

  

Reklamın öncelikli amacı, bireyi satın alma davranışına yönlendiren 

duygularını harekete geçirmektir. Bireyi satın almaya yönlendiren, satın alma 

duygularını coşturan etkenler arasında, ürüne veya hizmete karşı duyulan merak ve 

ilgi, ürünün tüketicinin gözünde benzerlerine oranla daha farklı ve üstün olduğu 

düşüncesidir. Ayrıca turistik ürünün satıldığı yerin atmosferini oluşturan çevre 
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düzenlemesi, duyulan müzik sesi, ortamda kullanılan renkler ve satın alacağı ürünün 

bireye sağlayacağı saygınlık, turistin satın alma davranışını olumlu etkileyen 

faktörlerdir (Teker,2002:149). 

 

Türkiye, dünyadaki olumsuz tüm gelişmelere ve krizlere rağmen 2010 yılına 

umutla bakmaktadır. 2010 yılı reklam kampanyasındaki ana stratejinin; Türkiye’nin 

pozitif ve yüksek düzeyde bir marka olarak konumlandırılması ve Uluslararası 

pazarda meydana gelen değişim ve gelişmeler karşısında Türk turizminin yeniden 

konumlandırılmasının sağlanmasıdır. 2010 yılı reklam kampanyası ülke imajını 

güçlendiren ve destinasyon tanıtımına ağırlık veren bir kampanya olacak.Türkiye’nin 

rakip ülkelerden farklılığını ve ürün üstünlüğünü vurgulayan, kültür-şehir, tarih, 

deniz, kum, güneş dışında termal, kongre, inanç, gençlik, yatçılık, golf, kış sporları, 

mutfak, sanatsal aktiviteler gibi alanlarda da marka oluşturacak bir çekim noktası 

olduğunun altını çizen ve Türk insanının sıcaklığını ve konukseverliğini vurgulayan 

bir strateji 2010 yılında geçen yıllardan farklı olarak dijital reklam kampanyaları için 

daha fazla bütçe ayrılarak dünya genelinde enteraktif reklam kampanyaları 

yürütülecektir (Tanıtma.gov.tr,17/01/2010,23:30). 

 

2.3.1. Yurt Dışı Turizm Reklam Çalışmalarında Yöntemler 

Turizm bölgesinin reklamı kapsamında, hedef kitleler belirlenerek, bu 

ülkelerde ülke insanının yaşam tarzı ve geleneklerine bağlı olarak reklam mesajı 

oluşturulması, bölgenin tüm arz kaynaklarının ve çekiciliklerinin belirtilmesi ve 

turistik talebi oluşturacak imajın yaratılması gerekliliği bulunmaktadır. Etkili bir 

reklam için, öncelikle bölgenin bütün unsurlarının ifade edilmesi gerekmektedir. 

Reklam, turizm bölgesinin talebinin artmasını etkileyen ve talebin süreklilik 

kazanmasını sağlayan etkili bir unsurdur. Günümüz rekabet koşulları içerisinde 

reklamın etkin kullanımı turizm bölgeleri için zorunlu bir koşul haline gelmiştir. 

Turizm bölgesinin pazarlanması açısından sürekli bir imaj yaratmak için reklamın 

uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Olumlu bir imajın 

yaratılması talebin sürekliliğini sağlamak ve bölgenin pazarlanması bakımından 

önem arz etmektedir (Olalı, 1983: 99). 
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Tanıtmanın, özellikle dış tanıtmanın turizmle kan bağı vardır. “Dış tanıtım, 

basit bir bilgi verme uğraşısı değildir. Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet 

reklamcılığı, halkla ilişkiler, kolektif reklamcılık, satış geliştirme, ticari reklamcılık 

gibi aynı zamanda bireysel ekonomik yararları da kapsayan çok boyutlu ve yönlü bir 

etkinliktir (Megep, 2007: 8).”  

 

Reklamlar ve tanıtım yapılırken doğru reklam aracının seçilmesi gereklidir. 

Reklamın etkiliğinin doğru reklam aracının seçilmesine bağlı olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. “ Yapılan bir araştırmada, Türkiye’nin tanıtımı yapılırken 

Alman, İngiliz ve Fransız turistlerin hangi reklam aracında yer alan reklamlardan 

etkilendiği belirlenmeye çalışılmış. Araştırma sonuçlarına göre, Alman katılımcıların 

en çok televizyon, gazete ve dergi reklamlarından, İngiliz katılımcıların gazete ve 

dergi reklamlarından, Fransız katılımcıların ise televizyon reklamlarından 

etkilendikleri ortaya çıkmıştır”(Akarsu, 2001: 127). Yurtdışı turizm reklamları 

yapılırken, reklam yapılacak ortamlar çok iyi belirlenmelidir. Yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre, her ülkede değişik reklam ortamlarında reklamlar yapılmalıdır. 

 

2.3.1.1. Radyo 

 Radyo reklamları, istenen hedef kitleye daha çabuk ulaşabilir ve özellikle 

turizm alanında, özel dinleyici toplulukları hedeflenebilir. 

 “Avantajları: 

- Radyo ucuz reklam ortamıdır. 

- Güncelleme bakımından esnektir. 

- Hedef kitleye kolay ulaşır. 

- Günün her saatinde her yerde dinlenebilir 

Dezavantajları: 

- Görüntü yoktur, yaratıcılık sadece ses ile mümkün olur. 

- Reklam mesajı anlatmak kısa sürede sıkıntılıdır. 

- Programlar spesifiktir, az kişiye ulaşılır, bu sebepten reklam etkisi 

azalır”(Elden vd, 2009:354). 
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2.3.1.2. Televizyon 

En etkili reklam araçlarından birisidir. 

 “Avantajları: 

- Renk, ses ve hareket özelliği vardır, ürüne sahip olmanın avantajlarını 

özendirir ve bunu sürekli kılar. 

- Reklamda ürünün faydalarını gösterir, göstermek anlatmaktan daha 

etkilidir. 

- TV reklamları sayesinde güçlü imajlar yaratılır. 

- Nostalji ve hüzün gibi duyguları ortaya çıkarabilir. 

- Güçlü bir etki yaratır, tüm algılamaları kapsayabilir. 

- Çeşitli kanallar sayesinde, hedef kitlesini özelleştirebiliriz. 

Dezavantajları: 

- Maliyet bakımından pahalı bir reklama ortamıdır. 

- Reklamın daha fazla gösterimi, baştaki etkiyi azaltır. 

- Reklamların hafızada kalma süresi kısadır. 

- Reklamların hazırlanma süresi de uzundur. 

- Bazı ürünlerde kısıtlama vardır. 

- Reklam verenin reklam sırası seçme şansı da yoktur”(Elden vd, 2009: 

364-365). 

2.3.1.3. Gazete ve Dergiler 

Gazeteler 

Gazete, günlük hayatın içinde çok önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş 

toplumlarda gazete okumayan insan hemen hemen yok gibidir ve önemli 

enformasyon kaynağıdır. Gazetede reklam vermenin avantajları vardır: 

- Gazeteler, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan farklı çok geniş bir 

kitleye hitap ederler. Gazete reklamı verenler dağılım alanları 

farklı, değişik gazetelerle hedef kitlelerine ulaşma şanslarını 

artırabilirler. 

- Reklam metninin yayın tarihinden çok kısa bir süre önce teslim 

edilmesi sayesinde aktüel olaylarla bağlantılı reklam yapabilme 
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imkânı doğar ki bu sayede konu güncelliğini yitirmeden mesaj 

hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. 

- Reklamın çok kısa bir süre içerisinde yayınlatılması son anda 

değişiklik yapabilme özgürlüğü sağlar. 

- Gazetede, sözcük sayısı kısıtlı olmadığından reklam metni içinde 

her türlü bilgi verilebilir ki bu bilgilerin okuyucu tarafından 

saklanabilme ve istendiği kadar incelenebilme imkânı vardır. 

- Gazetelerde belirli sayfalarda belli konulara yer verilmesi 

sebebiyle reklamı yapılan mal ya da hizmet için hedeflenen kitleye 

uygun ortamın seçilmesi mümkündür. 

- Çağımızda insanlar, zamansızlıktan sadece ilgi alanlarına giren 

bölümleri inceleyerek gazeteden faydalanmaktalar. Bu durumda 

reklam verenin dikkat etmesi gereken en önemli konu, reklamın, 

hedef kitleye uygun sayfalarda (Siyaset,  aktüalite,  spor, bilim,  

sanat  vb.)  basılması ve dikkat çekici bir şekilde hazırlanması 

olacaktır. 

- Gazete reklamları ulaşılan kişi sayısıyla orantılı olarak ucuzlar. 

- Saygın gazetelere verilecek reklam ile reklam veren 

güvenilirliliğini artıracaktır (Megep, 2007: 6). 

 

Dergiler  

Basılı reklamların ikinci büyük grubunu oluşturur. “Dergilerin okuyucu 

kitlesi daha belirgin, konular daha ayrıntılıdır. Yayın frekansları 1 yıl ile 1 hafta 

arasında değişir. Sayfa sayılara gazetelere göre daha fazla, baskı kaliteleri daha 

iyidir. Saklanma ve uzun süreli okunma şansları yüksektir. Reklam veren açısından 

belirgin bir okuyucu kitlesine ulaşmada sağlıklı ve kaliteli bir ortam sunan dergiler, 

özellikle renkli ve prestij temasını içeren reklamlar için daha uygundur. Periyotları 

uzun olduğu için güncel konularla ilintili reklamlar için uygun değildir” (“Sanal” 

2010: 5). 
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2.3.1.4. Doğrudan Postalama Reklamları 

Doğrudan postalama (direkt mail) reklamları, reklam malzemesinin hedef 

kitlenin adreslerine postayla dağıtılmasını amaçlar. Hedef kitleye seslenen ve mesaj 

taşıyan bu reklam malzemeleri arasında mektup, posta kartı, fiyat listesi, kitapçık, 

broşür, afiş vb. sayılabilir. Doğrudan postalama reklamları ilgi uyandırarak, sipariş 

isteyerek, bilgi vererek, ürün ya da hizmet hakkında ileride başvurulacak bir kaynak 

oluşturarak satışa yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilir. Doğrudan postalama 

reklamları hedef kitlenin adreslerine ulaştıkları için diğer reklam araçlarına göre 

belirli bir üstünlüğe sahiptirler. Posta yoluyla reklamların en büyük üstünlüğü, bu 

reklamların hazırlanma biçimi nedeniyle mesajı tam olarak taşımalarıdır. Reklam 

mesajlarının yarattığı tepki derecesinin mal için alınan sipariş sayısıyla ölçülebilir 

olması, mal ile ilgili her bilginin tüketiciye aktarılabilmesidir. Ancak hedef kitleye 

ulaşmaktaki en büyük zorluk, potansiyel tüketicilerin adreslerinin bulunmasıdır. En 

önemli sakınca ise hedef aldığı kişi tarafından okunmamasıdır (Megep, 2007: 29).  

 

2.3.1.5. Açıkhava ve Transit Reklamlar 

İlk ortaya çıkan reklam ortamlarıdır. Hedef kitle tarafından görünme olasılığı 

yüksektir. Bilbordlar, afişler, otobüs durakları, otobüs üstleri bunlara en iyi örnektir. 

Avantajları: 

- Dikkat çekicidir. 

- Diğer reklamları destekleyici etkidedir. 

- Konumladığı yer itibarıyla çok kişiye hitap eder. 

- Güçlü ve kısa mesajla hedef kitle tarafından daha çok özümsenir. 

- Dezavantajları: 

- Hareket halindeki kişiler tarafından okunduğu için mesajı anlam süresi 

azdır. 

- Doğrudan satış mesajı verilmez. 

- Dış, hava koşullarından etkilenebilir (Elden vd.2009:428). 
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2.3.1.6. İnternet 

Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen ve bilgi akışına artı boyut 

kazandırması bağlamında farklılaşan internet, bir yandan yeni sektörlerin 

şekillenmesine neden olurken diğer yandan da pazarlamadan üretime, paylaşımdan 

alışverişe kadar farklı alanlardaki uygulamaların büyük çoğunluğunda “geleneksel” 

olanların terk edilmesini zorunlu kılmıştır çünkü tüketici ve tüketim profilleri de 

farklılaşmıştır. 

İnternette, bilinen bütün iletişim teknikleri bir arada kullanılabilir. Web 

sayfaları yazı, grafik, fotoğraf, hareketli görüntü ve sesin bir arada kullanımını olası 

kılmaktadır. İnternetin önemi ve kullanımı günden güne artmaktadır. İnternet turistler 

için seyahat kararında önemli bir bilgi kaynağı olmaya başlamıştır (Güleç, 2004: 

128). 

Avantajları: 

- Kesintisiz ürün satışı yapılabilir, reklam verene yardımcı olur, veri 

tabanı oluşturur. 

- Reklamın ulaşmadığı anlaşılır. 

- Doğa ya yararlı, görüntü kirliliği yapmaz. 

- Ucuz reklam ortamıdır, her şey elektronik ortamda yapılır. 

- Yaratıcılığa açıktır, tüm reklam öğelerini kullanır. 

- Hızlı güncellenir. 

Mesajı kişiselleştirir, dikkat çekme ve ikna kolaylaşır. 

Reklamların bölünme sıkıntısı yoktur. 

Dezavantajları: 

- İnternet bağlanan kişi sayısı hala sınırlıdır. 

- İlgili, ilgisiz herkese ulaşır, o yüzden hedef kitlenin sayısallığı 

açısından sorun yaratabilir (Elden vd, 2009: 439-440). 

 

2.3.1.7. Sinema 

 Turizm tanıtımlarında sinema çok etkili bir yöntem olabilir. “Artık dünya 

çapında her alanda marka yaratmanın en önemli araçlarından birisinin film ve diziler 

aracılığı ile "ürün yerleştirmesi" olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de bu anlamda pek 
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çok Hollywood yapımında hem mekân hem de içerik olarak yer alması gerekiyor. 

Hawaii adalarının izleyicilerin aklına bir balayı destinasyonu olarak yerleşmesinin en 

önemli sebebi Hollywood'un gücünü doğru kullanmış olmasıdır. Hawaii'de geçen 

filmler ve diziler aracılığı ile bu mekân "cennet" olarak tanımlanmış. Pek çok insanın 

belki de düşünmeden en çok para harcadığı balayı tatilinin tartışmasız destinasyonu 

haline gelmiş. Hawaii adaları bu başarıyı çok bilinçli kullandı ve bunu bir gelenek 

haline getirdi. Şu anda "Lost" dizisinden dolayı Hawaii'de dizinin çekildiği yerlere 

turlar bile düzenleniyor. Bir başka örnek ise "Sex and The City" dizisi ile New York 

için verilebilir. Hawaii'nin başarısını biraz geç de olsa yakalamaya çalışan Fiji 

adaları, şu anda yabancı film yapımları için %52 destek (teşvik) veriyor (Yücel, 2007 

:2).” 

 Avustralya devleti sinemayı turizm tanıtımında çok iyi kullanmıştır. Bunun 

en güncel örneği Nicole Kidman ve Hugh Jackman'ın oynadığı "Avustralya" filmi. 

Çekimleri için ayrılan 160 milyon dolarlık bütçenin 60 milyonu Avustralya hükümeti 

tarafından karşılandı. Bu film Avustralya'nın bilinçli bir markalaşma çabası 

içerisinde olduğunun en iyi göstergesi. Zaten 2008 Ülke Markalaşması raporunda da 

bir numaralı ülke seçilmişlerdi (Yücel, 2007: 2) 

Sinemanın reklamcılıktaki avantajları: 

- “İzleyicinin reklamdan kaçma şansı yoktur, mesaj verilir. 

- Gelişen ses sistemiyle güçlü mesaj verir. 

- İzleyici kitlesi filmin konusu dolayısıyla özelleştirilebilir. 

Dezavantajları: 

- Ulaştığı hedef kitlesi azdır. 

- Reklamın güncellenmesinde sıkıntılar vardır, TV reklamları ile aynıdır” 

(Elden vd, 2009: 454). 

2.3.1.8. Sponsorluk 

 Sponsorluk, kurumsal ya da pazarlama amaçlarına yönelik, doğrudan medya 

kanallarını satın almadan gerçekleştirilen olay ya da nedenler için yapılan ticari bir 

yatırımdır (Odabaşı ve Oyman, 2003: 244). 
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Günümüzde THY Kurumu sıklıkla sponsorluk yapmakta, dünyanın en ünlü 

yabancı futbol takımlarına sponsorluk yapmakla hem Türkiye’nin hem de THY’nin 

reklamını yapmaktadır. 

Sponsorluğun avantajları: 

- “Medyada sporluk etkinliğin yer almasını sağlar. 

- Tüketiciler arasında marka için bir etkinlik ve tercih yaratır. 

- Sponsorlar diğer reklam etkinliklerinin de farkına varır. 

- Rekabet üstünlüğü sağlar. 

- Belirgin bir ticari görünümü yoktur. 

- Destekleyen ve desteklenen arasında bağ kurarak olumlu bir çağrışım 

yaratılır. 

Sponsorluğun dezavantajları: 

- Zaman alır, hazırlık ve planlama gerektirir. 

- Yoğun personel kaynağı ve çaba gerektirir. 

- Mesaj taşıma rolü zayıf kalabilir” (Elden vd, 2009: 460-461). 

2.3.1.9. Fuarlar ve Sergiler 

 Fuarlar, turizmde özel ve devlet sektörünün en yoğun olarak kullandığı 

reklam ortamlarından birisidir. 

Belli yer ve zamanlarda kuruluşların ürünlerini sergilemek amacıyla 

kurdukları pazarlara fuar denir. Çeşitli genel ve ihtisas konularında yerel, millî veya 

uluslararası olarak düzenlenen fuarlar bu fuarları gezmeye gelen çok sayıda kişiye 

kuruluşları ve ürünlerini tanıtma imkânı sağlayan etkili bir reklam aracıdır. 

Potansiyel müşterilere, kuruluş ya da üzerinde çalışılan yeni ürün ve ürünlerin 

tanıtımı için bulunmaz bir imkândır. Yerel, millî, uluslararası bir fuar, bir yeniliğin 

duyurulmasından, turistik açıdan bir ülkenin tanıtılmasına kadar pek çok konuda 

açılabilir. Açılan fuarda kurulacak stant, fuarı gezecek binlerce kişinin firmayı ve 

ürünlerini tanımasını sağlayacaktır. Fuarlarda yer alacak standın, diğer kurumların 

stantlarından daha ilginç olacak şekilde düzenlenmesi, kurumun imkânlarına 

bağlıdır. İyi bir planlama ve yaratıcı fikirler çekici bir stant da yapılabilir. Stant 

ziyareti, standın dış görünüşünün ilgi çekici olması ile yakından bağlantılıdır 

(Megep, 2007: 22). 
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Sergiler bir kuruluşu tanıtmak, prestijini arttırmak ve alıcılara bilgi vermek 

amacıyla düzenlenir(Gürgenden aktaran: Odabaşı ve Oyman, 2003:390).  Muhteşem 

Süleyman sergileri ülkemizin tanıtımında rol almıştır. 

Fuar ve sergilerin Avantajları: 

- Olası müşteriye direk ulaşılır 

- İşletmelere ürün lansmanı sağlamada avantajlar sağlar 

- İşletmelerin fuara katılması imajı güçlendirir ve basında çıkmasını 

sağlar. 

- Tüketicilerin yanı sıra aracılarla da ilişkiler kuvvetlendirilir. 

- Siparişler alınır ve marka farklılığı ve bilinirliği ortaya çıkarılır. 

Fuar ve Sergilerin dezavantajları: 

- Yüksek maliyetlidir. 

- Sürekli katılım avantaj sağlamada yardımcı olur. 

- Ürünlerin satın alımı aylar sürebilir. 

- Çok kişinin katılımı şirketlerde fuar sonrası beklentileri yükseltir. 

- Çalışanların stant ortamında alışılmışın dışında başka bir ortamda 

çalıştırılması (Elden vd, 2009: 464-465). 

  

2.3.2. İsveç Turist Profili ve İsveç’te Yapılan Turizm Reklamları  

İsveç tanıtım faaliyetleri Stockholm de bulunan Stockholm Turizm 

müşavirliği tarafından yönetilmektedir. İsveç turizm müşavirliğinden ayrıca Norveç 

reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Tablo 4’de İsveç ve Norveç’te yapılan 

reklam ve tanıtım faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
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Tablo-4: İsveç’te Yapılan Tanıtım Faaliyetleri  

Kaynak: (Turizm Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2008: 207). 

Tablo 4’e göre tanıtım ve reklam faaliyetleri, yazılı basın, TV, açık hava 

reklamları yolu ile yapılmıştır. Bunun yanında fuar organizasyonları ve özel 

etkinlikler düzenlenmiştir. Bir diğer tanıtım metodu olarak basın mensupları 

İSVEÇ (NORVEÇ) 

2008 yılı toplam reklâm bütçesi: 1.993.464 $ 
2008 yılı medya planı bütçesi: 1.000.000 $ 

2009 reklâm bütçesi: 1.000.000 $ 

YAZILI BASIN Ocak-Mayıs döneminde İsveç’te RES/Ekspressen/GT/Kvallsposten, Dagens 
Industri, DN Resor, GP Tva Dagar, Sydsv Sondag, ALLT OM Resor, 
Vagabond, Svensk Golf, Golf Digest, Segling, Batliv ve Check’in gibi tirajı 
yüksek yayınlarında toplam 35 adet reklam, Norveç’te VG ve Vagabond 
yayınlarında toplam 6 adet reklam verilmiştir. 
Mart 2008 ayı içerisinde 6 yayında toplam 6 adet reklam verilmiştir. 

TV Ocak – Şubat aylarında İsveç’te TV3, TV4 National’da 275 TVRs, ayrıca 
Norveç’in TV3,ZTV ve TV2 kanallarında 244 TVRs reklam yayınlanmıştır. 

AÇIK HAVA Ocak - Şubat aylarında Stockholm ve Malmö Şehirlerinde otobüslerde 632 
noktada açık hava reklamları yayınlanmıştır. 

EK REKLAM Mart ayı içerisinde 386.235 $’ bedelle İsveç’te toplam 2.609 noktada Açıkhava 
ve 6 yayın organında 6 defa olmak üzere Tour Göteborg Ortak Ülke faaliyetleri 
kapsamında reklam yayınlanmıştır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nın Hırvatistan-Türkiye ve Almanya-Türkiye maçlarında İsveç 
TV 4 kanalında TV reklamı yayınlanmıştır. 

BİRLİKTE 

REKLÂM 

- 

 

 

 

ÖZEL ETKİNLİK 

-23-24 Şubat 2008 tarihlerinde, İsveç’in Falun kentinde düzenlenen Viesman 
World Cup-Cross-Country Finallerinde 2 adet panonun kiralanarak Türkiye 
tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 
- 2008 Tour Göteborg Turizm Fuarı’na Müşavirliğimizce “Resmi Ortak Ülke” 
statüsünde iştirak edilerek; Fuar idaresi ile birlikte 12 Mart 2008 tarihinde 
900kişinin katılımı ile gerçekleşen açılış galası ve aynı tarihte 100 kişilik basın 
mensubunun katıldığı bir basın toplantısı düzenlenmiş, her iki etkinlik 
çerçevesinde verilen kokteyllerde konuklara Türk Mutfağı örnekleri sunulmuş, 
sektör temsilcileri, iş dünyası ile basın mensuplarının katılımı ile 150 kişilik bir 
akşam yemeği verilmiş, ayrıca fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 
çerçevesinde TRT sanatçıları tarafından bir konser verilmiş ve fuar süresince 
Türkiye standında Ebru sanatından örnekler sergilenmiştir. 

PR 

FAALİYETLERİ 

149.640 $ bütçe ile İsveç ve Norveç’te halkla ilişkiler faaliyetlerimiz 
Müşavirliğimiz koordinatörlüğünde Super PR Halkla ilişkiler Ajansa aracılığı  
ile yürütülmüştür. 

 

AĞIRLAMA 

19 medya mensubu 8 ağırlama kapsamında İstanbul, Antalya, Kapadokya’da 
4.965 YTL bütçe ile çeşitli derecelerde ağırlanmıştır. 

PAZAR 

ARAŞTIRMASI 

İsveç ve Norveç için 2008 yılında Resurs firmasına 150.000 SEK bedelle 
yaptırılmıştır. 

FUAR 2 ülkede 4 fuara 593.716 $ bütçe ile iştirak edilmiştir. 



55 
 

ülkemize çağrılarak ağırlama yapılmıştır. 2008 yılı toplam tanıtım bütçesi 1.993.464 

dolar olmuş, medya planlamasına ayrılan bütçe ise 1000.000 dolar olmuştur.  

Tanıtım faaliyetleri pazar araştırmaları ışığında yapılmıştır. 

 

Tablo-5: İsveç’te Turizm Hareketleri 

Ülke Nüfusu 9,031,088 

Turizm Otoritesi İsveç Seyahat ve Turizm Konseyi 

Yurtdışına Gerçekleştirilen Seyahat 

Sayısı 
12.6 milyon (2008) 

Dış Turizm Gideri 13,9 Milyar $ (2007) 

Tur Operatörleri ve Seyahat Acentesi 

Sayısı 
130 (2006) 

İsveçli Turistlerin En Çok Tercih 

Ettikleri Destinasyonlar 

 

Finlandiya, Danimarka, İspanya, Norveç, 

Almanya, İngiltere, 

İtalya, Yunanistan, Fransa 

Kaynak : (“Sanal”, 2010:3) 

 

 Tablo-5‘te İsveç’teki turizm hareketleri anlatılmıştır. Ülkenin nüfusu, 

9.031.088, Turizmi yöneten kurum, İsveç Seyahat ve Turizm Konseyidir. 12.6 

Milyon kişi yurtdışına seyahat etmektedir, yurtdışında 13,9 Milyar dolar 

harcamaktalar, 130 tur operatörü bulunmakta, en çok Finlandiya, Danimarka, 

İspanya, Norveç, Almanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan ve Fransa’ya seyahat 

etmektedirler. 

Tablo-6: İsveç Pazarında 2007-2009 Yılları Türkiye  

Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı   404.052 (2008) 

Türkiye’ye Gelen Turist Sayısındaki Yüzdelik Değişim Oranı - 

2008/ 2007 

% 19,49 

2009 Yılı İlk 6 Aylık Türkiye’ye Varışlar ve Değişim Oranı 169.098 / % - 0,2 

İsveç’te Türkiye’nin Pazar Payı Sıralaması 10  (2006) 

Türkiye’ye Operasyonu Bulunan Ace. ve Tur Ope. Sayısı 25 

Kaynak : (“Sanal”, 2010:3) 
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 Tablo 6 ya göre 2008 yılının istatistiklerine göre Türkiye’ye yıllık gelen 

İsveçli sayısı 404.052, yıllık oranda yaklaşık olarak %20’lik artış sağlanmakta, 25 

acente ile  %10’luk Pazar payına sahip durumdayız. 

 

Tablo-7: İsveçli Turist Profili 

 

Ortalama Tatil Süresi 

 

1 hafta 

Hedef Kitle Yaş Grubu 

Orta gelir düzeyindeki çocuklu aileler (Kitle turizmi, 

kültür turizmi ), Üst gelir grubu (Termal turizm, golf 

turizm ) 

Karar Alma Süresi Ocak-Mayıs 

Rezervasyon Yaptırma Süreleri 
Yılbaşından itibaren ve yaz boyunca son dakika satışları 

olmaktadır. 

Tercih Ettikleri Rezervasyon Türü 
Seyahat acentesi ve internet üzerinden bireysel 

organizasyonları tercih etmektedirler. 

Tercih Ettikleri Konaklama Türü Apart Otel, Her şey dahil 

Seyahat Motivasyonları Deniz-kum-güneş, kültür,  golf ve termal turizm 

Çıkış Yapan Turistin Tercih Ettiği 

Dönem 
Haziran-Temmuz 

Ortalama Kişi Başı Harcama 109 $ günlük/kişi başı 

Türkiye’ye Gelen Turistlerin 

Tercih Ettikleri Tatil Türü 

Deniz-Kum-Güneş, Kültür turizmi, termal turizm ve golf 

turizmi 

Türkiye’de En Çok Tercih 

Ettikleri Destinasyonlar 
Antalya, İstanbul, Marmaris 

En Etkin Reklam Türü TV, basın, açık hava 

En Etkin Reklam Dönemi Ocak-Mart, Ekim-Kasım 

Kaynak : (“Sanal”, 2010: 3) 

 

 Tablo 7’ye göre İsveçli turist profili ortaya çıkarılmaktadır. İsveç’te ortalama 

tatil süresi 1 hafta, İsveçliler günlük tatilde 106 dolar harcamakta, seyahat acenteleri 

üzerinden ve bireysel olarak tatil alımını gerçekleştirmekteler. Son dakika tatil alımı 

gerçekleştirmekteler, en çok deniz, güneş ve golf turizmine ilgi göstermekteler,en 

çok apart ve her şey dahil sistemini kullanmaktalar, Antalya, Marmaris ve İstanbul’a 

gitmekteler. İsveç’teki en etkin reklam türü TV, basın, açık hava reklamları ve en 

etkin reklam dönemi Ocak-Mart, Ekim- Kasım dönemidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. İSVEÇ’TE TURİZM REKLAMLARI VE TÜRKİYE İMAJI ÜZERİNE 

ANKET ÇALIŞMASI 

 

3.1. Araştırmanın Soruları 

 Bu anket çalışmasında, İsveçlilerin reklam ve tanıtımlardan etkilenmesi, 

Türkiye turizm reklam ve tanıtımlarının yeterli olup olmaması ve bunun sonucunda 

Türkiye’nin imajının İsveç’te değişip değişmemesi bir sorun olarak ele alınmıştır. 

 Araştırmanın diğer sorularını da şu şekilde sıralamak mümkündür. 

- İsveç halkı dünya haritasında Türkiye’nin yerini biliyor mu? 

- İsveçliler Türkiye’yi Avrupa’ya ait bir ülke mi yoksa Arap ülkesi olarak mı 

görüyorlar? 

- İsveçliler için tatil neyi ifade eder? 

- İsveçlilerin tatil yerlerini seçerken kullandıkları en yaygın yöntem nedir? 

- İsveçlilerin Türkiye’yi tatil yeri olarak seçmeleri aşamasında Türkiye’nin 

Müslüman bir ülke olması etken midir? 

- Tatil için ilk defa Türkiye’ye gelen İsveçlilerin Türkiye’yi tercih etme sebebi 

nedir? 

- İsveçlilerin Türkiye’de tatil yapmak istemelerinde Türk mutfağı önemli bir 

etken midir? 

- İsveçlilerin Türkiye’yi tatil yeri olarak seçmesinde Türk insanının turistlere 

olan yaklaşımı ve misafirperverliği etkili midir? 

- İsveçlilere, Türkiye denildiğinde aklına gelebilecek ilk öğeler nelerdir diye 

sorulunca verilen cevaplar nelerdir? 

 

3.2. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın ana amacı, turizm alanında yurt dışında yapılan reklam ve tanıtım 

çalışmaları sonucunda, Türkiye’ye gelen turist sayısının artması ile birlikte turizmin 

ülke imajına olan olumlu katkısını ortaya koymaktır. Bununla birlikte elde edilen 

veriler ışığında, reklam yapılan yabancı ülkenin (İsveç) turizm alışkanlıkları ortaya 
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konarak, Türkiye turizm reklam ve tanıtım çalışmalarının yeterli ve yapılan reklam 

çalışmalarının ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

3.3. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışmada, yurt dışında Türkiye turizmi için yapılan reklam ve tanıtım 

faaliyetleri sonucunda ülkemize turist gelmesi ile birlikte, ülkemizin imajındaki 

olumlu değişimini ortaya çıkarmak hedef olarak belirlenmiştir. Eş deyişle, yapılan 

anket çalışması, iletişimde ve ulaşımda görülen değişimlerle birlikte, yurtdışında 

turizm alanında yapılan reklamlarda daha etkili olmak, doğru reklamlarını seçmek ve 

en önemlisi Türkiye milli kaynaklarının doğru kullanılması açısından faydalı 

olacaktır. 

 

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, yurt dışında ve Türkiye’de bulunan yabancılar üzerinde 

gerçekleştirilmiş ve İskandinav ülkelerinden birisi olan İsveç’le sınırlandırılmıştır. 

Araştırma sayı ve zaman bakımından sınırlandırılmıştır. Anket uygulaması 498 kişi 

üzerinde yapılmış ve zaman olarak 2009 sonu ve 2010 yılı ilk  6 aylık dönem olarak 

sınırlandırılmıştır. 

 

3.5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın birinci bölümünde ve ikinci bölümünde literatür taraması 

yapılmıştır. Elde edilen verilere ulaşmak için kitaplar, dergiler, değişik yayınlar 

incelenmiş, internet ve kütüphanelerin veri tabanları taranmıştır. İkinci bölümde 

İsveç’te, kariyerlerinde başarılı 4 İsveç vatandaşı ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

Birinci ve ikinci bölümde kuramsal çerçevenin oluşturulmasından sonra üçüncü ve 

son bölüm olan uygulama bölümüne geçilmiştir. 

Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket önce Türkçe 

hazırlanmış, Türkçe bilen İsveçli Micaela Noren Uyaroğlu’na tercüme ettirilerek, 

anket uygulaması İsveç dilinde hazırlanmıştır. Anket uygulama aşamasında iki farklı 

yöntem kullanılmıştır. Bir kısım anket yüz yüze tekniği ile bir kısım anket ise 

internet üzerinden uygulanmıştır. 
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Anket yoluyla toplanan bilgiler, SPSS 16,0 istatistik paket programı ile 

değerlendirilmiş ve verilerin işlenmesinde frekans analizi yapılmıştır.  

 

3.6. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evreni İsveç’te yaşayan İsveç vatandaşlarıdır. Örneklemini ise 

İsveç halkını temsilen 498 kişi oluşturmaktadır. Uygulamaya katılanlar İsveç’in 

değişik şehirlerinde yaşamaktadır.  

 

3.7. Araştırmanın Bulguları 

Yapılan uygulama çalışmasında 2009 yılı sonu ve 2010 başı 6 aylık dönemde 

498 İsveçlilerin ankete verdiği cevaplar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu 

inceleme sırasında, İsveçlilerin turizm ve tatil alışkanlıkları, Türkiye adına İsveç’te 

yapılan turizm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği, İsveçlilerin Türkiye ve 

Türk insanı üzerindeki, tatil sonrası imaj değişikliğinin olup olmadığını göstermek 

amacıyla sorulan soruların cevapları aranacaktır. Eş deyişle; çalışmanın uygulama 

kısmını içeren bu bölümde araştırma soruları istatistiksel analize tabi tutulacak ve 

elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde yorumlanacaktır. 

 

3.7.1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 

Erkek 214 43,0 

Kadın 284 57,0 

Toplam 498 100,0 

Tablo-8: Araştırmaya Katılan İsveçlilerin Cinsiyete Göre Frekans ve % Tablosu 
 
Tablo-8’de görüleceği üzere araştırmaya 498 İsveçli katılmıştır, katılımcıların %43’ü 

erkek ve %57’si kadınlardan oluşmaktadır.  
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3.7.2. Araştırmaya Katılanların Yaşlara Göre Dağılımı 

Yaş f % 

16-21 63 12,7 

22-28 112 22,5 

29-35 87 17,5 

36-45 70 14,1 

46 ve üstü 166 33,3 

Toplam 498 100,0 

Tablo-9: Araştırmaya Katılanların Yaşlara Göre Frekans ve % Tablosu 

 Tablo-9’da görüleceği üzere, uygulamaya katılan 498 kişinin, %33,3’ü 46 yaş 

ve üstü, %22,5’i 22-28 yaş aralığında, %17,5’i 29-35 yaş aralığında, %12,7’si 16-221 

yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılan kişilerin 166 tanesinin yaş 

ortalamasının 46 ve üstü olması, Avrupa nüfusu yaş ortalamasının yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 

 3.7.3. Araştırmaya Katılan Kişilerin Türk Tanıdıklarının Olup 

Olmaması 
Tanıdığınız Türk var mı? f % 

Evet 411 82,5 

Hayır 87 17,5 

Toplam 498 100,0 

Tablo-10: Araştırmaya Katılanların Türk Tanıdıkları Olup Olmadığına Göre Frekans ve % Tablosu 

 

Araştıramaya katılanların büyük çoğunluğu Tablo-10’a göre bir Türk’le 

tanışmıştır. 498 katılımcının %82,5’i bir Türk’le tanışmış, %17,5’i bir Türk’le 

tanışmamıştır. Anketin gerçekleştirildiği İsveç’te 411 İsveçlinin en az bir Türk’le 

tanışmış olması, Türklerin İsveç’te yoğun bir şekilde yaşadıklarını göstermektedir. 
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3.7.4. Araştırmaya Katılanlara Göre Türkiye’nin Dünyadaki Yeri 

Türkiye Hangi Kıta da? f % 

Avrupa 185 37,1 

Asya 70 14,1 

Avrupa-Asya 242 48,6 

Afrika 1 0,2 

Toplam 498 100,0 

Tablo-11: Türkiye’nin İsveçlilere Göre Türkiye’nin Haritadaki Yeri Frekans ve % Tablosu 
 

Çalışmanın sorularından birisi; İsveç halkı dünya haritasında Türkiye’nin 

yerini biliyor mu? Bu sorunun yanıtını tablo 11’de açıkça görmekteyiz. Araştırmaya 

göre 498 kişinin %48,6’sı Avrupa-Asya da, %37,1’i Avrupa da, %14,1’i Asya da, 

%0,2’si Afrika da bulunduğunu söylemiştir. 

 Tablo-11’e göre araştırmaya katılanlar Türkiye’nin yerini doğru olarak 

konumlandırmıştır. Yani İsveç halkı Türkiye’nin yerini haritada bilmektedir. Önemli 

bir kısımda Türkiye’nin yerini direkt olarak Avrupa’da konumlandırmaktadır. 

 

 3.7.5. Türkiye Bir Arap Ülkesi midir? 

Türkiye Arap Ülkesi midir? f % 

Evet 52 10,4 

Hayır  446 89,6 

Toplam 498 100,0 
Tablo-12:Türkiye İsveçlilere Göre Bir Arap Ülkesi Sorusunun Frekans ve % Tablosu 

 

Tablo-12’ye göre, İsveçlilere sorulan Türkiye bir Arap ülkesi midir sorusunun 

karşılığı, %89,6 hayır, %10,4’ü ise evet olmuştur. 

Araştırmanın sorularından birisi olan Türkiye bir Arap ülkesi midir? 

Sorusunun cevabına büyük çoğunlukla İsveçliler hayır demiştir. Yani İsveçliler 

Türkleri Araplardan ayrı bir millet olarak görmektedir. Araştırmaya göre tablo 11 ve 

tablo 12’ye verilen cevaplar ışığında, İsveçliler Türkiye’yi hem coğrafya hem de 

menşei bakımından doğru konumlandırmaktadır. 
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3.7.6. İsveçliler İçin Tatil Ne İfade Eder? 

Tatil ne anlam ifade eder f % 
Güneşe denize ve kuma koşmak 383 76,9 
Egzotik yerleri keşfetmek 294 59,0 
Kendini dinlemek ve kitap okumak 289 58,0 
Tarihi yerleri gezmek 248 49,8 
Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak 155 31,1 
Parti ve eğlence 317 63,7 
Toplam 498 %100 
Tablo-13: İsveçliler İçin Tatilin Manası Nedir Sorusunun Frekans ve % Tablosu 

Araştırmanın sorularından birisi olan İsveçliler için tatilin ne anlama geldiği 

Tablo-13’te ortaya çıkarılmıştır. Ankete katılanlar birden fazla seçenek 

işaretlemişlerdir. 

Tablo-13’e göre; İsveçlilere için tatil; %76,9 güneşe ve kuma koşmak, %63,7 

parti ve eğlence, %59,0 egzotik yerleri keşfetmek, %58,0 kendini dinlemek ve kitap 

okumak, %49,8 tarihi yerleri gezmek, %31,1 kültür ve sanat etkinliklerine katılmak 

manasındadır. 

 Türkiye İsveç’te turizm reklam ve tanıtımları yaparken İsveçlilerin 

önceliklerini göz önünde tutmalıdır. Yaklaşık 300 gün güneşli olan ülkemiz kıyıları 

öncelikli olarak tanıtılmalıdır. Tatillerinde eğlenceye büyük önem veren İsveçliler 

Türkiye’deki eğlence olanakları reklamlarda vurgulanmalıdır. 

 

 3.7.7. Araştırmaya Göre İsveçlilerin Tatil Yeri Seçme Yöntemleri 

Tatil Yeri Seçerken f % 

İnternetten araştırırım 443 89,9 

Seyahat kataloglarına bakarım 254 51,0 

En yakın seyahat acentesine giderim 46 9,2 

Televizyondan teletekslere bakarım 27 5,4 

Toplam 498 100,0 
Tablo-14: Araştırmaya Göre İsveçlilerin Tatil Yeri Seçme Yöntemlerinin Frekans ve % Tablosu. 
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Araştırmanın sorularından biri olan İsveçliler tatil yeri seçerken karar 

vermelerindeki en etkili yöntemler Tablo-14’de ortaya çıkarılmıştır. Ankete 

katılanlar birden fazla işaretlemişlerdir. 

Tablo-14’e göre; İsveçliler tatillerini seçerken; %89,9 internetten araştırmış, 

%51,0 Seyahat acentelerinin kataloglarına bakmış, %9,2 seyahat acenteleri ile 

doğrudan bağlantı kurmuş, %5,4 televizyonlardaki teletekslere bakmıştır. 

Tablo-14’e göre; İsveçlilerin büyük çoğunluğu tatil yeri seçerken gelişen 

teknolojiye ayak uydurarak İnternet üzerinden tatillerinin rezervasyonların 

yapmaktadır. Bunun yanında geleneksel olarak İsveçliler acenteler tarafından 

hazırlanan katalogları incelemekte ve acentelerle direk olarak kontak kurmaktadırlar. 

Araştırmanın sonucu ışığında, Türkiye turizm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 

başarısı için kurumsal manada internet alt yapısına yatırımlarını arttırmalıdır. 

 

3.7.8. İsveçlilerin Tatillerini Planlama Zamanı 

Tatili planlama zamanı f % 
Aylar öncesinden planlarım 176 35,3 
Son dakika karar veririm 26 5,2 
Bazen planlar bazen son dakika karar veririm 

388 77,9 

Toplam 498 100 
Tablo-15: İsveçlilerin Tatil Planlama Zamanları Frekans ve % Tablosu 

 

 Tablo-15’e göre; İsveçliler tatillerini; %77,9 ile bazen planlamakta bazen son 

dakikada karar vermekte, %35,3 ile aylar öncesinden planlamakta, %5,2 ile son 

dakika kararı vermektedir. 

 Tablo-15’ten anlaşıldığına göre araştırmaya katılan İsveçlilerin büyük 

çoğunluğu tatillerini zaman bakımında ayarlarken bazen plan yapmakta bazense son 

dakika kararı vermektedir. İkinci büyük bir çoğunluk ise tatillerini aylar öncesinden 

planlamaktadır. Çok az bir kısım son dakika kararı vermektedir. 

 İsveçlilerin tatil planlama zamanlarını bilmek, reklam etkinliklerin 

zamanlaması bakımından önemlidir. Etkili reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak için 

insanları tatil planlama zamanı bilmek önemlidir 



64 
 

  

3.7.9. İsveçlilerin Tatil Alışkanlıkları Bakımından Tatil Yeri Seçmesi 

Tatil alışkanlığı açısından; f % 

Her sene aynı yere giderim 207 41,6 

Her sene değişik yerlere giderim 254 51,0 

Belirli aralıklarla ülke değiştiririm 289 58,0 

Aynı ülkede değişik yerlere giderim 66 13,3 

Toplam 498 100,0 
Tablo-16: Tatil Alışkanlıkları Bakımından İsveçlilerin Tatil Yeri Seçmesinin Frekans ve % Tablosu 

 

 İsveçlilerin tatil alışkanlıkları bakımımdan, tatil yeri seçme alışkanlığı ortaya 

çıkarılmıştır. 

 Tablo-16’ya göre İsveçlilerin %58 ‘i tatile gittiği ülkeleri belirli aralıklarla 

değiştirmekte, %51’i her sene değişik yerlere gitmekte, %41,6’sı her sene aynı yere 

gitmekte, %13,3’ü aynı ülkede değişik yerlere gitmektedir. 

 

3.7.10. Araştırmaya Katılanların Türkiye’de Bulunma Oranı 

Türkiye’de bulundunuz mu? f % 

Evet 310 62,2 

Hayır 188 37,8 

Toplam 498 100,0 

Tablo-17: Araştırmaya Katılanların Türkiye de Bulunma Frekans ve % Tablosu 

 

Tablo-17’ye göre araştırmaya katılan İsveçlilerin %62,2’si Türkiye de 

bulunmuş, %37,8’i Türkiye de bulunmamıştır. 
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3.7.11.  Araştırmaya Katılanlar Türkiye’de Bulunmamışsa Bulunmama Sebebi 

Türkiye’de bulunmama sebebiniz? F % Geçerli % 
Hiçbir sebebi yok 165 33,1 87,8 
Müslüman bir ülke 6 1,2 3,2 
Yeteri kadar tanımıyorum 11 2,2 5,9 
Türkleri sevmiyorum 0 0 0 
Türkiye ve Türklerden korkuyorum 6 1,2 3,2 
Toplam  

188 37,8 100,0 

Türkiye gelmiş olup bu soruyu atlayanlar 310 62,2  
Toplam  498 100,0  
Tablo-18: Araştırmaya Katılanların Türkiye de Bulunmamışsa Bulunmama Sebebinin Frekans 

ve % Tablosu 

 

Tablo-18’de araştırmanın sorularından birisi olan, İsveçlilerin Türkiye ye tatil 

için gelmeme sebebi Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması mıdır? Sorusun cevabı 

verilmiştir. 

Tablo-18’e göre araştırmaya katılan 498 kişiden 188 kişi Türkiye de 

bulunmamıştır. Türkiye’de bulunmayanların, %87,8’i hiçbir sebep yok,%5,9’u 

Türkiye’yi yeteri kadar tanımıyorum, %3,2’si Müslüman ülke, %3,2’si Türkiye ve 

Türklerden korkuyorum şeklinde cevaplamıştır. 

Türkiye’de hiç bulunmayan İsveçlilerin Türkiye’de bulunmamasının nedeni 

Türkiye’nin Müslüman olması değildir. 
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3.7.12. Türkiye’ye Gidenlerin İlk Defa Gitme Sebebi 

Türkiye’ye ilk defa gitme sebebiniz?  f % 

Arkadaşları ziyaret 
Soruyu cevaplayan 50 10 

Soruyu cevaplamayan 448 90 

Güvenli bir ülke 
Soruyu cevaplayan 27 5,4 

Soruyu cevaplamayan 471 94,6 

Güneş ve deniz 
Soruyu cevaplayan 178 35,7 

Soruyu cevaplamayan 320 64,3 

Ucuz 
Soruyu cevaplayan 127 25,5 

Soruyu cevaplamayan 371 74,5 

İnsanların misafirperverliği 
Soruyu cevaplayan 86 17,3 

Soruyu cevaplamayan 412 82,7 

Tarihi yerleri görmek 
Soruyu cevaplayan 46 9,2 

Soruyu cevaplamayan 452 90,8 

Eğlenmek ve parti yapmak 
Soruyu cevaplayan 60 12,0 

Soruyu cevaplamayan 438 88,0 

Sağlık ve spor 
Soruyu cevaplayan 15 3,0 

Soruyu cevaplamayan 483 97,0 

Ulaşımı kolay ve ucuz 
Soruyu cevaplayan 60 12,0 

Soruyu cevaplamayan 438 88,0 

Alışveriş Soruyu cevaplayan 51 10,2 
Soruyu cevaplamayan 447 89,8 

Toplam gelen   310 62,2 
Toplam gelmeyen  188 37,8 
Tablo-19: Araştırmaya Göre Türkiye’ye İlk Defa Gitme Sebeplerinin Frekansları ve % Tablosu 

Araştırmanın sorularından birisi olan İsveçlilerin ilke defa Türkiye’ye gitme 

gelme sebebi, Tablo-19 da açıklanmıştır. İsveçlilerin Türkiye’ye ilk gitme sebebi 

deniz ve güneş ve ikinci büyük sebebi ise ucuz olmasından dolayıdır. 

Tablo-19’da değerlendirmelerde birden fazla seçenek seçilmiş, sadece 

Türkiye’de bulunanların cevapları dikkate alınmıştır. 

Tablo 19’a göre; Türkiye’ye ilk defa gelen İsveçlilerin Türkiye de bulunma 

sebebi; %35,7 deniz ve güneş, %25,5 ucuz, %17 insanların misafirperverliği,%12 

ulaşımı ucuz, %12 eğlenmek ve parti yapmak, %10,2 alışveriş, %10 arkadaş 

tavsiyesi, %9,2 tarihi yerleri görmek, %5,4 güvenli bir ülke, %3 sağlık ve spordur. 
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3.7.13. Araştırmaya Göre Türkiye İsveç’te Yeterince Tanıtılıyor mu? 

 

Yeterince tanıtım yapılıyor mu? f % 
Evet, ama yetersiz 22 4,4 
Hayır, hiç tanıtılmıyor 402 80,7 
Evet, tanıtım oldukça yeterli 

74 14,9 

Toplam 498 100,0 
Tablo-20: Türkiye’nin İsveç’te Yeterince Tanıtılıyor mu Sorusunun Frekansı ve % Tablosu 

Araştırmanın sorularından bir tanesi ve ana sorusu Türkiye’nin İsveç’te 

yeterince tanıtılıp tanıtılmadığıdır. Tablo-20’ ye göre; %80,7 hayır hiç tanıtılmıyor, 

%14,9 evet tanıtım oldukça yeterli, %4,4 evet ama yetersiz sonucu çıkmaktadır. 

Tablo-20’de çıkan sonuçlara göre Türkiye İsveç’te yeteri kadar 

tanıtılmamaktadır. 

 

3.7.14. Araştırmaya Göre İsveçliler Reklamlardan Etkilenir mi? 

Reklamlardan; f % 

Çok etkilenirim 49 9,8 

Etkilenirim 285 57,2 

Az etkilenirim 74 14,9 

Hiç etkilenmem 90 18,1 

Toplam 498 100,0 

Tablo-21: İsveçliler Reklamlardan Etkilenir mi Sorusunun Frekansı ve % Tablosu 

 

Tablo-21’e göre; İsveçliler, %57,2 reklamlardan etkilenmekte,%18,1 hiç 

etkilenmemekte, %14,9az etkilenmekte, %9,8 çok etkilenmektedir. 

 Tablo-21’den çıkan sonuca göre İsveçliler reklamlardan büyük oranda 

etkilenmektedir. 
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3.7.15. Araştırmaya Göre Hangi Tür Reklam ve Tanıtım Ortamları 

İsveçlilerin Dikkatini Çekiyor? 

Dikkatinizi çeken reklamlar ve Tanıtım Ortamları f % 
İnternet yolu ile yapılanlar  73 14,7 
Dergiler ve gazeteler 103 20,7 
Ünlü insanların yaptığı seyahatler 13 2,6 
Televizyonlar 167 33,5 
Görsel reklam, tabela, otobüs durakları, taksiler 

142 28,5 

Toplam 498 100,0 
Tablo-22:  Hangi Tür Reklam ve Tanıtım Ortamları İsveçlilerin Dikkatini Çekiyor 

Frekans ve % Tablosu 

 

Tablo-22’de araştırmaya katılan İsveçlilere göre; %33,5 televizyonlar, %28,5 

Görsel reklam, tabela, otobüs durakları, taksiler, %20,7 dergiler ve gazeteler, %14,7 

internet, %2,6 ünlülerin hedef ülkeye yaptığı seyahatler reklam ve tanıtım ortamı 

olarak dikkatini çekmektedir. 

Tablo-22’den çıkan sonuca göre İsveç’teki en etkili reklam ortamı 

televizyondur. 

 

3.7.16. Türkiye ile İlgili, Hangi Reklam Aracı İsveçlilerin Daha Çok 

Dikkatini Çekti? 

Türkiye ile ilgili en çok dikkatinizi çeken reklam aracı? f % 

Türkiye daha önce giden tanıdıklarınızın anlattıkları  
262 52,6 

Dergiler, gazeteler ve basılı reklamlar  43 8,6 
Turizm fuarı tanıtımları 28 5,6 
Televizyon ve radyo reklamları 120 24,1 
İnternet yollu reklamlar 45 9,0 
Toplam 498 100,0 
Tablo-23: Türkiye İle İlgili Hangi Reklam Aracının İsveçlilerin Daha Çok Dikkatini 

Çekti Frekans ve % Tablosu 

 

 Tablo-23’e göre; İsveçliler Türkiye’yi en çok, %52,6 Türkiye’ye giden 

tanıdıklardan, %24,1 televizyon ve radyo reklamları, %9 internet reklamlarından, 
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%8,6 dergi, gazete ve basılı reklamlardan, %5,6 turizm fuarı tanıtımlarından 

duymuştur.  

3.7.17. Ünlü İsveçlilerin Türkiye’ye gitmesi İsveçlilerin Tatil Tercihlerini 

Etkiler mi? 

Ünlülerin Türkiye’ye 

gitmesinden; 
f % 

Oldukça etkilenirim 64 12,9 

Etkilenirim 155 31,1 

Bazen etkilenirim 83 16,7 

Hiç etkilenmem 196 39,4 

Toplam 498 100,0 
Tablo-24: Ünlü İsveçlilerin Türkiye’ye Gitmesi, Tatil Tercihlerini Etkiler mi 

Frekans ve % Tablosu 

 

Tablo-24’e göre İsveçli ünlüler Türkiye tatile gelirlerse, İsveçliler bu 

durumdan; %39,4 hiç etkilenmez, %31,1 etkilenir, %16,7 bazen etkilenir, %12,9 

oldukça etkilenir. 

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, İsveçliler genel olarak ünlü insanları 

takip etmekte ve onların seyahatleri kendilerinin ilgisini çekmektedir. İsveçli ünlüleri 

ülkemize getirmek, etkili bir reklam aracı olabilir. 

3.7.18. Türkiye İlgili Reklamlarda En Çok Hangi Unsurlar İsveçlilerin 

İlgisini Çekmektedir? 

Dikkatinizi çeken Türkiye ile ilgili reklam unsurları; f % 

Tarih  121 24,3 
Deniz-Güneş 260 52,2 
Türk mutfağı 54 10,8 
Türk insanı 36 7,2 
Fiyatlar 27 5,4 
Toplam 498 100,0 

Tablo-25: Türkiye İle İlgili Reklamlarda İsveç’te Dikkat Çeken Unsurların 

Frekans ve % Tablosu 
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Tablo-25‘e göre; Türkiye’nin İsveç’te yaptığı reklamlarda dikkat çeken 

unsurlar; %52,2 deniz-güneş, %24,3 tarih, %10,8 Türk Mutfağı, %7,2 Türk İnsanı, 

%5,4 fiyatlar dır. 

Araştırmanın sorularından birisi olan, İsveçlilerin Türkiye’de tatil yapması 

için Türk mutfağı önemli bir etken değildir. Deniz ve güneş İsveçlilerin ilgisini en 

çok unsurdur. 

 

3.7.19. Türkiye de Bulunmuş İsveçliler, Türkiye’nin En çok hangi 

Yönünün Reklam ve Tanıtımlarda Kullanılmasını İster? 

Dikkatinizi çeken Türkiye ile ilgili reklam 
unsurları; 

f % Geçerli 
% 

Türk insanı 71 14,4 23,2 
Türk mutfağı 65 12,9 20,8 
Tarih, kültür 149 29,8 48,2 
Golf, spor 19 3,8 6,2 
Alışveriş  6 1,3 2,0 
Toplam(gelen) 310 62,2 100,0 
Türkiye gelmemiş olup bu soruyu atlayanlar 188 37,8  
Genel Toplam 
  498 100,0  

Tablo-26: Araştırmaya göre Türkiye de Bulunmuş İsveçlilerin En çok Türkiye Reklamlarında 

Kullanmasını İstediği Unsurların Frekans ve % Tablosu 

 

Tablo-26’daki araştırma Türkiye de bulunmuş İsveçliler üzerinde yapılmıştır. 

Türkiye de bulunanlar araştırmaya katılanların %62,2’sini temsil etmektedir. 

%62,2’nin %48,2 tarih, %23,2’si Türk İnsanı, %20,8’i Türk Mutfağı, %6,2’si Golf 

ve spor, %2’si alışveriş unsurlarının öne çıkarılmasını istemiştir. 

Araştırmanın sorularından olan İsveçlilerin Türkiye’yi tatil destinasyonu 

olarak seçmesinde Türk İnsanının turistlere olan yaklaşımı ve misafirperverliği etkili 

midir, sorusunun cevabı tablo 26’da açıklanmaktadır. Türk İnsanın turistlere olan 

yaklaşımı ve misafirperverliği İsveçlilerin Türkiye’ye tatil yeri olarak seçmesinde 

etkilidir. 
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3.7.20 İsveçlileri Türkiye Tatillerinde Rahatsız Eden Unsurlar 

Türkiye ile ilgili sizi rahatsız eden şey? f % Geçerli % 
Servis 35 6,8 11,1 
İnsanlar 68 13,7 22,1 
Alışveriş 179 36,5 58,3 
Yemekler 28 5,4 8,5 
Toplam(gelen) 

310 62,2 100 

Türkiye gelmemiş olup bu soruyu atlayanlar 188 37,8  
Genel Toplam 
  498 100,0  

Tablo- 27: İsveçlileri Türkiye Tatillerinde Rahatsız Eden Unsurların Frekansı ve % Tablosu 

 

Tablo-27’ ye göre, araştırmaya katılanların sadece %62,2’si, yani Türkiye de 

bulunanlar anketi cevaplamıştır. 

Tablo-27’ye göre İsveçliler Türkiye de bulundukları süre içinde; %58,3 

alışveriş, %22,1 insanlar, % 11,1 servis, %8,5 yemeklerden şikâyetçi olmuştur. 

Araştırmanın bu bölümünde, ankete katılanların büyük çoğunluğu Türkiye 

ziyaretleri sırasında alışverişten memnun olmadıkları açık şekilde görülmektedir. 

İnsan unsuru da şikâyet faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

3.7.21 İsveçliler İçin Türkiye Dendiğinde Akla İlk Gelen Öğeler 

Nelerdir? 

Araştırmanın, Türkiye’nin imajı bakımından önemli sorularından biri olan, 

İsveçlilere için Türkiye denildiğinde akla ilk gelen öğeler nelerdir diye sorulduğunda 

alınan cevaplar olmuştur. Araştırmaya katılanlara ilk akla gelen beş kelime veya 

kelime tamlamasının yazılması istenmiştir. Kelimeler ve tamlamalar, tekrarlanma 

çokluğuna göre ve sırayla; Misafirperver insanlar, sıcak ülke, heyecan verici ülke, 

harika yemekler, güzel tabiat, çok kültürlü ülke, büyüleyici tarih, Asya ve 

Avrupa’nın karışımı, egzotik, güzel plajlar, her şeyi olan ülke, yetenekli insanlar, 

harika bir Avrupa topluluğu üyesi, yaşlılara saygı, iyi fiyat. Türkiye hakkında az 

sayıda olumsuz kelimeler bulunmakla birlikte bunlar; insan haklarına önem 

vermeyen demokratik rejim, turisti kandıranlar gibi kelimeler üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın önceki bölümlerinde elde edilen bulgu ve yapılan 

yorumlarla ilişkili olarak sonuçlara yer verilmiştir ve bu sonuçlara dayalı olarak 

önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırmaya göre İsveçliler turizm reklam ve tanıtımlarından 

etkilenmektedirler. Fakat Türkiye’nin İsveç’teki tanıtım reklam faaliyetleri İsveçliler 

tarafından yetersiz bulunmuştur. Eşdeyişle İsveç’teki en etkili reklam yöntemi 

Türkiye’ye gelmiş, İsveçlilerin diğer İsveçlilere tavsiye etmesi yoluyla oluşmaktadır. 

Dolayısıyla İsveç’ten turizm hareketinin artması ile birlikte Türkiye hakkında olumlu 

imaj oluşmuştur. 

İsveçlilerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin Avrupa-Asya bölgesinde olduğunu 

söyledikleri ve Türkiye’yi haritada doğru konumlandırdığı ortaya çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte; İsveçlilerin Türkiye’yi bir Arap ülkesi olarak görmedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

İsveçlilere göre tatil; en çok, sırasıyla ‘deniz ve güneş,’ ‘parti ve eğlence,’  

‘egzotik yerleri keşfetmek’ manasına geldiği gibi yine İsveçlilerin tatil yerleri 

seçerken kullandıkları yöntemin en çok internetin zengin seçeneklerini kullanmak 

olduğu ve diğer yöntem olarak tatil yeri kataloglarına bakarak seyahat acentelerine 

başvurdukları ortaya çıkarılmıştır. İsveçliler, tatil rezervasyonlarının büyük 

çoğunluğunu internet üzerinden yapmaktadırlar. 

Araştırmanın diğer bir sonucu ise; İsveçlilere göre Türkiye’nin Müslüman bir 

ülke olması, Türkiye’yi tatil yeri olarak seçmelerinde olumsuz bir etken 

oluşturmazken, Türkiye’ye gelen İsveçlilerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin 

önemliden önemsize doğru sırasıyla ‘deniz ve güneş’, ‘ucuz olması,’ ‘insanların 

misafirperverliği’ olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Araştırmaya göre, İsveçlilerin Türkiye’de tatil yapmak istemelerinde Türk 

mutfağının önemli bir etken olmadığı anlaşılmış bunun yanında Türkiye’de tatil 

yapan İsveçliler Türkiye’nin tanıtılmasında Türk mutfağının reklam aracı olmasını 

belirttikleri ve İsveçlilerin Türkiye’yi tatil yeri olarak seçmesinde Türk insanının 

turistlere yaklaşımı ve misafirperverliğinin etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. 



73 
 

İsveçliler Türkiye dendiğinde ise; söylenen kelimeler ve tamlamalar, 

tekrarlanma çokluğuna göre ve sırayla şu şekildedir; misafirperver insanlar, sıcak 

ülke, heyecan verici ülke, harika yemekler, güzel tabiat, çok kültürlü ülke, büyüleyici 

tarih, Asya ve Avrupa’nın karışımı, egzotik, güzel plajlar, her şeyi olan ülke, 

yetenekli insanlar, harika bir Avrupa topluluğu üyesi, yaşlılara saygı, iyi fiyat. 

Türkiye hakkında az sayıda olumsuz kelimeler bulunmakla birlikte bunlar; insan 

haklarına önem vermeyen demokratik rejim, turisti kandıranlar gibi kelimeler olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Bu sonuçlardan yola çıkarak araştırmacı; 

Türkiye İsveç’te turizm reklamları yaparken İsveçlilerin reklam algılamalarını 

dikkate almalıdır. İsveç’teki en iyi reklam ortamı televizyon olduğu için televizyon 

reklamlarına ağırlık verilmelidir. İsveç’te yapılan reklamda ağırlıklı olarak deniz ve 

güneş reklamlarının yanında Türk Mutfağı ve Türk İnsanı öğe olarak kullanılmalıdır 

önerilerini dile getirmektedir.  

Bununla birlikte İsveçliler en çok tatil alternatiflerini internet üzerinden bulup 

ve rezervasyonları yaptırdıklarından, Türkiye turizm yatırımlarında internet alt 

yapısına ağırlık verilmelidir.. Tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilirken 

internet ortamında bu ülke söz konusu olduğunda İsveç dili esas alınmalıdır. Türkiye 

internet ortamında özellikle İsveç reklam faaliyetleri için daha fazla kaynak 

sağlamalı ve İsveç’te daha etkin reklam ve tanıtım organizasyonları yapılması yine 

araştırmacı tarafından önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

KAYNAKÇA 

 

Acıman, Eli (1990). Reklamcılığın Tarihi Gelişimi Ve Reklamcılık Mesleği, 

Reklamcılık Ve Satış Yöntemi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:41.  

 

Ak, Mehmet (1998). Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik Ve İmaj, İstanbul: Işıl Ofset 

Sanayi Limited Şti. 

 

Akarsu, Eylem N. (2001). Turistik Tanıtma Amaçlı Uluslararası Düzeyde Verilen 

Reklamların Turistler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

Akçadağ, Emine (2010). Avrupa Kamuoyunda Türkiye’nin İmajı Ve Kamu 

Diplomasisinin Önemi, 

Http://Kamudiplomasisi.Org/Pdf/Turkiyeninimajivekamudiplomasisi.Pdf,  Erişim 

tarihi: 03.04.2010 

 

Akyürek, Rüveyde  (2005). Kurumsal İletişim Yöntemi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları. 

 

Avşar,  Zakir ve Elden, Müge (2004). “Reklam Ve Reklam Mevzuatı”, Ankara: 

RTÜK Yayınları, No:8. 

 

Aygün, Ezgü  (2007). Sağlık Sektöründe Reklam, Başkent Ünv. Ankara: Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

 

Churcill, Gilbert A., Peter, Jr., J. Paul (1999). Marketing, Wisconsin: Irwin Mcgraw 

Hill. 

 

Chao, Paul, K. N. Rajendran (1993). “Consumer Profiles And Perceptions: Country 

Of Origin Effects”, International Marketing Review, Vol.10, No.2.   



75 
 

 

Çeken, Hüseyin (2003). Türk Turizminde Yabancı Sermaye Ve Yabancı Sermaye 

Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Öneriler, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir: 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:10. 

 

Dilber, İlkay (2007).“Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin 

Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi,” Manisa: Celal Bayar 

Üniversitesi, İ.İ.B.F Yayınları. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, C:14 S:2.  

 

Dinçer, Müjde Ker (1998). Kişisel İmaj, İstanbul:  Alfa Basım Yayım Dağıtım. 

 

Elden, Müge ve Ulukök Özkanve Yeygel Sinem (2009). Şimdi Reklamlar, İstanbul: 

İletişim Yayınları, 4.Baskı. 

 

Yazıcı Emir, İ. (2003). Kitle İletişiminde İmaj, İstanbul: İm Yayın Tasarım Yayınları. 

 

Ertin, Gaye (1998). “Türkiye Coğrafyası”, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1069.  

 

Güleç, Banu (2010). Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından 

İncelenmesi. 

Http://Sbe.Balikesir.Edu.Tr/Dergi/Edergi/C9s15/Makale/C9s15m7.Pdf Erişim 

Tarihi: 15.04.2010 

 

Göksel, A. Bülent ve  Yurdakul, N. Başok (2002).“Temel Halkla İlişkiler Bilgileri” 

Ege Üniversitesi, İzmir: İletişim Fakültesi Yayınları. 

 

Gürgen, Haluk  (2003). Halkla İlişkiler Ve İletişim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları. 

 

Gürson, Poyraz (2007). “İmaj Ve Türkiye’nin Algılanması”, Yeni Düşünceler 

Dergisi, Sayı:1. İstanbul. 



76 
 

 

Gürsoy, Tanses (1999). Reklam Terimleri Ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul: Adam 

Yayınları, I. Basım. 

 

Harmancı, Mahmut (2008). “ İşte İmaj Faktörü,” İstanbul: Nesil Yayınları.      

 

Hopkins,  Claude C. (2004). ”Scientific Advertising”, Cheshire Cool Publications 

Ltd. 

 

Howard, Steven B. (1998). “Corporate Image Management: A Marketing Discipline 

For The 21st Century,” Singapore : Butterworth-Heinemann.   

 

Huber, Kurt (1987). Image; “Corporate Image” ; Marken-Imagen; Prodikt-Image; 

Landberg Am Lech: Verlag Moderne Industrie. 

 

İnceoğlu, Metin (1985). Güdüleme Yöntemleri, Ankara: A.Ü. B.Y.Y.O Yayınları, 

No:4. 

 

İşmen, Kağan (2000). Reklâm Halkla İlişkiler Ve Ötesi, İstanbul: Mediacat Yayınları.  

 

Jefkıns, Frank (1987). International Dictionary of Marketing and Communication, 

Glosgow: Blackie And San. Ltd.  

 

Kaleağası, Bahadır (6 Haziran 2009). İletişim Ve İmaj Çağında Türkiye, Radikal 

Gazetesi, Sf:4. 

 

Karabulut, Yalçın (1988). “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Turizm,” Ankara 

Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:32, S: 12. 

 

Kavas, Alican (1988). "Reklamın Toplumsal Etkileri, Reklamcılıkta Toplumsal Ve Ahlaki 

Sorumluluk Düşüncesi", Reklamın Gücü, Derleyenler: Ali Atıf Bir ve Fermani Maviş, 

Abkara: Bilgi Yayınlan: 53. 



77 
 

 

Koçoğlu, S. Burak ve Haşıloğlu, Duygu (2008). Reklâm Harcamalarının İsletmelerin 

Etkinlik Seviyesi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C10. 

 

Kotler, Philip (2000). Kotler Ve Pazarlama, Çev. Ayşe Özyağcılar, İstanbul: Sistem 

Yayıncılık.  

 

Kozak, N. Akdoğan, M. ve Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeleri-Kavramlar, 

Ankara: Turhan Kitapevi. 

 

Kumrular, Özlem (2005). Dünyada Türk İmgesi, İstanbul: Kitap Yayınevi. 

 

Kuru, Şafak ve Tuğrul Özen (1998). Turizm Yatırımları, İstanbul: Özkan Ofset 

Matbaacılık.  

 

Linkemer, Bobbi. (1993). Profesyonel İmaj Yaratmak, Çev. Nurdan Gürbilek, 

İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti. 

 

Mckercher, B. and Cros H. (2002). Cultural Tourism, The Partnership Between 

Tourism And Cultural Heritage Management, New York: The Hawort Pres. 

 

Min Man, Nadeau (1990) Country Image: Halo or Summary Construct?, Journal Of 

Marketing Research. 

 

MEGEP (2007). Turizm Hareketleri; “Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri”, Ankara: 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.  

 

MEGEP (2007). Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri, “Reklam Ve Tanıtım 

Hizmetleri”, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.  

 



78 
 

Meral, P. Seden (2006). Kurumsal Reklam Kavramı Ve Bankacılık Sektöründeki 

Kurumsal Reklam Örnekleri, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli 

İletişim Fakültesi Yayınları. 

 

Mutlu, Erol (1998). İletişim Sözlüğü, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları, 3. Baskı. 

 

Mutluer,  Mustafa ve Südaş, İlkay (2008). “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının 

Türk Turizmine Katkısı Ve Turizm Eğilimleri,” İzmir: Ege Coğrafya Dergisi, S 27-

34.  

 

Nart, Sima (2008).“Menşe Ülkesinin Tüketici Algılamaları Ve Davranışlarına 

Yansımaları: İngiltere Pazarında Türk Ve Alman Markalarının 

Karşılaştırılması,” Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008, C.13, S.3. 

 

Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2002) Post Modern Pazarlama Tüketim Ve 

Tüketici, İstanbul: Mediacat Yayınları.  

 

Olalı, Hasan.(1983). “Dış Tanıtım Ve Turizm,” Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 

No: 253.  

 

Oskay, Ünsal (2001).  İletişimin Abc’si, İstanbul: Der Yayınevi. 

 

Örs, Ferlal (2003). “Ülke İmajının Konumlandırılması”, Ankara:Standard Ekonomik 

Ve Teknik Dergi, S:35.  

 

Öz, Melih (2008). İlk Öğretimde Abc Projesi, Avrupa Birliği Türkiye’ye Karşımı, 

Türkiye Avrupa Birliğine Karşımı?, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.  

 

Özer, Nur (2009).“Algılama Ve Pazarlama Uygulamaları”, Paradoks Ekonomi, 

Sosyoloji Ve Politika Dergisi, Yıl:5, Sayı:1. 

 



79 
 

Özkan, Abdullah (2010).“Stratejik İletişim Yönetimi Ve Türkiye”, 

http://Www.Siyasaliletisim.Org/Dr-Abdullah-Ozkan-Kose-Yazilari/386-Stratejik-

Letiim-Yoenetimi-Ve-Tuerkiye.Html Erişim tarihi:12.03.2010 

 

Rita, Paula (2000).“Tourism in the European Union”, International Journal Of 

Contemporary Hospitality Management,Vol.12, İssue 7. 

 

Sabuncuoğlu, Zeyyat, (2007). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Bursa: Alfa Akademi 

Yayınları, 8. Baskı. 

 

Samiee, Saeed (1994).“Customer Evaluation Of Products İn A Global Market”, 

Journal Of International Business Studies, Vol.25, No.3.    

 

Stern, Aimee (1986). “Public Service Pays Off For Ad. Agencies” Dum’s Business 

Month. 

 

Şamlı, Coşkun (1995). Internetional Consumer Behavior: It’s Impact On Marketing 

Strategy Development, London: Quorum Books. 

 

Şenel, S.Alpagut (2007). Turizm Sektöründe Yatırım Kararları, Selçuk Üniversitesi, 

Karaman İ.İ.B.F Dergisi, S:12, Konya. 

 

Şimşek, Sedat (2006). Reklamlar Ve Geleneksel İmgeler, İstanbul: Nüve Kültür 

Merkezi Yayınları.  

 

Teker, Ulufer (2002). Grafik Tasarım Ve Reklam, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. 

 

Toker, Boran (2007). “Türkiye’de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi”, 

Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt; 14, S:2, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, 

İ.İ.B.F. 

 



80 
 

Tolungüç, Ahmet. (1999). Turizmde Tanıtım Ve Reklam, Ankara: Mediacat 

Yayınları.  

 

TUİK (2009). İstatistik Göstergeler 1923-2006. 

Http://www.Tuik.Gov.Tr/Yillik/Ist_Gostergeler.Pdf, Erişim Tarihi: 05.011.2009 

 

Turizm Bakanlığı Faaliyet Raporu (2008). 

http://www.Kultur.Gov.Tr/Tr/Genel/Belgegoster.Aspx?F6e10f8892433cff92c077

108dece19de70b5d72c8e4c520 Erişim Tarihi: 15.03.2010 

 

Ulutürk, Zeliha Göker (1998). Türkiye’de Turizm Teşvikleri, 21. Yüzyılın Esiğinde 

Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Başkent Üniversitesi. 

 

Usta, Öcal (2001) Genel Turizm, İzmir: Anadolu Matbaacılık.  

 

Usunier, Jean-Claude (1999). Marketing Across Cultures, Prentice Hall Europe. 

 

Ünsal, Yüksel (1984). Bilimsel Reklam Ve Pazarlamadaki Yeri, İstanbul: Abc 

Yayınevi, 2. Baskı. 

 

Yalçınkaya, Gonca (2006). Ülke İmajı Ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine 

Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik Programı, Yüksek 

Lisans Tezi.  

 

Yücel, Emrah (2007). “Turizm Sektöründe Türkiye'nin Markalaşması”, 

Http://Www.Selimtuncerblog.Com/Blog/Turizm_Sektorunde_Turkiye'nin_Markal

asmasi.Pdf, Erişim Tarihi: 24.04.2010 

 

Weilbacher William H.(1984).  Advertising ,Newyork Mac Millan Pub.Co. 

 



81 
 

Wells  William., Burnett, John and Morıarty, Sandra(2003). Advertising Principles 

And Practice, Prentice Hal, New Jersey. 

 

White  R. (1980). Advertising What İt İs How To Do İt, Londra: Mcgraw-Hill. 

 

World Tourism Organization (2005)  Tourism Highligts, www.world-tourism.Org. 

 

İnternet kaynakları: 

1. http://www.Turizmden.Com/Newsdetail.Asp?Newsıd=709&Title=T%Fcrkiye%6

0nin%20reklam%20y%Fcz%Fc%202010%60da%20da%20t%Fclin%20%Deahin 

Erişim tarihi: 17/01/2010 

2. http://www.Tanitma.Gov.Tr/Genel/Belgegoster.Aspx?F6e10f8892433cff63f3fd91

fc2a1e7df1e4d6142c321486 Erişim tarihi:17/01/2010 

3. http://www.Kultur.Gov.Tr/Tr/Genel/Belgegoster.Aspx?F6e10f8892433cff6e536cf

3c88a66f69ce8b3b664352723 Erişim tarihi: 17/01/2010 

4. http://www.İkv.Org.Tr/İmages/Upload/File/1-Bolum-Mo.Pdf Erişim tarihi 

29.03.2010 

5. http://www.Grafikerler.Net/Reklam-Ortamlari-T34533.Html Erişim tarihi: 

21.04.2010 

6. http://haber.net/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=10,       

Erişim tarihi: 24.03.2010 

7. http://www.ekutup.dpt.gov.tr/tanıtma/oik519.pdf,3-4 Erişim tarihi: 18.03.2010 

 

Uzman Kişilerle Özel Görüşme: 

*Yamanlar, Kemal, “Türkiye Turizminin İmajına Yönelik Özel Görüşme” 

21.03.2010, Sa:12:00, Malmö, İsveç 

**Hasselbohm, Anders, “Türkiye’nin İmajına Yönelik Özel Görüşme” 15.02.2010, 

Sa:14:00, Stockholm,İsveç 

***Hovıng, Per, “Türkiye’nin İmaj Bakımından Dünü, Bu Günü Ve Yarınına 

Yönelik Özel Görüşme”,25.02.2010, Sa:11:00 Alanya, Türkiye. 

****Knoph, Are, “Türkiye’nin İmajına Yönelik Özel Görüşme”,15.03.2010, 

Sa:15:00,Göteburg, İsveç 



82 
 

 

 

 

 

Ekler 

 Ek- 3: Anket Soruları Türkçe 

Sayın katılımcı, bu anket tamamıyla bilimsel bir çalışmadır. Çalışmanın konusu; 
Yurt dışında turizm amacı ile yapılan reklamların çeşitliliği ve bunun ülke 
imajına etkisi: İsveç örneği. Vereceğiniz dürüst cevaplarınızdan dolayı teşekkür 
ederim. 
 
Ad ve Soyad:    
Yaşadığı Yer:     
Email: 
 
1) Cinsiyet 
a) Kadın 
b) Erkek 
 
2) Yaş aralığı 
a) 16-21 
b) 22-28 
c) 29-35 
d) 36-45 
e) 46 ve üstü 
 
3) Bu güne kadar tanıdığınız ve konuştuğunuz bir Türk var mı? 
a) Evet 
b) Hayır 
 
4) Türkiye’nin dünya haritasındaki yerini biliyor musunuz? 
a) Avrupa 
b) Asya 
c) Afrika 
d) Avrupa-Asya 
 
5) Türkiye bir Arap ülkesi midir? 
a) Evet 
b) Hayır 
 
6) Bir İsveçli için tatil ne ifade eder? 
a) Güneşe denize ve kuma koşmak 
b) Egzotik yerleri keşfetmek 
c) Kendini dinlemek, kitap okumak 
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d) Tarihi kalıntıları gezmek  
e) Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak 
f) Parti, eğlence 
 
 
7) Tatil zamanı gelince tatile gidilecek yeri seçmek için ne yaparsınız? 
a) İnternetten araştırırım 
b) Seyahat kataloglarına bakarım 
c) En yakın seyahat acentesine giderim 
d) Televizyonda teletekslere bakarım 
 
 
8) Genellikle tatili planlar mısınız yoksa son dakika mı gidersiniz? 
a) Aylar öncesinden planlarım 
b) Son dakika karar veririm 
c) Bazen planların bazen son dakikada karar veririm.  
 
9) Tatil alışkanlığı bakımından; 
a) Her sene aynı yere giderim 
b) Her sene değişik yere giderim 
c) Belirli aralıklarla ülke değiştirim 
d) Aynı ülkede değişik yerere giderim 
 
10) Türkiye de daha önce hiç bulundunuz mu? 
a) Evet 
b) Hayır 
 

      11) Hayır ise neden bugüne kadar Türkiye’de bulunmadınız? 
a) Hiçbir sebebi yok 
b) Müslüman bir ülke 
c) Yeteri kadar tanımıyorum 
d) Türkleri sevmiyorum 
e) Türklerden ve Türklerden korkuyorum 

 
12) Evet, ise Türkiye’ye ilk defa gitme sebebiniz nedir?  
a) Arkadaşları ziyaret 
b) Güvenli bir ülke 
c)  Güneş ve deniz 
d)  Ucuz 
e) İnsanların misafirperverliği 
f)  Tarihi yerleri gezmeyi seviyorum 
g) Eğlenmek ve parti yapmak 
h) Sağlık ve Spor  
i) Ulaşımı kolay ve ucuz 
j) Alışveriş 
 
13) Sizce Türkiye İsveç’te yeterince tanıtılıyor mu? 
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a) Evet ama yetersiz 
b) Hayır hiç tanıtılmıyor 
c) Evet tanıtım oldukça yeterli 
 
 
14) Tatile gitmek istediğinizde reklamdan etkilenir misiniz? 
a) Reklamlardan oldukça etkilenirim 
b) Reklamlardan etkilenirim 
c) Reklamlardan bazen etkilenirim 
d) Reklamlardan hiç etkilenmem 
 
15) Hangi tür tatil reklamları en çok dikkatinizi çekiyor? 
a) İnternet yolu yapılan reklamlar 
b) Dergiler ve gazeteler 
c) Ünlü insanların yaptığı seyahatler dikkatimi çeker 
d) Televizyonlar 
e)  Görsel reklam, tabela, otobüs durakları, taksiler 
 
16) Türkiye ile ilgili en çok hangi tür reklam aracı dikkatinizi çekti? 
a) Türkiye’ye daha önce giden tanıdıklarınızın anlattıkları 
b) Gazete, dergi ve basılı reklamlar 
c) Turizm fuarlarındaki tanıtım 
d) Televizyon ve radyoda duydum 
e) İnternet aracılığı ile yapılan reklamdan 
 
17) Ünlü insanların Türkiye ye tatile gitmesi sizin tatil seçeneklerinizi etkiler mi? 
a)   Oldukça etkiler 
b) Etkiler 
a) Bazen etkiler 
b) Hiç etkilemez 

 
18) Türkiye ile ilgili reklamlarda en çok hangi unsurlar dikkatinizi çekiyor? 
a) Tarih 
b) Deniz-Güneş 
c) Türk mutfağı 
d) Türk insanı 
e) Fiyatlar 
 
19) Türkiye gittikten sonra, Sizce Türkiye tanıtım reklamlarında hangi unsurların 

öne çıkarılması sizce iyi olurdu? 
a) Türk insanı 
b) Türk yemekleri 
c) Tarih kültür 
d) Golf-Spor 
e) Alışveriş 
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20) Eğer Türkiye’de bulunduysanız sizi tatil esnasında en çok rahatsız eden şey 
nedir? 

a) Servis 
b) İnsanlar 
c) Alışveriş 
d) Yemekler 
 
21) Türkiye’yi beş kelime veya kelime tamlaması ile tarif eder misiniz? 
 

Ek- 4: Anket Soruları İsveççe 
 

Avhandling Frågor, Yakup USLU, Turkiet. 
 
Kära deltagare, denna undersökning är endast för vetenskapligt syfte.Målet med 
undersökningen är att ta reda på hur turism reklamen i utlandet påverkar 
människors synsätt på Turkiet. Här med Sverige som exempel. Tack för att du 
svarar uppriktigt. 
 
Yakup USLU 
Selçuk University 
Social Sciences Institute 
Radio-Television Department 
Konya/Turkiet 
 
Namn, efternamn:    
Ort:     
E-mail: 
 
1) Kön 
a) Kvinna 
b) Man 
 
2) Åldersgrupp 
a) 16-21 
b) 22-28 
c) 29-35 
d) 36-45 
e) 46 och över 
 
3) Känner du eller har du någonsin pratat med en turk? 
a) Ja 
b) Nej 
 
4) Vet du var Turkiet ligger på världskartan? 
e) Europa 
f) Asien 
g) Afrika 
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h) Europa-Asien 
 
5) Är Turkiet ett arabland? 
c) Ja 
d) Nej 
 
6) Vad betyder semester för en svensk? 
g) Upptäcka exotiska platser? 
h) Sola och bada? 
i) Vila och läsa böcker? 
j) Utforska historiska platser? 
k) Delta i kultur och konst evenemang? 
l) Party och nöje? 

 
7) Hur hittar du ditt semester resmål? 
e) Söker på internet 
f) Tittar i resekataloger 
g) Besöker närmaste resebyrån 
h) Tittar på text tv 

 
8) Planerar du semestern långt innan eller sista minuten? 
d) Planerar månader innan 
e) Bestämmer mig i sista minuten 
f) Ibland planerar jag långt innan och ibland bestämmer jag mig i sista minuten 
 
9) Mina resvanor är; 
e) Jag besöker samma ställe varje år 
f) Jag besöker nya ställen varje år 
g) Med jämna mellanrum byter jag resmål 
h) Jag besöker nya orter i samma land 
 
10) Har du varit i Turkiet? 
a) Ja 
b) Nej 
 
11) Om nej, varför inte? 
f) Ingen speciell anledning 
g) Ett muslimskt land 
h) Jag vet inte tillräckligt mycket om det 
i) Jag tycker inte om turkar 
j) Jag är rädd för Turkiet och turkar 

 
12)Om ja, vad var anledningen till din första Turkietresa?  
a) Besöke vänner 
b) Tryggt land 
c)  Sol och bad 
d)  Billigt 
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e) Människors gästvänlighet 
f)  Jag tycker om historiska resmål 
g) Festa och ha kul 
h) Hälsa och sport 
i) Lätt att ta sig dit och billigt 
j) Shopping 
 
13)Anser du att man i Sverige vet tillräckligt om Turkiet? 
a) Ja men det är inte tillräckligt 
b) Nej de aldrig publicera 
a) Ja de publicerar är mycket effektiv 

 
 

14) Påverkas du mycket av reklam när du skall välja resmål? 
a) Jag påverkas mycket 
b) Jag påverkas 
c) Jag påverkas ibland 
d) Jag påverkas inte alls av reklam 
 
15) Vilken typ av reklam väcker ditt intresse? 
a) Internet reklam 
b) Tidningar 
c) Kändisresmål 
d) Tv 
e)  Media, skyltar, busshållplatser och taxibilar 

 
16) Vilken reklamkälla har väckt ditt intresse kring Turkiet mest? 
a) Bekanta som har besökt Turkiet och deras intryck 
b) Tidningar och tryckt media 
c) Resemässor 
d) TV och radio 
e) Internetreklam 
 
17) Påverkas du positivt om kändisar besöker Turkiet 
a)   Jag påverkas mycket 
c) Jag påverkas 
c) Jag påverkas ibland 
d) Jag påverkas inte av kändisar 

 
18) Vid reklam om Turkiet, vad väcker ditt intresse mest? 
f) Historia 
g) Sol och bad 
h) Turkiska köket 
i) Turkiska folket 
j) Priser 
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19) Efter att du besökt Turkiet, vad tycker du att man borde ta fram i reklamen 
om Turkiet?  
f) Turkiska folket 
g) Turkisk mat 
h) Kultur och historia 
i) Golf och sport 
j) Shopping 

 
20) Om du har varit i Turkiet, vad störde dig mest under semestern? 
e) Service 
f) Människor 
g) Shopping 
h) Mat 
 
21) Kan du beskriva Turkiet med fem ord eller en mening? 
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