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ÖNSÖZ 

Adalar’da Doğal, Kültürel Miras ve Turizm Geliştirme Merkezi Projesi’nin en önemli çıktılarından 
birinin, yapılacak anket olacağını biliyorduk.  

Adalar’da yaşayanlardan otellerinde konaklayanlara, günübirlik ziyaretçilerden iş amaçlı gelenlere 
kadar her kesimden insanın gözlemleri, değerlendirmeleri ve önerileri çok önemliydi. Yıllardır 
adada yaşıyorduk, gerek Adalar Vakfı faaliyetleri nedeniyle, gerek 10 yıldır Adalı dergisini 
yayınlıyor olmaktan, gerek profesyonel ilgi alanımızın turizm sektörü ile iç içe olmasından ve de 
daha önemlisi arama toplantıları dahil amaca yönelik çok sayıda toplantıyı düzenlemiş ya da 
bulunmuş olmaktan kaynaklanan tespitlerimiz vardı ama bunlar yeterli değildi. Ne de olsa gözlem 
alanımız sınırlıydı, zaman gözlem ve değerlendirmelerimizi hızla eskitebiliyordu, üstelik kendi 
öznelliğimiz akan verilerin nesnel olarak değerlendirilmesine engel olabiliyordu.  

Bu nedenlerle sahadan gelecek bilgilere, güvenilir anket çalışmalarına ihtiyacımız vardı.  

Aslında proje süresi içinde biri sezon başında diğeri ise yoğun sezon sonunda olmak üzere iki 
ayrı anket yapmaktı niyetimiz. Böylelikle yürüttüğümüz projenin sonuçlarını da görebilecektik. İki 
nedenle vazgeçtik. Var olan sınırlı bütçemizi bölmek istemedik. Öte yandan proje çıktılarının daha 
uzun vadede etkilerinin ortaya çıkabileceğine inandık. Doğru yaptığımızı düşünüyoruz.  

Sonuç raporunun girişinde çalışmanın yöntemi, kapsamı, zamanlaması hakkında ayrıntılı bilgi 
veriliyor. Burada tekrarlamak istemiyorum ama  yaklaşık 90 sayfalık raporu elimize aldığımızda 
hepimizin ortak hissiyatını paylaşmak istiyorum: Rapor ve anket sonuçları bir bütün olarak 
hepimiz için ufuk açıcı oldu. Bazı gözlemlerimiz pekişti, bazılarında yanıldığımızı gördük, şaşırdık. 
Ama ben kendi adıma en çok sorulara verilen açık uçlu yanıtlardan etkilendim. 

Çalışmayı yöneten sevgili arkadaşım Sevim Çavdarlı’nın şu değerlendirmesine çok katılıyorum. 
Bu anket sonuçları Adalar’ın yönetimine talip olacak herkes için sürekli el altında tutulması 
gereken bir kaynak oluşturuyor. Ama sadece onlar için mi? Kamu yönetiminden, Ada hayatı ve 
ekonomisinin asli unsurları olan tüm sektor ve alt sektörleri meydana getiren işletmecilere, adada 
yatırım yapacaklara, araştırmacılara kadar herkesin kullanabileceği bir kaynak. 

Bu nedenle, bu anket çalışması da dahil olmak üzere tüm proje faaliyetlerini başarıyla yöneten 
Cihan Yiğin ve Teoman Göral’a ve tüm proje çalışanlarına; 

Proje danışmanımız ve bu anketin yöneticisi Sevim Çavdarlı başta olmak üzere Doç. Dr. İlknur 
Özalp Tiretgen ve Cansu Canveren Evrensel’e, 1300’ü aşkın kişiyle sahada yüzyüze görüşen ve 
anket uygulayan anketörlerimiz Alper Ulukut, Alper Ulukut, Ayşe Sema Razak, Cemre Arslan, 
Eda Cüce, Erdem Kurtuldu, Güneş Karaca, Özgür Işık, Seda Özel ve Semra Yaşar’a teşekkür 
ediyorum. 

Elbette bu vesileyle, bu projemize inanıp destek olan İstanbul Kalkınma Ajansı’na ve değerli 
yönetici ve uzmanlarına, projemizin ortağı Heybeliada Gönüllüleri Derneği Başkanı sayın Ömer 
Faruk Berksan ve yönetim kurulu üyelerine, TURAD Başkanı sayın Bahattin Yücel ve yönetim 
kurulu üyelerine ve elbette Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu ve kültür ve 
turizmden sorumlu danışmanı Raffi Hermonn Araks başta olmak üzere belediye yönetici ve 
çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum. 

Halim Bulutoğlu 

Adalar Vakfı Başkanı 
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A. ARAŞTIRMANIN AMACI 
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Adalar Vakfı, Adalar’da turizm potansiyelini kontrollü ve evrensel kriterlere göre 

geliştirmek için "Adalar’da Doğal, Kültürel Miras ve Turizm Geliştirme Merkezi Projesi"ni 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirmiştir.  Bu proje kapsamında kurulan 

Adalar Turizm Geliştirme Merkezi en önemli işlevini Adalar’ın gelişim ve değişimini 

Adalar’da yaşayanların ve ziyaretçilerin gereksinimlerinin karşılanması, memnuniyeti, 

refahı ve mutluluğu olarak tarif etmiştir. Bu amaçla bilimsel geçerliliği olan araştırmalar 

yapmak, çıkan anlamlı sonuçları ilgili taraflarla ve turizm sektörü oyuncuları ile paylaşmak 

olarak tanımlamıştır.    

Bu projenin bir ayağını da Adalar’a gelen turistlerin, turizm memnuniyeti düzeylerini ve 

beklentilerini belirlemek oluşturmaktadır. Adalar’da;  turist memnuniyetini etkileyen 

faktörlerin saptanması turistlerin gelecekteki davranışsal eğilimlerinin tahmin edilebilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Tatilinden memnun olarak dönen turistin, adalar için 

tekrar gelebilecek bir misafir olacağı ya da Adalar’ın tanıtımı açısından,  çevresindekilerle 

güzel anılarını paylaşacağı düşünülebilir.  

Yerli ve yabancı turistler Adalar’a çeşitli nedenlerle, çeşitli şekillerde ve çeşitli bütçelerle 

gelmektedirler. Her turistin de Adalar’daki hizmet ve kalite konusunda beklentileri farklı 

olabilir. Turistlere ait bu bilgilerin toplanmasının ve bilimsel olarak değerlendirilmesinin, 

adalar turizminin geliştirilmesi kapsamında, hangi alanlara yatırım yapılması gerektiğini 

ve ileriki dönemlerde hangi adımların atılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyacağı 

düşünülmektedir. 

Adalar yaz aylarında önemli bir turizm bölgesidir.  Adalar Belediyesinin internet sitesinde 

yer alan bilgiye göre, 2010 yılı kış aylarında 14.221 olan nüfus, yaz aylarında günü birlik 

ziyaretçilerle 140.000 kişiye ulaşmaktadır. Aynı kaynağa göre, kışın neredeyse 10 kat 

azalan yerleşik nüfusun bir bölümü İstanbul’da çalışmakta ve her gün kente gidip 

gelmektedir. Adalar’da turizm adına yapılan bir çalışmada, Adalar’a turistlerle aynı 

şartlarda gidip-gelen ve turistlerle aynı hizmete tabi tutulan yerli halkın yer almamasının 

büyük bir hata olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın belli bölümlerinde yerel 

halkın da görüşleri alınmıştır. Böylece yerli halkın, Adalar’da verilen bazı hizmet alanları 

ve kalitesi konusunda memnuniyet düzeyleri ile beklentileri tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak bu araştırmanın amacı, turistlerin ve Adalar’da yaşayanların Adalar’da 

geçirdikleri süreyi, Adalar’daki hizmetler ve bu hizmetlerin kalitesinden duydukları 

memnuniyetin düzeyini belirlemek ve turistlerin Adalar’ı ziyaret amaçlarını, ziyaret 

şekillerini, Adalar’ı tekrar ziyaret etme düşüncelerini, Adalar’daki harcama planlarını, 

konaklama türlerini, memnuniyet durumlarını ve kış sezonuna dair adalar ile ilgili 

düşüncelerini tespit etmektir. 



B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu bölümde; araştırmanın katılımcılarından, kullanılan ölçme araçlarından, uygulanan işlem 

ve analiz yöntemlerinden ve elde edilen sonuçlardan bahsedilecektir.  

 

Araştırmada turistlerin ve Adalar’da yaşayanların, Adalar’da geçirdikleri sürece dair 

memnuniyet düzeylerini ölçmek ve beklentilerini belirlemek amacıyla anket yöntemi 

kullanılmıştır. 

 

1. KATILIMCILAR 

Araştırmanın örneklemi Adalar’dan şehre dönüş vapur ve motorlarında yolculuk eden, 

araştırmaya katılmaya gönüllü kişilerden oluşmuştur. Araştırma 569'u kadın, 568'i erkek 

olmak üzere toplam 1137 kişi ile yürütülmüştür. Katılımcıların 1020'si Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşıyken,  117'si ise yabancı turistlerdir. Örneklemdeki Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının demografik özellikler açısından dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. Yabancı 

turistlerin demografik özellikleri ise Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcıların demografik özellikleri 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet   

Kadın 510 49,9 

Erkek 510 49,9 

Yaş   

18 altı 64 6,3 

18-24 225 22,0 

25-34 271 26,5 

35-44 188 18,4 

45-54 143 14,0 

55 ve üzeri 125 12,2 

Eğitim   

İlköğretim 47 4,6 
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Ortaöğretim 63 6,2 

Lise 252 24,6 

Yüksekokul 92 9,0 

Üniversite 439 42,9 

Yüksek lisans, doktora 103 10,1 

Diğer 4 ,4 

Medeni durum   

Bekâr 529 51,7 

Evli 484 47,3 

Yaşanılan ülke   

Türkiye 975 95,3 

Amerika 4 ,4 

Avrupa 30 2,9 

Ortadoğu 6 ,6 

Gelir   

İyi 324 31,7 

Orta 620 60,6 

Orta altı 64 6,3 

 

Yukarıdaki tabloya göre, kadın ve erkek katılımcıların sayısı eşit olup, katılımcıların 

çoğunluğu 25-34 yaş aralığındadır. Yaş açısından incelendiğinde 18 yaş ve altındaki grupta 

nispeten daha az kişi yer almıştır. Eğitim durumu göz önüne alındığında ise, katılımcıların 

%42,9 gibi yüksek bir oranı üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Çoğunluğu bekârlardan 

oluşan bu grubun %95,3'ü Türkiye'de yaşamaktadır. Ek olarak çoğu gelir durumunu orta 

düzey olarak tanımlamıştır. 
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Tablo 2 Yabancı katılımcıların demografik özellikleri 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet   

Kadın 59 49,2 

Erkek 58 48,3 

Yaş   

18 altı 2 1,7 

18-24 31 25,8 

25-34 34 28,3 

35-44 29 24,2 

45-54 9 7,5 

55 ve üzeri 14 11,7 

Eğitim   

İlköğretim 2 1,7 

Ortaöğretim 8 6,7 

Lise 24 20,0 

Yüksekokul 2 1,7 

Üniversite 50 41,7 

Yüksek lisans, doktora 34 28,3 

Diğer 0 0 

Medeni durum   

Bekâr 68 56,7 

Evli 51 42,5 

Yaşanılan ülke   

Türkiye 7 5,8 
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Amerika 17 14,2 

Avrupa 45 37,5 

Ortadoğu 39 32,5 

Diğer 10 8,3 

Gelir   

İyi 42 35,0 

Orta 65 54,2 

Orta altı 8 6,7 

 

Yukarıdaki tabloya göre, bu gruptaki kadın ve erkek katılımcıların sayısı nerdeyse eşit olup, 

çoğunluğu 25-34 yaş aralığındadır. Katılımcıların yaşları dikkate alındığında 18 yaş ve altındaki 

grupta nispeten daha az kişi yer almıştır. Eğitim durumu açısından ise, katılımcıların %42,9 gibi 

yüksek bir oranı üniversite mezunlarından oluşup çoğunluğu bekârdır. Geldikleri ülkeler göz önüne 

alındığında çoğunluğun Avrupa'da yaşadığı, ikinci sırada ise Ortadoğu'da yaşayanların olduğu tespit 

edilmiştir. Bu kişilerin çoğu gelir durumunu orta düzey olarak tanımlamıştır. 

2. VERİ TOPLAMA ARACI / FORMUN GENEL YAPISI 

 Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, anket katılımcılarının demografik 

özelliklerinin yanı sıra, Adalar’ı ziyaret etme şekilleri, konaklama türleri, Adalar’da kalış 

süreleri, Adalar’ı ziyaret nedenleri ve ziyaret sırasındaki harcama planlamalarını belirlemek 

için oluşturulmuştur.  

İkinci bölüm, Adalar’a gelen turistlerin ve Adalar’da yaşayanların, Adalar’da geçirdikleri 

sürece dair memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen, 18 maddeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Katılımcılar Adalar’da verilen hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğinin sorgulandığı 

bu on sekiz maddeyi katılımcılar, "Hiç memnun edici değil” den “çok memnun edici” ye kadar 

değişen 5’li Likert tipi yanıt kategorisini kullanarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca herhangi bir 

madde hakkında fikir oluşturamamışlarsa “uygun değil” şıkkını işaretlemeleri istenmiştir.  

Üçüncü bölüm ise, turistlerin ve Adalar’da yaşayanların genel olarak ada hakkında 

beklentilerini, memnuniyet durumlarını ve turistlerin kış aylarında Adalar’ı tercih 

etme/etmeme durumları ile nedenlerini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Anket, yerli ve yabancı katılımcılara uygulanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanmıştır. 
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3. UYGULAMA 

Formlar anketörler aracılığıyla uygulanmıştır. Ancak uygulama öncesinde kendilerine ½ 

günlük bir eğitim verilmiştir. Eğitimin ilk bölümünde çalışmanın amacı ve uygulamanın nasıl 

yapılacağından bahsedilmiştir, ikinci bölümünde tüm ekibin anketi dönüşümlü olarak 

birbirlerine uygulamaları sağlanmıştır.  

Anketörlerden katılımcılara uygulama yapmadan önce yönergeyi anlatmaları ve formun nasıl 

sorulardan oluştuğu hakkında kısa bir bilgi vermeleri istenmiştir. Anketörlere verilen 

eğitimde, anketleri kendilerinin doldurmalarının beklendiği, ancak gerekli açıklamaları 

yaparak anlaşılmayan bir şey olmadığından emin olduktan sonra ve doldurulan anketleri 

kontrol etmeleri şartıyla, bir kaç katılımcıya aynı anda uygulama yapılabileceği belirtilmiştir. 

Formlar; çoğunluğu en az 2 dil bilen, deneyimli 9 anketör tarafından Adalar’dan şehre dönüş 

seferi yapmakta olan vapur ve motorlarda uygulanmıştır.  

 

4. ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Form üzerinde hem açık uçlu sorular hem de cevapları yapılandırılmış sorular 

bulunmaktadır. Bu nedenle formlara hem niteliksel hem de niceliksel analizler yapılmıştır.  

 

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar için içerik analizi yapılmış, cevaplar temaları açısından 

kodlanmış ve bunların frekansları alınmıştır. 

 

Anket uygulaması sonrasında toplanan diğer veriler ise SPSS 11,5 paket programında 

değerlendirilmiştir. Anketin tümünün değerlendirilmesinde aşağıdaki niceliksel analiz 

yöntemleri kullanılmıştır; 

 

• Tanımlayıcı istatistikler (parametrelere göre memnuniyet düzeyini tespit etmek için) 

• Memnuniyet ölçeğinin madde ve güvenirlik analizi (ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini 

tespit etmek için) 

• T testleri (iki kategorili değişkenlerde kategoriler arasında memnuniyet düzeyi 

farklarının tespiti için) 

• Anova testleri (üç ve üstü kategorili değişkenlerde kategoriler arasında memnuniyet 

düzeyinin tespiti için) 

• Ki kare testleri (memnuniyet durumuna göre kategorik değişkenlerdeki dağılım 

farklarının tespiti için) 
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• Regresyon analizi (Adalar’a geliş nedenlerinin; memnuniyet düzeyi, memnuniyet 

durumu ve tekrar gelme niyeti üzerindeki etkilerini tespit etmek için) 

 

Neredeyse tüm analizler Türk ve yabancı turistler için ayrı ayrı yapılmıştır.  Özellikle 

değişken olarak ölçek kullanıldığında, dil farkı nedeniyle iki veriyi birleştirmenin hata olacağı 

düşünülmüştür.  

 

5. BULGULAR 

5.1. Katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekilleri, konaklama türleri, Adalar’da kalış 

süreleri, Adalar’ı ziyaret nedenleri, harcama planları, Adalar’ı tekrar ziyaret etme 

düşüncesi açısından dağılımları 

 

Katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekilleri, konaklama türleri, Adalar’da kalış süreleri vb. 

parametrelerin dağılımı Tablo 3 ile Tablo 8 arasında verilmiştir. 

Tablo 3 Katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekilleri düşüncesi açısından dağılımı 

 Türkçe İngilizce 

Ziyaret şekli Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Günübirlik 487 47,6 41 34,2 

Konaklamalı 230 22,5 73 60,8 

Sezonluk 147 14,4 4 3,3 

Devamlı yaşıyor 147 14,4 2 1,7 

 

Tablo 3 incelendiğinde Türkçe form uygulanan katılımcıların çoğunluğunun (%47,6) Adalar’ı 

günübirlik ziyaret ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %22,5'i konaklamalı turist, %14,4'ü 

sezonluk turist, %14,4'ü ise Adalar’da devamlı yaşayanlardan oluştuğu tespit edilmiştir.  

İngilizce form uygulanan katılımcıların çoğunluğunun (%60,8) Adalar’ı konaklamalı turist 

olarak ziyaret ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %34,2'si günübirlik, %3,3'ü sezonluk 

turist, %1,7'si ise Adalar’da devamlı yaşayanlardan oluşmaktadır.  

 

Tablo 4 Katılımcıların Adalar’da konaklama türleri düşüncesi açısından dağılımı 
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 Türkçe İngilizce 

Konaklama Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Otel 61 6,0 47 39,2 

Pansiyon 52 5,1 4 3,3 

Ev kiralama 93 9,1 7 5,8 

Misafir 100 9,8 16 13,3 

Tatil köyü 9 ,9 0 0 

 

Türkçe form uygulanan ve Adalar’da konaklayanların çoğunluğu misafir olarak bir evde 

ağırlandıklarını belirtmişlerdir. En az konaklama şeklinin ise tatil köyünde kalmak olduğu 

tespit edilmiştir. 

İngilizce form uygulanan ve Adalar’da konaklayan turistlerin çoğu otelde konakladıklarını, 

%13,3'ü misafir olarak bir evde ağırlandıklarını belirtmişlerdir. Geriye kalanların %5,8'i ev 

kiraladıklarını, %3,3'ü pansiyonda konakladıklarını ifade etmişlerdir. İngilizce form uygulanan 

katılımcılardan tatil köyünde konaklayan bulunmamaktadır. 

Tablo 5 Katılımcıların Adalar’da kalış süreleri açısından dağılımı 

 Türkçe İngilizce 

Kalış süresi Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

1 gün 52 5,1 55 45,8 

1-3 gün 93 9,1 4 3,3 

3-7 gün 46 4,5 10 8,3 

7-30 gün 22 2,2 3 2,5 

Sezonluk 119 11,6 4 3,3 

 

Türkçe form uygulanan ve Adalar’ı konaklamalı olarak ziyaret edenlerin %11,6'sı sezonluk, 

%9,1'i 1-3 gün arası, %5,1'i 1 gün, %4,5'i 3-7 gün arası, %2,2'si ise 7-30 gün arası Adalar’da 

konakladıklarını belirtmişlerdir. 
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İngilizce form uygulanan, Adalar’ı konaklamalı olarak ziyaret eden turistlerin %45,8'i 1 gün, 

%8,3'ü 3-7 gün arası, %3,3'ü 1-3 gün arası, %3,3'ü sezonluk, %2,5'i ise 7-30 gün arası 

konakladıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 6 Katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenleri açısından dağılımı 

 Türkçe İngilizce 

Ziyaret nedenleri Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Gezi/dinlence/eğlence 705 68,9 106 88,3 

Piknik 120 11,7 12 10,0 

Plaj 323 31,6 41 34,2 

Spor 54 5,3 7 5,8 

Kültür/sanat 68 6,6 20 16,7 

Yemek 143 14,0 19 15,8 

Konferans/toplantı/iş 26 2,5 2 1,7 

Din/inanç 11 1,1 3 2,5 

Tanıdık ziyareti 102 10,0 9 7,5 

Orman yürüyüşü 222 21,7 11 9,2 

Bisiklet 173 16,9 15 12,5 

Diğer 110 10,8 9 7,5 

 

Türkçe form uygulanan turistlerin Adalar’ı ziyaret nedenlerine bakıldığında ilk sırayı 

%68,9'luk oranla gezi/eğlence/dinlencenin aldığı görülmektedir. Bu nedeni sırasıyla, 

%31,6'lık oranla plajlar,  %21,7'lik oranla orman yürüyüşü, %16,9'luk oranla bisiklet 

kullanmak izlemektedir. 

İngilizce form uygulanan turistlerin Adalar’ı ziyaret nedenlerine bakıldığında ilk sırayı 

%88,3'lük oranla gezi/eğlence/dinlencenin aldığı görülmektedir. Bu nedeni sırasıyla, 

%34,2'lik oranla plajlar,  %16,7'lik oranla kültür/sanat, %15,8'lik oranla yemekler 

izlemektedir. 
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Tablo 7 Katılımcıların Adalar’daki harcama planları açısından dağılımı 

 Türkçe İngilizce 

Harcama planı Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

50 TL altı 139 13,6 27 22,5 

51-100 TL 305 29,8 45 37,5 

101-500 TL 221 21,6 31 25,8 

501-1000 TL 63 6,2 9 7,5 

1001 ve üzeri 80 7,8 6 5,0 

 

Türkçe form uygulanan turistlerin %29,8'i 51-100 TL arasında, %21,6'sı 101-500 TL 

arasında, %13,6'sı 50 TL ve altında, %7,2'si 1001 TL ve üzerinde, %6,2'si 501-1000 TL 

arasında bir harcama yaptıklarını belirtmişlerdir.  

İngilizce form uygulanan turistlerin %37,5'i 51-100 TL arasında, %25,8'i 101-500 TL 

arasında, %22,5'i 50 TL ve altında, %7,5'i 501-1000 TL arasında, %5'i 1001 TL ve üzerinde 

bir harcama yaptıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 8 Katılımcıların memnuniyet durumları, Adalar’ı tekrar ziyaret etme düşüncesi ve kış 

sezonunda Adalar’a gelme düşüncesi açısından dağılımı 

 Türkçe İngilizce 

Memnuniyet durumu Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Memnun 721 70,5 107 89,2 

Memnun değil 72 7,0 7 5,8 

Tekrar gelme düşüncesi     

Evet 727 71,1 100 83,3 

Hayır 62 6,1 15 12,5 

Kış sezonunda gelme düşüncesi     

Evet 299 29,2 16 13,3 

Hayır 483 47,2 74 61,7 
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Türkçe form uygulanan turistlerin %70,5'i Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını ifade 

etmişlerdir. %71,1'i Adalar’a tekrar gelmeyi düşündüklerini, ancak %47,2'sinin kış sezonunda 

ziyaret etmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

İngilizce form uygulanan turistlerin %89,2'si Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını ifade 

etmişlerdir. %83,3'ü Adalar’a tekrar gelmeyi düşündüklerini, ancak %61,7'sinin kış 

sezonunda ziyaret etmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

 
5.2. Memnuniyet ölçeğinin madde ve güvenirlik analizleri 

Madde analizi, bir testte yer alan maddelerin uygulamasından elde edilen sonuçlarının 

seçilen ölçüte göre işe yarayıp yaramadığını ölçen bir analizdir. Madde analizi, maddenin 

güçlük derecesi ve maddenin ayırt ediciliği hakkında bilgi vermektedir (Özgüven, 2003).  

Verilen cevaplara göre ölçek maddelerinin madde ve güvenirlik analizleri Tablo 5'te yer 

almaktadır. 

 
Tablo 9 Ölçek maddelerinin madde ve güvenirlik analizleri 

 

Maddeler 

Türkçe Form Madde 
Toplam Puan 
Korelasyonu 

İngilizce Form 
Madde Toplam Puan 
Korelasyonu 

Adalar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere 
ulaşma kolaylığı  

,60 ,51 

Tanıtıcı ve bilgilendirici dokümanların 
ihtiyaca cevap verebilme düzeyi 

,60 ,67 

Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği 
(vapur, motor, deniz taksi vb.) 

,51 ,73 

Adalar içinde ulaşım hizmetlerinin 
standardı (fayton, bisiklet vb) 

,57 ,82 

Konaklamanın kalitesi  ,54 ,48 

Yapılacak aktivite çeşitliliği  ,67 ,69 

Yapılacak aktivitelerin kalitesi ,68 ,60 

Yeme içme mekânlarının çeşitliliği  ,61 ,68 

Yeme içme mekânlarının kalitesi  ,65 ,62 

Müze, galeri ve kültürel faaliyetlerin 
çeşitliliği  

,57 ,62 

Müze, galeri ve kültürel faaliyetlerin 
kalitesi 

,61 ,58 
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Turizm hizmetlerine erişim kolaylığı  ,65 ,57 

Emniyet ve güvende hissetme ,55 ,75 

Sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi ,59 ,64 

Tüm hizmetlerdeki fiyat/performans ilişkisi 
(ödediğinizin karşılığını alabilme durumu) 

,64 ,51 

Yerel halkın dost canlılığı / 
misafirperverliği 

,47 ,67 

Çevre temizliği ,50 ,58 

Yüzme alanlarının temizliği ,58 ,56 

Yüzme alanlarının kalitesi ,58 ,48 

Türkçe form: n=321; Madde sayısı (k)=19; Alpha=0,92 

İngilizce form: n=46; Madde sayısı (k)=19; Alpha=0,93 

Bu analiz için sadece tüm ölçeği eksiksiz dolduranların verileri dikkate alınabilmiştir. Bu 

nedenle n sayıları katılımcılar kısmında söz edilen sayılardan farklılık göstermektedir 

Türkçe ve İngilizce olarak uygulanan ölçeklerin madde toplam puan korelasyonları 

incelendiğinde, tüm maddelerin korelasyonlarının 0,20'nin oldukça üstünde olduğu 

gözlenmiştir. Buna göre, tüm maddeler oldukça ayırt edici niteliktedir.  

Türkçe formun Alpha'sı 0,92, İngilizce formun Alpha'sı ise 0,93'tür. Bu puanlar 0,70'in 

üzerinde olduğundan, iki ölçeğin de güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

5.3. Katılımcıların memnuniyet ölçeğinde yer alan maddelere göre memnuniyet 

düzeyleri 

Türkçe formun ölçek maddelerine verilen cevaplara göre katılımcıların memnuniyet düzeyleri 

Tablo 6'da gösterilmektedir. 

 

Tablo 10 Türkçe form uygulanan katılımcıların ölçek maddelerine göre memnuniyet 

düzeyleri 

Madde 

Cevap 
Veren 
Kişi 
Sayısı 

En 
Küçük 
Değeri 

En 
Büyük 
Değeri 

Ortalama Standart 
Sapma 

Adalar hakkında ihtiyaç 
duyulan bilgilere ulaşma 
kolaylığı  

773 1,00 5,00 3,0686 1,17363 

Tanıtıcı ve bilgilendirici 
dokümanların ihtiyaca cevap 
verebilme düzeyi 

903 1,00 5,00 2,8527 1,12491 

Adalar’a ulaşım hizmetlerinin 
elverişliliği (vapur, motor, 978 1,00 5,00 3,4826 1,20312 
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deniz taksi vb.) 

Adalar içinde ulaşım 
hizmetlerinin standardı 
(fayton, bisiklet vb) 

960 1,00 5,00 3,0385 1,29069 

Konaklamanın kalitesi  441 1,00 5,00 3,2857 1,07872 

Yapılacak aktivite çeşitliliği  945 1,00 5,00 3,0212 1,05243 

Yapılacak aktivitelerin kalitesi 939 1,00 5,00 3,0479 1,03708 

Yeme içme mekânlarının 
çeşitliliği  992 1,00 5,00 3,4214 1,06398 

Yeme içme mekânlarının 
kalitesi  979 1,00 5,00 3,1961 1,08924 

Müze, galeri ve kültürel 
faaliyetlerin çeşitliliği  846 1,00 5,00 2,7636 1,12881 

Müze, galeri ve kültürel 
faaliyetlerin kalitesi 827 1,00 5,00 2,8174 1,10657 

Turizm hizmetlerine erişim 
kolaylığı  892 1,00 5,00 2,9518 1,12163 

Emniyet ve güvende hissetme 974 1,00 5,00 3,4661 1,25331 

Sağlık hizmetlerinin yeterliliği 
ve kalitesi 802 1,00 5,00 2,2045 1,25643 

Tüm hizmetlerdeki 
fiyat/performans ilişkisi 
(ödediğinizin karşılığını 
alabilme durumu) 

955 1,00 5,00 2,7026 1,12878 

Yerel halkın dost canlılığı / 
misafirperverliği 947 1,00 5,00 3,6589 1,18252 

Çevre temizliği 983 1,00 5,00 2,5534 1,29426 

Yüzme alanlarının temizliği 884 1,00 5,00 2,5090 1,18739 

Yüzme alanlarının kalitesi 880 1,00 5,00 2,4761 1,15248 

 

Tablo 10'a göre, Türkçe form uygulanan katılımcıların ölçek maddeleri içerisinde en fazla 

memnuniyet bildirdikleri maddenin "yerel halkın dost canlılığı/misafirperverliği" (3,6589) 

olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla "Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği, kendini 

emniyette ve güvende hissetme, yeme içme mekânlarının çeşitliliği ve konaklamanın 

kalitesi" takip etmektedir. Türkçe form uygulanan katılımcıların en az memnun oldukları 

ölçek maddesinin ise "sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi"(2,2045) olduğu 

görülmektedir. 

İngilizce formun ölçek maddelerine verilen cevaplara göre katılımcıların memnuniyet 

düzeyleri Tablo 11'de gösterilmektedir. 
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Tablo 11 İngilizce form uygulanan katılımcıların ölçek maddelerine göre memnuniyet 

düzeyleri 

Madde 

Cevap 
Veren Kişi 
Sayısı 

En 
Küçük 
Değeri 

En 
Büyük 
Değeri 

Ortalama Standart 
Sapma 

Adalar hakkında ihtiyaç 
duyulan bilgilere ulaşma 
kolaylığı  

104 1,00 5,00 3,0096 1,05660 

Tanıtıcı ve bilgilendirici 
dokümanların ihtiyaca cevap 
verebilme düzeyi 

103 1,00 5,00 2,8544 1,06096 

Adalar’a ulaşım hizmetlerinin 
elverişliliği (vapur, motor, deniz 
taksi vb.) 

114 1,00 5,00 3,8684 1,08500 

Adalar içinde ulaşım 
hizmetlerinin standardı (fayton, 
bisiklet vb) 

107 1,00 5,00 3,7009 1,07471 

Konaklamanın kalitesi  69 1,00 5,00 3,2754 ,93752 

Yapılacak aktivite çeşitliliği  107 1,00 5,00 3,2897 ,87964 

Yapılacak aktivitelerin kalitesi 107 1,00 5,00 3,3364 ,91057 

Yeme içme mekânlarının 
çeşitliliği  108 1,00 5,00 3,7778 1,09658 

Yeme içme mekânlarının 
kalitesi  106 1,00 5,00 3,7264 1,00979 

Müze, galeri ve kültürel 
faaliyetlerin çeşitliliği  76 1,00 5,00 3,1842 ,89010 

Müze, galeri ve kültürel 
faaliyetlerin kalitesi 78 1,00 5,00 3,1282 ,94469 

Turizm hizmetlerine erişim 
kolaylığı  95 1,00 5,00 3,0632 1,04993 

Emniyet ve güvende hissetme 110 1,00 5,00 4,1182 1,08138 

Sağlık hizmetlerinin yeterliliği 
ve kalitesi 71 1,00 5,00 3,2113 ,99879 

Tüm hizmetlerdeki 
fiyat/performans ilişkisi 
(ödediğinizin karşılığını 
alabilme durumu) 

110 1,00 5,00 3,4182 ,99892 

Yerel halkın dost canlılığı / 
misafirperverliği 104 1,00 5,00 3,8750 1,19617 

Çevre temizliği 116 1,00 5,00 3,2414 1,26917 

Yüzme alanlarının temizliği 87 1,00 5,00 3,0000 1,08906 

Yüzme alanlarının kalitesi 85 1,00 5,00 3,0000 1,13389 

 

Tablo 11'e göre İngilizce form uygulanan katılımcıların ölçek maddeleri içerisinde en fazla 

memnuniyet bildirdikleri maddenin "kendini emniyette ve güvende hissetme" (4,1182) olduğu 
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görülmektedir. Bunu sırasıyla "yerel halkın dost canlılığı/misafirperverliği, Adalar’a ulaşım 

hizmetlerinin elverişliliği, yeme içme mekânlarının çeşitliliği ve yeme içme mekânlarının 

kalitesi" takip etmektedir. İngilizce form uygulanan katılımcıların en az memnun oldukları 

ölçek maddesinin ise, "tanıtıcı ve bilgilendirici dokümanların ihtiyaca cevap verebilme düzeyi 

"(2,8544) olduğu görülmektedir. 

 

5.4.  Memnuniyet ölçeği, memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar gelme düşüncesi 

arasındaki korelasyon katsayıları 

Memnuniyet ölçeği ile katılımcıların adalarla ilgili çeşitli parametrelerdeki memnuniyet 

düzeyleri belirlenmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların adalarla ilgili genel memnuniyet 

durumunu belirlemek için "evet" veya "hayır" cevabı verilen bir soru da sorulmuştur. Ankette, 

"evet" veya "hayır" cevabı verilebilen, " Adalar’a tekrar gelme düşüncesi"ni ölçen bir madde 

de bulunmaktadır. Korelasyon analizi ile, memnuniyet ölçeği, memnuniyet durumu ve 

Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasındaki doğrusal ilişkinin yönü ve gücü incelenmektedir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların verdiği cevaplara göre memnuniyet ölçeği,  

memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasındaki korelasyon katsayıları 

Tablo 8'de gösterilmektedir. 

Tablo 12 Türkçe form için memnuniyet ölçeği,  memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar 

gelme düşüncesi arasındaki korelasyon katsayıları 

 
Memnuniyet 
ölçeği 

Memnuniyet 
durumu 

Adalar’a tekrar gelme 
düşüncesi 

Memnuniyet ölçeği - ,352(**) 
,295(**) 

Memnuniyet durumu  
- ,570(**) 

Adalar’a tekrar gelme 
düşüncesi 

  - 

**p<0,01 
 

Tablo 12'ye göre, memnuniyet düzeyi ile memnuniyet durumu arasında pozitif yönlü düşük 

derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,352; p<0,01). Memnuniyet düzeyi yükseldikçe, 

genel memnuniyet durumu da yükselmektedir. Aynı tabloya göre, memnuniyet düzeyi ile 

Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasında pozitif yönlü düşük derecede anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (r=,295; p<0,01).  Memnuniyet düzeyi yükseldikçe, Adalar’a tekrar gelme 

düşüncesi de artmaktadır. Tablo 8'e göre, memnuniyet durumu ile Adalar’a tekrar gelme 
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düşüncesi arasında pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,570; 

p<0,01). Memnuniyet durumu yükseldikçe, Adalar’a gelme düşüncesi de yükselmektedir.  

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların verdiği cevaplara göre memnuniyet ölçeği,  

memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasındaki korelasyon katsayıları 

Tablo 13'de gösterilmektedir. 

 

Tablo 13 İngilizce form için memnuniyet ölçeği,  memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar 

gelme düşüncesi arasındaki korelasyon katsayıları 

 
Memnuniyet 
ölçeği 

Memnuniyet 
durumu 

Adalar’a tekrar gelme 
düşüncesi 

Memnuniyet ölçeği - ,276(**) ,252(**) 

Memnuniyet durumu  - ,549(**) 

Adalar’a tekrar gelme 
düşüncesi 

  - 

**p<0,01 
 

Tablo 13'e göre, memnuniyet düzeyi ile memnuniyet durumu arasında pozitif yönlü düşük 

derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,276; p<0,01). Memnuniyet düzeyi yükseldikçe, 

genel memnuniyet durumu da artmaktadır. Aynı tabloya göre, memnuniyet düzeyi ile 

Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasında da pozitif yönlü düşük derecede anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (r=,252; p<0,01). Memnuniyet düzeyi yükseldikçe, Adalar’a tekrar gelme 

düşüncesi de artmaktadır. Memnuniyet durumu ile Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasında 

ise pozitif yönlü orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,549; p<0,01). Memnuniyet 

durumu yükseldikçe, Adalar’a gelme düşüncesi de yükselmektedir.  

 

5.5. Katılımcıların memnuniyet ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyetlerinin, medeni 

durumlarının, Adalar’a gelme nedenlerinin, memnuniyet durumlarının, tekrar gelme 

düşüncelerinin, kış sezonunda gelme düşüncelerinin, formun uygulanış dilinin 

karşılaştırılması 

 

Bağımsız iki örnek t testi (Independent-Samples T-Test), iki örneklem grubu arasında 

ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak amacıyla kullanılır. Buna göre, 

katılımcıların memnuniyet ölçeği ile belirlenen memnuniyet düzeylerinin, çeşitli 
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parametrelere göre değişip değişmediği incelenecektir. T testi sayesinde memnuniyet ölçeği 

ile iki kategorili değişkenler arasındaki ilişki belirlenecektir. 

 

Tablo 14'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin cinsiyete göre 

karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 14 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile cinsiyetlerinin 

karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi analizi 

Cinsiyet Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Kadın 502 3,0469 ,70866 

1004 2,814 ,005* 

Erkek 504 2,9201 ,72084 

* p<,05 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, kadınların memnuniyet düzeyi, erkeklerin 

memnuniyet düzeyinden yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05).  

  

Tablo 15'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin cinsiyete göre 

karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 15 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile cinsiyetlerinin 

karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi analizi 

Cinsiyet Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Kadın 58 3,3807 ,75657 

113 -,277 ,782 

Erkek 57 3,4151 ,56003 

* p<,05 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan ortalamalara göre, erkeklerin memnuniyet düzeyi, kadınların 

memnuniyet düzeyinden yüksek olmasında rağmen, aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamsızdır (p>,05 ). 
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Tablo 16'da Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin medeni duruma 

göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 16 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile medeni 

durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi analizi 

Medeni 

durum 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Bekâr 523 3,0022 ,71903 

997 ,929 ,353 

Evli 476 2,9601 ,71117 

* p<,05 

 

Tablo 16'ya göre bekârların memnuniyet düzeyleri evlilerinkine göre yüksektir.  Ancak 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>,05 ). 

 

Tablo 17'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin medeni duruma 

göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 17 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile medeni 

durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi analizi 

Medeni 

durum 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Bekâr 66 3,2968 ,71943 

115 -1,819 ,072 

Evli 51 3,5186 ,55724 

 

Tablo 17'ye göre evlilerin memnuniyet düzeyleri bekârlarınkine göre yüksektir.  Ancak 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>,05 ). 

 

Tablo 18'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

nedenleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

 

 

 



 

23 

Tablo 18 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

nedenlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Adalar’a gelme nedenleri Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Gezi/eğlence/dinlence 
Hayır 309 2,7797 ,75212 

1007 
-

6,101 
,000* 

Evet 700 3,0734 ,68314 

Piknik 
Hayır 890 2,9570 ,72142 

1007 
-

3,215 
,001* 

Evet 119 3,1811 ,65734 

Plaj 
Hayır 690 2,9642 ,73883 

1007 
-

1,253 
,211 

Evet 319 3,0251 ,66828 

Spor 
Hayır 955 2,9877 ,72352 

1007 ,787 ,432 
Evet 54 2,9087 ,60218 

Kültür/sanat 
Hayır 942 2,9713 ,71183 

1007 -
2,025 

,043* 
Evet 67 3,1547 ,77881 

Yemek 
Hayır 868 2,9512 ,72624 

1007 -
3,569 

,000* 
Evet 141 3,1823 ,62777 

Konferans/toplantı/iş 
Hayır 983 2,9841 ,71511 

1007 ,187 ,852 
Evet 26 2,9575 ,81836 

Din/inanç 
Hayır 998 2,9815 ,71978 

1007 -,836 ,403 
Evet 11 3,1634 ,45314 

Tanıdık ziyareti 
Hayır 907 2,9745 ,72529 

1007 -
1,188 

,235 
Evet 102 3,0634 ,64185 

Orman yürüyüşü 
Hayır 793 2,9786 ,73301 

1007 -,413 ,680 
Evet 216 3,0013 ,65878 

Bisiklete binmek 
Hayır 837 2,9638 ,72272 

1007 -
1,918 

,055 
Evet 172 3,0789 ,68563 

Diğer 
Hayır 902 2,9879 ,71974 

1007 ,575 ,566 
Evet 107 2,9458 ,70055 

* p<,05 
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Yukarıdaki tabloya göre, gezi/dinlence/eğlence nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet 

düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre yüksek olup arada anlamlı bir fark söz konusudur. 

Piknik nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre 

yüksektir ve anlamlı bir fark söz konusudur. Kültür/sanat gezisi nedeniyle Adalar’a gelenlerin 

memnuniyet düzeyi, bu nedenle Adalar’a gelmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur ve 

anlamlı bir fark söz konusudur. Yemek nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu 

nedenle Adalar’a gelmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur ve anlamlı bir fark söz 

konusudur. Diğer nedenlerle ilgili anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durumda, Adalar’a 

gezi/dinlence/eğlence, piknik, kültür/sanat ve yemek nedenleriyle gelenlerin, bu nedenlerle 

gelmeyenlere oranla, Adalar’dan daha memnun olarak ayrıldıklarını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 19'da İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

nedenleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

 

Tablo 19 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

nedenlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Adalar’a gelme nedenleri Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Gezi/eğlence/dinlence 
Hayır 13 3,0073 ,53847 

116 
-
2,302 

,023* 
Evet 105 3,4449 ,65805 

Piknik 
Hayır 106 3,4519 ,62925 

116 2,783 ,006* 
Evet 12 2,9091 ,73719 

Plaj 
Hayır 78 3,4928 ,61844 

116 2,251 ,026* 
Evet 40 3,2094 ,70084 

Spor 
Hayır 112 3,3733 ,66718 

116 
-
1,681 

,095 
Evet 6 3,8335 ,15104 

Kültür/sanat 
Hayır 98 3,3621 ,66093 

116 
-
1,269 

,207 
Evet 20 3,5666 ,63506 

Yemek 
Hayır 99 3,4210 ,68272 

116 ,913 ,363 
Evet 19 3,2704 ,51045 

Konferans/toplantı/iş 
Hayır 116 3,3882 ,66078 

116 
-
1,067 

,288 
Evet 2 3,8889 ,15713 
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Din/inanç 
Hayır 115 3,4120 ,65496 

116 1,568 ,120 
Evet 3 2,8119 ,62223 

Tanıdık ziyareti 
Hayır 109 3,3901 ,65055 

116 -,377 ,707 
Evet 9 3,4765 ,78746 

Orman yürüyüşü 
Hayır 107 3,3789 ,65156 

116 -,917 ,361 
Evet 11 3,5703 ,73243 

Bisiklete binmek 
Hayır 103 3,4195 ,67116 

116 ,984 ,327 
Evet 15 3,2405 ,55828 

Diğer 
Hayır 109 3,4246 ,65306 

116 1,613 ,109 
Evet 9 3,0587 ,66665 

* p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre, gezi/dinlence/eğlence nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet 

düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre yüksek olup arada anlamlı bir fark söz konusudur. 

Piknik nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre 

yüksektir ve anlamlı bir fark söz konusudur. Plaj nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet 

düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre yüksektir ve anlamlı bir fark söz konusudur. Diğer 

nedenlerle ilgili anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durumda, Adalar’a gezi/dinlence/eğlence, 

piknik ve plaj nedenleriyle gelenlerin, bu nedenlerle gelmeyenlere oranla, Adalar’dan daha 

memnun olarak ayrıldıklarını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 20'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin memnuniyet 

durumlarına göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 20 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile memnuniyet 

durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Memnuniyet 

durumları 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Memnun 713 3,1530 ,63152 

782 10,521 ,000* 

Memnun değil 71 2,3151 ,72029 

* p<,05 
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Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyi arttıkça memnuniyet durumları da 

artmaktadır ve anlamlı bir fark söz konusudur.  

 

Tablo 21'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin memnuniyet 

durumlarına göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 21 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile memnuniyet 

durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Memnuniyet 

durumları 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Memnun 106 3,4340 ,63433 

111 3,023 ,003* 

Memnun değil 7 2,6714 ,83122 

* p<,05 

 

Tablo 21'de görüldüğü üzere, bu parametrenin İngilizce formunda da Türkçe formuna benzer 

sonuçlar bulunmuştur. İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyi arttıkça 

memnuniyet durumları da artmaktadır ve anlamlı bir fark söz konusudur.  

 

Tablo 22'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’a gelme 

düşüncesine göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 22 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

düşüncelerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Adalar’a tekrar 

gelme 

düşüncesi 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Var 718 3,1411 ,64746 

777 8,592 ,000* 

Yok 61 2,3975 ,66687 

* p<,05 
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Yukarıdaki tabloya göre Adalar’dan memnun kalanların Adalar’a tekrar gelme düşünceleri 

daha fazladır. Aynı zamanda anlamlı bir fark söz konusudur.  

 

Tablo 23'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’a gelme 

düşüncesine göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 23 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a gelme 

düşüncelerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Adalar’a tekrar 

gelme düşüncesi 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Var 99 3,4522 ,63386 

112 2,756 ,007* 

Yok 15 2,9574 ,73925 

* p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre Adalar’dan memnun kalanların Adalar’a tekrar gelme düşünceleri 

daha fazladır. Aynı zamanda anlamlı bir fark söz konusudur.  

 

Tablo 24'te Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’a kış 

sezonunda gelme düşüncesine göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 24 Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a kış 

sezonunda gelme düşüncelerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi 

analiz sonuçları 

Kış 

sezonunda 

gelme 

düşüncesi 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Var 294 3,0822 ,69056 

772 ,553 ,581 

Yok 480 3,0544 ,67390 

* p<,05 
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Yukarıdaki tabloya göre memnuniyet düzeyi yüksek olanların kış sezonunda Adalar’a gelme 

düşünceleri az da olsa daha yüksektir. Ancak anlamlı bir fark söz konusu değildir. 

 

Tablo 25'te İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’a kış 

sezonunda gelme düşüncesine göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 25 İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile Adalar’a kış 

sezonunda gelme düşüncelerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklemler t testi 

analiz sonuçları 

Kış 

sezonunda 

gelme 

düşüncesi 

Kişi sayısı Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Var 16 3,2118 ,66231 

88 -,835 ,406 

Yok 74 3,3712 ,69870 

* p<,05 

İngilizce form uygulanan katılımcıların ise memnuniyet düzeyi yüksek olanların kış 

sezonunda Adalar’a gelme düşünceleri azdır. Ancak anlamlı bir fark söz konusu değildir. 

 

Tablo 26'da katılımcıların memnuniyet düzeylerinin katılımcıların doldurdukları formun diline 

göre karşılaştırılması gösterilmektedir. 

 

Tablo 26 Katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile formun uygulanış dilinin karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız örneklemler t testi analiz sonuçları 

Formun 

uygulanış dili 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Türkçe 1009 2,9835 ,71751 

1125 -5,969 ,000* 

İngilizce 118 3,3967 ,65847 

* p<,05 

 

Tabloya göre, İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyi, Türkçe form 

uygulanan katılımcılara göre daha yüksektir. Aynı zamanda anlamlı bir fark söz konusudur.  
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5.6. Katılımcıların memnuniyet ölçeği puan ortalamaları ile yaşlarının, öğrenim 

durumlarının, yaşadıkları yerin, gelir durumlarının, Adalar’a geliş şekillerinin, 

Adalar’da konaklama şekillerinin, Adalar’da kalış sürelerinin, harcama planlarının 

karşılaştırılması 

 

Bu bölümde memnuniyet ölçeği puan ortalamalarının yaşa, öğrenim durumuna, yaşanılan 

yere, gelir durumuna, Adalar’a geliş şekline, Adalar’da konaklama şekline, Adalar’da kalış 

sürelerine ve harcama planlarına göre değişip değişmediği incelenecektir. Bunun için 

yürütülen tek yönlü Anova analizleri ile üç veya daha fazla kategorili değişkenler arasındaki 

memnuniyet ölçeği puanlarının farkları test edilecektir. 

 

Tablo 27 Türkçe form uygulanan katılımcıların yaş aralıklarına göre memnuniyet ölçeğinden 

aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Yaş 

aralıkları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

18 altı 64 3,2612 ,75442 Gruplar 

arası 5 

4,726  

  

,000* 

  

  

18-24 223 3,0172 ,70519 

25-34 269 3,0307 ,68974 

35-44 184 2,9674 ,66179 
Gruplar 

içi 996 
45-54 141 2,9371 ,68135 

55 ve 
üzeri 

121 2,7644 ,83929 

Toplam 
1002 2,9855 ,71753 Toplam 1001 

* p<,05 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yaş aralıklarına göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna göre; katılımcıların 

memnuniyet düzeyleri yaş aralıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(4,726)= 

,000, p<,05). Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc analizleri ile incelendiğinde çeşitli yaş 

grupları arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır.  

• İlk olarak, 18 yaş altındaki katılımcıların 25-34 (p<,05),  35-44 (p<,05), 45-54 (p<,05) 

ve55 ve üzeri (p<,05) yaşlardaki kişilerden anlamlı olarak daha yüksek puanlar 

aldıkları gözlenmektedir. 
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• 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların ise 55 ve üzeri (p<,05) yaş aralığı arasındaki 

katılımcılara göre anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır.  

• Aynı şekilde hem 25-34 (p<,05) hem 35-44(p<,05) hem de 45-54 (p<,05) yaş 

aralığındaki katılımcıların memnuniyet düzeylerinin 55 ve üzeri yaşlardaki 

katılımcılara göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 28 İngilizce form uygulanan katılımcıların yaş aralıklarına göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Yaş 

aralıkları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

18 altı 1 3,3684 . Gruplar 

arası 5 

2,838 ,019* 

18-24 31 3,2760 ,53986 

25-34 34 3,2804 ,70272 

35-44 28 3,2946 ,69644 
Gruplar 

içi 111 
45-54 9 3,7364 ,53725 

55 ve 
üzeri 

14 3,8950 ,57269 

Toplam 
117 3,3920 ,65931 Toplam 116 

* p<,05 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yaş aralıklarına göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna göre; katılımcıların 

memnuniyet düzeyleri yaş aralıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(2,838)= 

,019, p<,05). Bu anlamlı farklılığın kaynağı bir kaç hücrede 18'in altında kişi sayısı 

olduğundan porst-hoc analizleri ile tespit edilememiştir. 

 

Tablo 29 Türkçe form uygulanan katılımcıların öğrenim durumlarına göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Yaş 

aralıkları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

İlköğretim 45 3,0780 ,73694 
Gruplar 6 1,091 ,366 

Ortaöğretim 61 3,0630 ,90964 
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Lise 250 3,0288 ,77346 arası 

Yüksekokul, 91 2,9900 ,70688 
Gruplar 

içi 

980 

Üniversite 435 2,9550 ,65397 

Yüksek 
lisans 
doktora 

101 2,8929 ,69060 

Diğer 4 2,5184 ,24996 

Toplam 
987 2,9811 ,71517 Toplam 986 

* p<,05 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin öğrenim durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir 

(F(1,091)= ,366, p>,05). 

 

Tablo 30 İngilizce form uygulanan katılımcıların öğrenim durumlarına göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Yaş 

aralıkları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

İlköğretim 2 3,7895 ,59546 
Gruplar 

arası 5 

1,564 ,176 

Ortaöğretim 8 3,9633 ,36145 

Lise 23 3,4199 ,64356 

Yüksekokul, 2 3,4000 ,47140 
Gruplar 

içi 
112 

Üniversite 49 3,3178 ,66499 

Yüksek 
lisans 
doktora 

34 3,3382 ,68732 

Toplam 
118 3,3967 ,65847 Toplam 117 

* p<,05 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin öğrenim durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir 

(F(1,564)= ,176, p>,05). 
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Tablo 31 Katılımcıların yaşadıkları yere göre memnuniyet ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Yaş 

aralıkları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Türkiye 970 2,9760 ,70688 
Gruplar 

arası 4 

16,176 ,000* 

Amerika 21 3,8965 ,68700 

Avrupa 73 3,0608 ,73501 

Ortadoğu 44 3,5502 ,55316 
Gruplar 

içi 
1113 

Diğer 10 3,3858 ,41721 

Toplam 1118 3,0250 ,72001 
Toplam 

1117 

* p<,05 

 

Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yaşanılan yere göre değişip değişmediğini belirlemek 

için yapılan analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunduğu gözlenmiştir (F(16,176)= 

,000, p<,05). Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc analizleri ile incelendiğinde aşağıdaki 

farklılıklar göze çarpmaktadır.  

• Buna göre, Türkiye'de yaşayan katılımcıların Amerika (p<,05) ve Ortadoğu'da (p<,05) 

yaşayan katılımcılardan anlamlı olarak daha düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

• Amerika'da yaşayan katılımcıların Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan katılımcılardan 

anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir (p<,05).  

• Aynı şekilde Ortadoğu'da yaşayan katılımcıların Avrupa'da yaşayan katılımcılardan 

anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. (p<,05).  

 

Bu sonuçlara göre Adalar’daki ziyaretlerinden en fazla memnun olarak ayrılanların 

Ortadoğu'da yaşayan katılımcılar olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 32 Türkçe form uygulanan katılımcıların gelir durumlarına göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Gelir durumu Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

İyi 318 3,0140 ,74136 
Gruplar 

arası 
2 ,629 ,534 

Orta 615 2,9767 ,69504 
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Orta altı 
61 2,9115 ,73458 

Gruplar 

içi 
991 

Toplam 994 2,9846 ,71232 
Toplam 

993 

* p<,05 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin gelir durumlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğine bakılmıştır. Anlamlı bir bulunamamış olsa da (F(,629)= ,534, p>,05), 

gelir durumunu iyi olarak tanımlayan katılımcıların memnuniyet ölçeğinden en yüksek,  gelir 

durumunu ortanın altı olarak tanımlayan katılımcıların ise memnuniyet ölçeğinden en düşük 

puan ortalamasına sahip olmaları dikkat çekicidir. 

 

Tablo 33 İngilizce form uygulanan katılımcıların gelir durumlarına göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Gelir durumu Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

İyi 42 3,5237 ,66711 
Gruplar 

arası 
2 

2,058 ,133 

Orta 65 3,4039 ,56656 

Orta altı 
7 3,0205 ,80674 

Gruplar 

içi 
111 

Toplam 114 3,4245 ,62597 
Toplam 

113 

* p<,05 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin gelir durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Anlamlı bir bulunamamış olsa da (F(2,058)= 

,133, p>,05), gelir durumunu iyi olarak tanımlayan katılımcıların memnuniyet ölçeğinden en 

yüksek,  gelir durumunu ortanın altı olarak tanımlayan katılımcıların ise memnuniyet 

ölçeğinden en düşük puan ortalamasına sahip olmaları dikkat çekicidir. 
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Tablo 34 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekillerine göre 

memnuniyet ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Ziyaret etme 

şekli 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Günübirlik 481 3,1422 ,64848 
Gruplar 

arası 
3 

32,677 ,000* 

Konaklamalı 229 3,0691 ,67314 

Sezonluk 143 2,6486 ,72589 
Gruplar 

içi 
993 Devamlı 

yaşıyor 
144 2,6514 ,76223 

Toplam 997 2,9837 ,71472 
Toplam 

996 

* p<,05 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’ı ziyaret etme 

şekillerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çıkan sonuçlar memnuniyet 

düzeyinin Adalar’ı ziyaret etme şekillerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiğine işaret 

etmektedir (F(32,677)= ,000, p<,05). Buna göre, Adalar’ı günübirlik ziyaret edenlerin, 

sezonluk ziyaretçilerden (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı derecede yüksek 

puanlar aldıkları gözlenmektedir. Aynı şekilde, Adalar’ı konaklamalı ziyaret edenlerin, 

sezonluk ziyaretçilerden (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı derecede yüksek 

puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 35 İngilizce form uygulanan katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekillerine göre 

memnuniyet ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Ziyaret 

etme şekli 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Günübirlik 41 3,5178 ,68118 
Gruplar 

arası 
3 

,775 ,510 

Konaklamalı 72 3,3286 ,65713 

Sezonluk 4 3,3219 ,40640 
Gruplar 

içi 
114 Devamlı 

yaşıyor 
1 3,6364 . 

Toplam 118 3,3967 ,65847 
Toplam 

117 

* p<,05 
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Tablo 35'e göre, İngilizce form uygulanan katılımcıların ise memnuniyet düzeyleri Adalar’ı 

ziyaret etme şekillerine göre farklılık göstermemektedir (F(,775)= ,510 p>,05). 

 

Tablo 36 Türkçe form uygulanan katılımcıların konaklama şekillerine göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Konaklama  

türü 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Otel 61 3,0833 ,65071 
Gruplar 

arası 4 

5,576 ,000* 

Pansiyon 52 3,0079 ,65439 

Ev kiralama 92 2,6754 ,68680 

Misafir 99 3,0874 ,72737 
Gruplar 

içi 
307 

Tatil köyü 8 2,6360 ,99574 

Toplam 312 2,9403 ,71678 
Toplam 

311 

* p<,05 

Adalar’da konaklayan ve Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin 

konaklama şekillerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çıkan sonuçlar 

memnuniyet düzeyinin konaklama şekillerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiğine 

işaret etmektedir (F(5,576)= ,000, p<,05). Buna göre, ev kiralayanların otelde kalanlardan 

(p<,05), pansiyonda kalanlardan (p<,05) ve misafir olarak kalanlardan (p<,05) anlamlı 

derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 37 İngilizce form uygulanan katılımcıların konaklama şekillerine göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Konaklama 

türü 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Otel 46 3,2847 ,64635 
Gruplar 

arası 3 

1,880 ,141 

Pansiyon 4 3,5014 ,31476 

Ev 
kiralama 

7 3,8326 ,26325 

Misafir 
16 3,1782 ,78315 Gruplar içi 69 

Toplam 73 3,3258 ,65680 
Toplam 

72 

* p<,05 
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Adalar’da konaklayan ve İngilizce form uygulanan katılımcıların da memnuniyet düzeylerinin 

konaklama şekillerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (F(31,880)= ,141, 

p>,05).  

 

Tablo 38 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Kalış 

süresi 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

1 gün 51 3,1334 ,61296 
Gruplar 

arası 4 

11,845 ,000* 

1-3 gün 93 3,0889 ,66416 

3-7 gün 46 3,1165 ,74390 

7-30 gün 22 2,8372 ,60234 
Gruplar 

içi 
322 

Sezonluk 115 2,5684 ,66708 

Toplam 327 2,8997 ,70842 
Toplam 

326 

* p<,05 

Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet düzeyinin 

de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F(11,845)= ,000, p<,05).  Buna göre, Adalar’da 

sezonluk kalanların, 1 gün (p<,05), 1-3 gün arası (p<,05) ve 3-7 gün arası (p<,05) 

kalanlardan anlamlı derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 39 İngilizce form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Kalış 

süresi 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

1 gün 54 3,3186 ,64318 
Gruplar 

arası 4 

1,427 ,234 

1-3 gün 4 2,7676 ,61915 

3-7 gün 10 3,6327 ,71745 

7-30 gün 3 3,1029 ,46505 
Gruplar 

içi 
70 

Sezonluk 4 3,3531 ,44082 

Toplam 75 3,3243 ,64793 
Toplam 

74 

* p<,05 
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İngilizce form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (F(1,427)= ,234 p>,05). 

Tablo 40 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’da harcama planlarına göre 

memnuniyet ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Harcama 

planları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

50 TL altı 137 3,1596 ,66553 
Gruplar 

arası 4 

7,101 ,000* 

51-100 TL 303 3,1045 ,68725 

101-500 TL 218 3,0887 ,62402 

501-1000  61 3,0157 ,76346 
Gruplar 

içi 
793 1001 ve 

üzeri 
79 2,6888 ,75622 

Total 798 3,0617 ,69059 
Toplam 

797 

* p<,05 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin harcama planlarına göre 

değişip değişmediğini belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık 

bulunduğu gözlenmiştir (F(7,101)= ,000, p<,05). Buna göre en yüksek harcama planı olan, 

yani 1001 TL ve üzerinde harcamayı planlayan katılımcıların; 50 TL ve altı  (p<,05), 51-100 

TL arası (p<,05), 101-500 TL arası (p<,05) ve 501-1000 TL arası (p<,05) harcama planı olan 

katılımcılardan anlamlı derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 41 İngilizce form uygulanan katılımcıların Adalar’da harcama planlarına göre 

memnuniyet ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Harcama 

planları 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

50 TL altı 27 3,3208 ,68301 
Gruplar 

arası 4 

4,126 ,004* 

51-100 TL 44 3,5214 ,50388 

101-500 TL 31 3,4371 ,67316 

501-1000 TL 9 2,6412 ,90582 
Gruplar 

içi 
112 

1001 ve üzeri 6 3,6747 ,40879 

Total 117 3,3929 ,66000 
Toplam 

116 

* p<,05 
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İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin harcama planlarına göre 

değişip değişmediğini belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına göre de anlamlı bir farklılık 

bulunduğu gözlenmiştir (F(4,126)= ,004, p<,05). Buna göre, 51-100TL arasında harcama 

planı olan katılımcıların, 50 TL ve altı (p<,05) ve 501-1000 TL arasında (p<,05) harcamayı 

planlayan katılımcılardan anlamlı derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

Tablo 42 Katılımcıların Adalar’ı ziyaret şekline göre memnuniyet ölçeğinin şehirden Adalar’a 
ulaşımla ilgili maddelerden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Ziyaret  

Şekli 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Günübirlik 512 3,6406 1,11727 
Gruplar 

arası 

3 

 

7,861 ,000* 

Konaklamalı 294 3,6020 1,15732 

Sezonluk 136 3,3309 1,33364 
Gruplar 

içi 
1076 Devamlı 

yaşıyor 
138 3,1522 1,29515 

Toplam 
1080 3,5287 1,19200 Toplam 1079 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’a ulaşımla ilgili memnuniyet düzeylerinin ziyaret 

şekline göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna 

göre; katılımcıların Adalar’a ulaşımla ilgili memnuniyet düzeyleri ziyaret şekline göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir (F(7,861)= ,000, p<,05). Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc 

analizleri ile incelendiğinde çeşitli yaş grupları arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır.  

• Günübirlik gelen katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan 

(p<,05) anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

• Konaklamalı olarak Adalar’dan kalan katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve 

devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları 

gözlenmektedir. 
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Tablo 43 Katılımcıların Adalar’ı ziyaret şekline göre memnuniyet ölçeğinin şehirden adalar 
içi ulaşımla ilgili maddelerden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA tablosu 

Ziyaret 

Şekli 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Günübirlik 499 3,2846 1,20540 
Gruplar 

arası 
3 

10,256 ,000* 

Konaklamalı 283 3,1484 1,24594 

Sezonluk 139 2,7410 1,37966 
Gruplar 

içi 
1054 Devamlı 

yaşıyor 
137 2,7810 1,40228 

Toplam 
1058 3,1115 1,28334 Toplam 1057 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların adalar içi ulaşımla ilgili memnuniyet düzeylerinin ziyaret 

şekline göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna 

göre; katılımcıların adalar içi ulaşımla ilgili memnuniyet düzeyleri ziyaret şekline göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir (F(7,861)= ,000, p<,05). Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc 

analizleri ile incelendiğinde çeşitli yaş grupları arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır.  

• Günübirlik gelen katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan 

(p<,05) anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

• Konaklamalı olarak Adalar’dan kalan katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve 

devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları 

gözlenmektedir. 

Buna sonuçlara göre, Adalar’da kalış süresi arttıkça Adalar’a ulaşım ve adalar içi ulaşımla 
ilgili memnuniyet düzeyi azalmaktadır. 

 

5.7. Katılımcıların memnuniyet durumu ile cinsiyetlerinin, yaşlarının, öğrenim 

durumlarının, medeni durumlarının, yaşadıkları yerin, gelir durumlarının,  Adalar’da 

konaklama şekillerinin, Adalar’da kalış sürelerinin, harcama planlarının, ziyaret 

nedenlerinin, tekrar gelme düşüncelerinin ve kışın gelme düşüncelerinin 

karşılaştırılması 

 

Bu bölümde ankette bulunan çeşitli değişkenlerin memnuniyet durumu açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığı ki-kare analizi yoluyla incelenmiştir. Ancak birçok analizde katılımcıların 

normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (her bir hücreye düşen kişi sayılarının arasında 
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düzensizlik olması/dağılımın homojen olmaması). Bu gibi durumlarda anlamlı bir sonuç elde 

edilemeyeceğinden, yapılan analizi yorumlamamak en doğrusudur. Bu nedenle bazı tablolar 

rapora eklenmemiştir. 

 

Tablo 44'te Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının cinsiyete göre 

farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 44 Türkçe form uygulanan katılımcıların cinsiyetlerine göre memnuniyet durumlarına 

ilişkin ki kare tablosu 

Cinsiyet  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Kadın 

Gözlenen değer 378 23 

9,849 
,002* 

Beklenen değer 365,5 35,5 

Erkek 

Gözlenen değer 342 47 

Beklenen değer 354,5 34,5 

*p<,05 

Tablo 44'deki değerlere göre Türkçe form uygulanan kadın katılımcıların %94,2'si, erkek 

katılımcıların ise %87,9'u Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını belirtmişlerdir. Buna göre, 

kadın katılımcıların memnuniyet durumları erkek katılımcılarınkine göre anlamlı derecede 

yüksektir (p<,05).  

 

Tablo 45'te İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının cinsiyete göre 

farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 45 İngilizce form uygulanan katılımcıların cinsiyetlerine göre memnuniyet durumlarına 

ilişkin ki kare tablosu 

Cinsiyet  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Kadın 

Gözlenen değer 53 3 

,001 
,982 

Beklenen değer 53,0 3,0 

Erkek 

Gözlenen değer 52 3 

Beklenen değer 52,0 3,0 

*p<,05 
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Tablo 45'teki değerlere göre İngilizce form uygulanan kadın katılımcıların %94,6'sı, erkek 

katılımcıların ise %94,5'i Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını belirtmişlerdir.  İngilizce 

form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). 

 

Tablo 46'da Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının yaşlarına göre 

farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 46 Türkçe form uygulanan katılımcıların yaşlarına göre memnuniyet durumlarına 

ilişkin ki kare tablosu 

Yaş  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

18 yaş altı 
Gözlenen değer 46 1 

17,507 
,004* 

Beklenen değer 42,8 4,2 

18-24 yaş 
Gözlenen değer 181 11 

Beklenen değer 174,7 17,3 

25-34 yaş 

  
Gözlenen değer 216 21 

Beklenen değer 215,6 21,4 

35-44 yaş 

  
Gözlenen değer 131 10 

Beklenen değer 128,3 12,7 

45-54 yaş 

  
Gözlenen değer 83 15 

Beklenen değer 89,2 8,8 

55 yaş ve 
üzeri 

  

Gözlenen değer 60 13 

Beklenen değer 66,4 6,6 

*p<,05 
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Tablo 46'ya göre, 35-44 yaş aralığına kadar olan katılımcıların memnuniyet durumu değerleri 

beklenen değerlerden fazladır. Ancak bu durum, 45-54 yaş aralığından itibaren tam tersine 

dönmektedir, yani memnuniyet durumu değerleri beklenen değerlerden azdır. Katılımcıların 

memnuniyet durumlarının yaşlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir(p<,05). 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının yaşlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek için yapılan analizde, katılımcı sayılarının düzensiz 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Katılımcıların memnuniyet durumlarının eğitimlerine göre farklılık gösterip göstermediği için 

yapılan analizde, hem İngilizce form uygulanan hem de Türkçe form uygulanan katılımcıların 

düzensiz dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 47'ye Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının medeni 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 47 Türkçe form uygulanan katılımcıların medeni durumlarına göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Medeni 

durum 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

Bekar 

Gözlenen değer 401 31 

3,166 
,075 

Beklenen değer 394,0 38,0 

Evli 

Gözlenen değer 314 38 

Beklenen değer 321,0 31,0 

*p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre, Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının 

medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir ( p>,05). 

 

Tablo 48'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının medeni 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 
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Tablo 48 İngilizce form uygulanan katılımcıların medeni durumlarına göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Medeni 

durum 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

Bekar 

Gözlenen değer 60 4 

,001 
,978 

Beklenen değer 60,0 4,0 

Evli 

Gözlenen değer 46 3 

Beklenen değer 46,0 3,0 

*p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre, İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının 

medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). 

 

Tablo 49'da katılımcıların memnuniyet durumlarının yaşadıklara yere göre farklılık gösterip 

göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 49 Katılımcıların yaşadıkları yere göre memnuniyet durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Yaşanılan 

yer 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

Türkiye 
Gözlenen değer 693 62 

5,902 
,207 

Beklenen değer 691,2 63,8 

Amerika 
Gözlenen değer 19 1 

Beklenen değer 18,3 1,7 

Avrupa 
Gözlenen değer 63 11 

Beklenen değer 67,8 6,2 

Ortadoğu 
Gözlenen değer 39 2 
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Beklenen değer 37,5 3,5 

Diğer 
Gözlenen değer 10 0 

Beklenen değer 9,2 ,8 

*p<,05 

Tablo 49'a göre, katılımcıların memnuniyet durumlarının yaşadıklara yere göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). Ancak bu tablodan elde edilen sonuçların, 

memnuniyet düzeyi ve yaşanılan yere paralel olması dikkat çekicidir. Bir tek Avrupa'da 

yaşayan memnuniyet durumu puanlarının beklenen değerden daha az olduğu gözlenmiştir.  

 

Tablo 50'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının gelir 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 50 Türkçe form uygulanan katılımcıların gelir durumlarına göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Gelir 

durumu 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

İyi 
Gözlenen değer 238 25 

,902 
,637 

Beklenen değer 239,8 23,2 

Orta 
Gözlenen değer 429 38 

Beklenen değer 425,8 41,2 

orta altı 
Gözlenen değer 46 6 

Beklenen değer 47,4 4,6 

*p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre, Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının gelir 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). 
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İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının gelir durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 51'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının ziyaret 

şekillerine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 51 Türkçe form uygulanan katılımcıların ziyaret şekillerine göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Ziyaret 

şekli 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

Günübirlik 
Gözlenen değer 445 31 

13,453 
,001* 

Beklenen değer 434,3 41,7 

Konaklamalı 
Gözlenen değer 196 21 

Beklenen değer 198,0 19,0 

Sezonluk 
Gözlenen değer 77 17 

Beklenen değer 85,8 8,2 

*p<,05 

 

Tablo 51'e göre, Adalar’ı günübirlik ziyaret eden katılımcıların %93,4'ü, konaklamalı ziyaret 

eden katılımcıların %90,3'ü, sezonluk ziyaret eden katılımcıların ise %81,9'u Adalar’dan 

memnun olarak ayrıldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, memnuniyet durumlarının 

ziyaret şekillerine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Bir tek 

Adalar’ı günübirlik ziyaret eden katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen 

değerden daha fazla bulunmuştur. 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının ziyaret şekillerine göre 

farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 52'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının konaklama 

türüne göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 
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Tablo 52 Türkçe form uygulanan katılımcıların konaklama türlerine göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Konaklama  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Otel 
Gözlenen değer 49 10 

5,158 
,271 

Beklenen değer 52,4 6,6 

Pansiyon 
Gözlenen değer 48 3 

Beklenen değer 45,3 5,7 

Ev kiralama 
Gözlenen değer 58 7 

Beklenen değer 57,7 7,3 

Misafir 
Gözlenen değer 84 9 

Beklenen değer 82,6 10,4 

Tatil köyü 
Gözlenen değer 6 2 

Beklenen değer 7,1 ,9 

*p<,05 

Yukarıdaki tabloya göre, Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının 

konaklama türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir ( p>,05). 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının konaklama türlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 53'te Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’da kalış 

sürelerine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 
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Tablo 53 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Kalış 

süresi 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

1 gün 
Gözlenen değer 48 4 

6,712 
,152 

Beklenen değer 45,6 6,4 

1-3 gün 
Gözlenen değer 81 8 

Beklenen değer 78,1 10,9 

3-7 gün 
Gözlenen değer 35 9 

Beklenen değer 38,6 5,4 

7-30 gün 
Gözlenen değer 19 1 

Beklenen değer 17,6 2,4 

Sezonluk 

  
Gözlenen değer 68 13 

Beklenen değer 71,1 9,9 

*p<,05 

 

Tablo 53'e göre, Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’da 

kalış sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’da kalış sürelerine 

göre farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 54'te Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’ı ziyaret 

nedenlerine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 
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Tablo 54 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenlerine göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Gezi/eğlence/dinlence   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 106 21 

10,183 ,001* 
Beklenen değer 115,5 11,5 

Var 
Gözlenen değer 615 51 

Beklenen değer 605,5 60,5 

Piknik   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 613 64 

,784 ,376 
Beklenen değer 615,5 61,5 

Var 
Gözlenen değer 108 8 

Beklenen değer 105,5 10,5 

Plaj   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 446 49 

1,072 ,301 
Beklenen değer 450,1 44,9 

Var 
Gözlenen değer 275 23 

Beklenen değer 270,9 27,1 

Spor   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 677 70 

1,324 ,250 

Beklenen değer 679,2 67,8 
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Var 
Gözlenen değer 44 2 

Beklenen değer 41,8 4,2 

Kültür/sanat   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 663 66 

,007 ,932 
Beklenen değer 662,8 66,2 

Var 
Gözlenen değer 58 6 

Beklenen değer 58,2 5,8 

Yemek  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 594 60 

,041 ,840 
Beklenen değer 594,6 59,4 

Var 
Gözlenen değer 127 12 

Beklenen değer 126,4 12,6 

Konferans/toplantı/iş  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 703 69 

,708 ,400 
Beklenen değer 701,9 70,1 

Var 
Gözlenen değer 18 3 

Beklenen değer 19,1 1,9 
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Din/inanç   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 714 71 

,115 ,735 
Beklenen değer 713,7 71,3 

Var 
Gözlenen değer 7 1 

Beklenen değer 7,3 ,7 

Tanıdık ziyareti  Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 632 66 

,999 ,318 
Beklenen değer 634,6 63,4 

Var 
Gözlenen değer 89 6 

Beklenen değer 86,4 8,6 

Orman yürüyüşü   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 533 50 

,675 ,411 
Beklenen değer 530,1 52,9 

Var 
Gözlenen değer 188 22 

Beklenen değer 190,9 19,1 

Bisiklet   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 570 60 

,733 ,392 

Beklenen değer 572,8 57,2 
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Var 
Gözlenen değer 151 12 

Beklenen değer 148,2 14,8 

Diğer   Memnun Memnun değil Ki kare değeri p 

Yok 
Gözlenen değer 643 64 

,006 ,939 
Beklenen değer 642,8 64,2 

Var 
Gözlenen değer 78 8 

Beklenen değer 78,2 7,8 

*p<,05 

 

Tablo 54'e göre, yalnızca Adalar’ı ziyaret nedeni olarak gezi/dinlence/eğlenceyi 

işaretleyenler ile işaretlemeyenlerin memnuniyet durumları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir (p<,05).  

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’ı ziyaret nedenlerine 

göre farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 55'te Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının harcama 

planlarına göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 55 Türkçe form uygulanan katılımcıların harcama planlarına göre memnuniyet 

durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Harcama 

planı 
 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

50 TL altı 
Gözlenen değer 122 6 

22,944 
,000* 

Beklenen değer 117,1 10,9 
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51-100 TL 
Gözlenen değer 272 19 

Beklenen değer 266,2 24,8 

101-500 TL 
Gözlenen değer 195 16 

Beklenen değer 193,0 18,0 

501-1000 
TL Gözlenen değer 49 9 

Beklenen değer 53,1 4,9 

1001 ve 
üzeri Gözlenen değer 49 14 

Beklenen değer 57,6 5,4 

*p<,05 

 

Tablo 55'e göre, harcama planı 50 TL ve altında olanların %95,3'ü, 51-100 TL olanların 

%93,4'ü, 101-500 TL olanların 92,4'ü, 501-1000 TL olanların 84,4'ü, 1001 TL ve üstünde 

olanların %77,7'si Adalar’dan memnun olarak ayrılmışlardır. Aynı zamanda katılımcıların 

memnuniyet durumlarının harcama planlarına göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre, yalnızca 501-1000 TL arası ile 1001 TL ve üzeri 

harcama planları olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen değerden daha 

düşük çıkmıştır. 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının harcama planlarına göre 

farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların düzensiz dağılım gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 56'da Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar 

gelme düşüncelerine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 
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Tablo 56 Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’a tekrar gelme düşüncelerine göre 

memnuniyet durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Tekrar 
gelme 
düşüncesi 

 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 
p 

Var 
Gözlenen değer 692 29 

254,270 
,000* 

Beklenen değer 658,3 62,7 

Yok 
Gözlenen değer 22 39 

Beklenen değer 55,7 5,3 

*p<,05 

Yukarıdaki tabloya göre, Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların %95,9'u, tekrar 

gelme düşüncesi olmayan katılımcıların ise %36,1'i Adalar’dan memnun olarak 

ayrılmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar gelme 

düşüncelerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre, 

Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen 

değerden daha yüksek, ancak tekrar gelme düşüncesi olmayan katılımcıların memnuniyet 

durumu puanları beklenen değerden daha düşük çıkmıştır. 

 

Tablo 57'de İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar 

gelme düşüncelerine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 57 İngilizce form uygulanan katılımcıların Adalar’a tekrar gelme düşüncelerine göre 

memnuniyet durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Tekrar 
gelme 
düşüncesi 

 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 
p 

Var 
Gözlenen değer 98 1 

34,360 
,000* 

Beklenen değer 92,9 6,1 

Yok 
Gözlenen değer 9 6 

Beklenen değer 14,1 ,9 

*p<,05 
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Yukarıdaki tablodaki değerler, Türkçe form uygulanan katılımcıların değerlerine paraleldir. 

Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların %98,9'u, tekrar gelme düşüncesi 

olmayan katılımcıların ise %60'ı Adalar’dan memnun olarak ayrılmaktadır. Aynı zamanda 

katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar gelme düşüncelerine göre anlamlı 

derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre, Adalar’a tekrar gelme 

düşüncesi olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen değerden daha yüksek, 

ancak tekrar gelme düşüncesi olmayan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen 

değerden daha düşük çıkmıştır. 

 

Tablo 58'de Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının kış sezonunda 

Adalar’a gelme düşüncesine göre farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 58 Türkçe form uygulanan katılımcıların kış sezonunda Adalar’a gelme düşüncesine 

göre memnuniyet durumlarına ilişkin ki kare tablosu 

Kış 
sezonunda 
gelme 
düşüncesi 

 Memnun Memnun değil Ki kare değeri 

p 

Var 
Gözlenen değer 268 21 

,602 
,438 

Beklenen değer 265,1 23,9 

Yok 
Gözlenen değer 432 42 

Beklenen değer 434,9 39,1 

*p<,05 

 

Tablo 58'e göre kış sezonunda Adalar’a gelme düşüncesi olan katılımcıların %92,7'si, kış 

sezonunda Adalar’a gelme düşüncesi olmayan katılımcıların ise %91,1'i Adalar’dan memnun 

olarak ayrılmaktadır. Ancak katılımcıların memnuniyet durumlarının kış sezonunda Adalar’a 

gelme düşüncesine göre anlamlı derecede farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>,05). 

 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet durumlarının kış sezonunda Adalar’a 

gelme düşüncesine göre farklılık gösterip göstermediği için yapılan analizde, katılımcıların 

düzensiz dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
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5.8. Katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet düzeyine, memnuniyet 
durumuna ve Adalar’a tekrar gelme niyeti üzerine etkileri 

Katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet düzeyi, memnuniyet durumu ve 

Adalar’a tekrar gelme niyeti üzerine etkisi olup olmadığı incelenmiştir.  

Tablo 59 Katılımcıların ziyaret nedenlerinin memnuniyet durumu üzerindeki etkisi 

Adalar’ı ziyaret 

nedenleri 
R2 F β t 

 
,060 

5,964   

Gezi/eğlence/dinlence   ,194 6,119* 

Piknik   ,065 2,163* 

Plaj   -,032 -1,041 

Spor   ,001 ,032 

Kültür/sanat   ,077 2,579* 

Yemek   ,067 2,264* 

Konferans/toplantı/iş   ,008 ,269 

Din/inanç   -,001 -,024 

Tanıdık ziyareti   ,035 1,211 

Orman yürüyüşü   -,036 -1,215 

Bisiklet   ,024 ,808 

Diğer   -,033 -1,123 

 

Yukarıdaki tabloya göre, Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet düzeyi üzerinde anlamlı 

etkileri olduğu tespit edilmiştir. Memnuniyet düzeyini en fazla açıklayan değişkenin 

gezi/eğlence/dinlence için Adalar’a gelme olduğu tespit edilmiştir. 

 

Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet durumuna etkileri üzerinde de benzer verilere 

ulaşılmıştır. Buna göre, Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet durumunda anlamlı 

farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Adalar’a gezi/eğlence/dinlence nedeniyle gelen 
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katılımcılar, diğer katılımcılara oranla Adalar’dan anlamlı derecede daha memnun 

ayrılmışlardır.  

 

Adalar’ı ziyaret nedenlerinin, Adalar’a tekrar gelme düşüncesi üzerine etkisi incelendiğinde 

ise, anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Adalar’a gezi/eğlence/dinlence, piknik, tanıdık 

ziyareti nedeniyle gelen katılımcıların Adalar’a tekrar gelme niyetleri anlamlı derecede 

yüksek çıkmıştır. 

 

5.9. Katılımcıların ziyaret şekillerine göre ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının 

kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme alanlarının temizliği ile ilgili ölçek 

maddelerine ilişkin yanıtlarının sonuçları 

 

Raporun ileriki bölümlerinde açık uçlu sorulara verilen yanıtlar incelenecektir. Bu yanıtlar 

dikkate alındığında, ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre 

ve yüzme alanlarının temizliği konularındaki şikayetlerin öne çıktığı gözlenmiştir. Aynı 

şekilde, Tablo 42 ve Tablo 43'te verilen Adalar’ı ziyaret şekli ile Adalar’a ulaşımla ilgili 

maddelerden aldıkları puanlar göz önüne alındığında, ölçeğin ulaşım, sağlık, yeme-içme 

mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme alanlarının temizliği konularındaki 

maddelerine verilen yanıtların ziyaret şekillerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için çeşitli analizler yapılmıştır. Adada yaşayan kesimin bu maddelerde yer alan 

durumlara daha fazla maruz kaldıkları göz önüne alınarak, Tablo 60'ta İngilizce form 

uygulanan katılımcıların ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, 

çevre ve yüzme alanlarının temizliği ile ilgili memnuniyet düzeylerinin ziyaret şekline göre 

karşılaştırılmasına bakılmıştır. Bu bölümde, İngilizce form uygulanan katılımcılardan 

"sezonluk" ve "devamlı yaşıyor" kategorilerinde yetersiz kişi sayısı bulunması nedeniyle, 

yalnızca "günübirlik" ve "konaklamalı" kategorilerine bakılmıştır. 

 

Tablo 60 İngilizce form uygulanan katılımcıların ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının 

kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme alanlarının temizliği ile ilgili memnuniyet düzeyleri 

ile ziyaret şekillerinin karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi analizi 

Ölçek maddesi Ziyaret şekli Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Serbestlik 

derecesi 

t p 

Adalar’a ulaşım 

hizmetlerinin 

elverişliliği 

Günübirlik 
40 4,0500 1,03651 

107 1,424 ,157 
Konaklamalı 

69 3,7391 1,13309 
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Adalar içinde 

ulaşım 

hizmetlerinin 

standardı 

Günübirlik 
36 4,0833 ,96732 

100 2,809 ,006* 

Konaklamalı 
66 3,4697 1,09853 

Yapılacak 

aktivite çeşitliliği 

Günübirlik 
37 3,5405 ,80259 

101 2,094 ,039* 

Konaklamalı 
66 3,1667 ,90441 

Yeme içme 

mekânlarının 

kalitesi 

Günübirlik 
36 4,1111 ,94952 

100 2,935 ,004* 

Konaklamalı 
66 3,5152 ,99603 

Sağlık 

hizmetlerinin 

yeterliliği ve 

kalitesi 

Günübirlik 
25 3,5200 ,77028 

65 1,752 ,084 

Konaklamalı 
42 3,0952 1,05483 

Çevre temizliği Günübirlik 
41 3,3902 1,15927 

109 ,827 
 

,410 

Konaklamalı 
70 3,1857 1,31097 

Yüzme 

alanlarının 

temizliği 

Günübirlik 
30 3,0000 ,87099 

81 -,152 ,880 

Konaklamalı 
53 3,0377 1,19232 

* p<,05 

 

Yukarıdaki tabloya göre, İngilizce form uygulanan katılımcılardan Adalar’ı günübirlik ziyaret 

edenlerin adalar içinde ulaşım hizmetlerinin standardı, yapılacak aktivite çeşitliliği ve yeme 

içme mekanlarının kalitesi ile ilgili memnuniyet düzeyi, Adalar’da konaklayanların 

memnuniyet düzeyinden yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05). 

Bununla birlikte Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği, sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve 

kalitesi, çevre temizliği ile ilgili maddelerde de Adalar’ı günübirlik ziyaret edenlerin 

memnuniyet düzeyi, Adalar’da konaklayanların memnuniyet düzeyinden yüksektir, ancak 

aradaki fark anlamlı değildir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların ziyaret şekillerine göre memnuniyet ölçeğinin ulaşım, 

sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme alanlarının 

temizliği ile ilgili maddelerinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin sonuçlar Tablo 61'de 

verilmiştir. 
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Tablo 61  Türkçe form uygulanan katılımcıların ziyaret şekillerine göre memnuniyet ölçeğinin 

ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme 

alanlarının temizliği ile ilgili maddelerinden aldıkları puanların ortalamalarına ilişkin ANOVA 

tablosu 

 

Ölçek maddesi Ziyaret 

şekli 

Kişi 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 
 Serbestlik 

derecesi 

F p 

Adalar’a 

ulaşım 

hizmetlerinin 

elverişliliği 

günübirlik 472 3,6059 1,11799 Gruplar 

arası 

28,272 

6,680 
,000

* 

konaklamalı 225 3,5600 1,16389 

sezonluk 132 3,3030 1,34186 Gruplar 

içi 

1357,102 

devamlı 

yaşıyor 
137 3,1460 1,29785 

Toplam  966 3,4886 1,19817 Toplam 1385,375 

Adalar içinde 

ulaşım 

hizmetlerinin 

standardı 

günübirlik 463 3,2225 1,20073 Gruplar 

arası 

40,445 

8,309 
,000

* 

konaklamalı 217 3,0507 1,27374 

sezonluk 135 2,7037 1,37718 Gruplar 

içi 1536,611 devamlı 

yaşıyor 
136 2,7721 1,40352 

Toplam  951 3,0452 1,28843 Toplam 1577,056 

Yapılacak 

aktivite 

çeşitliliği 

günübirlik 449 3,1915 ,95142 Gruplar 

arası 

72,702 

23,43

0 

,000

* 

konaklamalı 219 3,1872 1,02564 

sezonluk 131 2,7099 1,10585 Gruplar 

içi 

963,990 

devamlı 

yaşıyor 
137 2,4745 1,11856 

Toplam  936 3,0182 1,05298 Toplam 1036,691 

Yeme içme 

mekânlarının 

kalitesi 

günübirlik 468 3,2329 1,05280 Gruplar 

arası 

5,703 

1,608 ,186 

konaklamalı 226 3,2566 1,07727 

sezonluk 136 3,0882 1,07131 Gruplar 

içi 

1141,209 

devamlı 

yaşıyor 
139 3,0576 1,22634 

Toplam  969 3,1930 1,08850 Toplam 1146,912 

Sağlık 

hizmetlerinin 

yeterliliği ve 

kalitesi 

günübirlik 337 2,6736 1,17272 Gruplar 

arası 

186,094 

46,02

9 

,000

* 
Konaklamalı 191 2,2827 1,29113 

sezonluk 134 1,5672 1,06515 Gruplar 

içi 

1061,947 

devamlı 130 1,5462 1,01242 
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yaşıyor 

Toplam 
 792 2,2071 1,25611 Toplam 1248,0 

Çevre temizliği 
günübirlik 472 2,7606 1,27023 Gruplar 

arası 

103,806 

21,89

9 

,000

* 

konaklamalı 223 2,7623 1,30557 

sezonluk 142 2,1056 1,23603 Gruplar 

içi 

1532,700 

devamlı 

yaşıyor 
137 1,9781 1,14704 

Toplam 
 974 2,5554 1,29689 Toplam 1636,506 

Yüzme 

alanlarının 

temizliği 

günübirlik 388 2,6495 1,16398 Gruplar 

arası 

28,321 

6,794 
,000

* 

konaklamalı 214 2,5981 1,18171 

sezonluk 135 2,2444 1,15556 Gruplar 

içi 

1210,326 

devamlı 

yaşıyor 
138 2,2464 1,23697 

Toplam 
 875 2,5109 1,19047 Toplam 1238,647 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, 

aktivite çeşitliliği, çevre ve yüzme alanlarının temizliği ile ilgili memnuniyet düzeylerinin 

ziyaret şekillerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi 

yapılmıştır. Buna göre; katılımcıların memnuniyet düzeyleri Adalar’a ulaşım hizmetlerinin 

elverişliliği, adalar içinde ulaşım hizmetlerinin standardı, yapılacak aktivite çeşitliliği, sağlık 

hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi, çevre temizliği ve yüzme alanlarının temizliğine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc analizleri ile 

incelendiğinde aşağıdaki farklılıklar göze çarpmaktadır.  

• Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği maddesinde; günübirlik ziyaretçilerin 

sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk ziyaretçilerden ve 

devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. 

• Adalar içinde ulaşım hizmetlerinin standardı maddesinde; günübirlik ziyaretçilerin 

sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk ziyaretçilerden ve 

devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. 

• Yapılacak aktivite çeşitliliği maddesinde; günübirlik ziyaretçilerin sezonluk 

ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı 

yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. 
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• Sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi maddesinde; günübirlik ziyaretçilerin 

konaklamalı ziyaretçilerden, sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha 

yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk 

ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya 

çıkmıştır. 

• Çevre temizliği maddesinde; günübirlik ziyaretçilerin sezonluk ziyaretçilerden ve 

devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha 

yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. 

• Yüzme alanlarının temizliği maddesinde ise; günübirlik ziyaretçilerin sezonluk 

ziyaretçilerden ve devamlı yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca konaklamalı ziyaretçilerin, sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı 

yaşayanlardan daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır. 

 

5.10. Katılımcıların harcama planları ile ziyaret nedenlerinin karşılaştırılması 

Adalar’a gelen ziyaretçilerin profillerini belirleyecek olan bu çalışmada, katılımcıların Adalar’ı 
ziyaret nedenlerinin harcama planları açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ki-kare analizi 
yoluyla incelenmiştir. 

Tablo 62'de katılımcıların Adalar’a harcama planlarının Adalar’ı ziyaret nedenlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği belirtilmektedir. 

 

Tablo 62 Katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenlerine göre harcama planlarına ilişkin ki kare 

tablosu 

Gezi/eğlence/dinlence   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

p 

Yok 
Gözlenen 
değer 34 39 36 14 18 

11,406 
,022
* 

Beklenen 
değer 25,3 53,3 38,4 11,0 13,1 

Var 
Gözlenen 
değer 132 311 216 58 68 

Beklenen 
değer 140,7 296,7 213,6 61,0 72,9 

Piknik   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

p 

Yok 
Gözlenen 
değer 133 285 229 62 86 

29,537 
,000
* 

Beklenen 142,5 300,5 216,3 61,8 73,8 
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değer 

Var 
Gözlenen 
değer 33 65 23 10 0 

Beklenen 
değer 23,5 49,5 35,7 10,2 12,2 

Plaj   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 101 

224 
167 36 48 

8,437 ,077 

Beklenen 
değer 103,3 217,7 156,8 44,8 53,5 

Var 
Gözlenen 
değer 65 126 85 36 38 

Beklenen 
değer 62,7 132,3 95,2 27,2 32,5 

Spor   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 157 328 236 67 80 

,335 ,987 

Beklenen 
değer 155,6 328,1 236,2 67,5 80,6 

Var 
Gözlenen 
değer 9 22 16 5 6 

Beklenen 
değer 10,4 21,9 

15,8 
4,5 5,4 

Kültür/sanat   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 153 318 228 64 75 

1,890 ,756 

Beklenen 
değer 150,2 316,7 228,1 65,2 77,8 

Var 
Gözlenen 
değer 13 32 24 8 11 

Beklenen 
değer 15,8 33,3 23,9 6,8 8,2 

Yemek  50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 141 281 

205 
64 76 

6,217 ,184 
Beklenen 137,5 289,9 208,7 59,6 71,2 
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değer 

Var 
Gözlenen 
değer 25 69 47 8 10 

Beklenen 
değer 28,5 60,1 43,3 12,4 14,8 

Konferans/toplantı/iş  50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 161 341 247 69 81 

3,875 ,423 

Beklenen 
değer 161,2 339,8 244,7 69,9 83,5 

Var 
Gözlenen 
değer 5 9 5 3 5 

Beklenen 
değer 4,8 10,2 7,3 2,1 2,5 

Din/inanç   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 164 348 247 69 84 

6,352 ,174 

Beklenen 
değer 163,5 344,7 248,2 70,9 

84,7 

Var 
Gözlenen 
değer 2 

2 5 3 
2 

Beklenen 
değer 2,5 5,3 3,8 

1,1 
1,3 

Tanıdık ziyareti  50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 144 322 218 63 72 

7,663 ,105 

Beklenen 
değer 146,8 309,6 222,9 63,7 

76,1 

Var 
Gözlenen 
değer 

22 
28 34 9 14 

Beklenen 
değer 19,2 40,4 29,1 

8,3 
9,9 

Orman yürüyüşü   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 130 270 183 47 70 

8,051 ,090 
Beklenen 125,5 264,6 190,5 54,4 65,0 
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değer 

Var 
Gözlenen 
değer 36 80 69 25 16 

Beklenen 
değer 40,5 85,4 61,5 17,6 21,0 

Bisiklet   50 TL 
altı 

51-100 
TL 

101-500 
TL 

501-
1000 TL 

1001 ve 
üzeri 

Ki kare 
değeri 

P 

Yok 
Gözlenen 
değer 123 276 197 68 77 

18,717 
,001
* 

Beklenen 
değer 132,8 280,1 201,7 57,6 68,8 

Var 
Gözlenen 
değer 43 74 55 4 9 

Beklenen 
değer 33,2 69,9 50,3 14,4 

17,2 

*p<,05 
 

Yukarıdaki tabloya göre gezi/dinlence/eğlence, piknik ve bisikleti işaretleyenler ile 

işaretlemeyenlerin harcama planları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 

(p<,05).  

• Buna göre, Adalar’ı ziyaret nedeni olarak gezi/dinlence/eğlenceyi işaretleyen 

katılımcılardan, harcama planlarını 51-100 TL, 101-500 TL olarak belirtenler 

beklenenden daha fazladır. 

• Adalar’ı ziyaret nedeni olarak pikniği işaretleyen katılımcılardan, harcama planlarını 

50 TL ve altı ile 51-100 TL olarak belirtenler beklenenden daha fazladır. 

• Adalar’ı ziyaret nedeni olarak bisikleti işaretleyen katılımcılardan, harcama planlarını 

50 TL ve altı, 51-100 TL ve 101-500 TL olarak belirtenler beklenenden daha fazladır. 
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5.11. Açık uçlu sorulara yönelik yapılan niteliksel analizlerin sonuçları 
a) Katılımcıların mesleklerine dair sonuçlar  

 
b) "Adalar’da olmasını bekleyip de göremediğiniz veya "keşke şu da olsaydı" dediğiniz 

herhangi bir eksiklik var mı?  Var ise lütfen belirtiniz." sorusuna verilen yanıtların 
sonuçları  

Adalar’da "keşke şu olsaydı" sorusuna toplam 823 katılımcı yanıt vermiştir. Ankette sorulan 
bu soruya verilen açık uçlu cevaplar incelendiğinde, bu cevapların bir kaç ana başlıkta 
toplanabileceği fark edilmiştir. Değerlendirmeler ve yorumlar aşağıdaki başlıklara göre 
yapılmıştır. 

1. Sağlık hizmetleri 
2. Yeme/içme mekanları 
3. Kültürel ve sanatsal faaliyetler 
4. Spor imkânları 
5. Yüzme alanları 
6. Diğer sosyal aktivite imkânları 
7. Konaklama alanları 
8. Adalar’a ulaşım imkânları 
9. Adalar içi ulaşım imkânları, trafik, fayton ve bisikletler 
10. Yerel halk ve çalışanların tutumları 
11. Asayiş ve denetim 
12. Turizm hizmetleri 
13. Temizlik ve çevre düzeni 
14. Diğer 

 
1. Sağlık hizmetleri 

Sağlık hizmetleri ile ilgili yorum yapan toplam 169 katılımcı olmuştur. Katılımcıların sağlık 

hizmetlerinin yetersizliğinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak tam teşekküllü 

hastane, acil servis, doktor, kara ve deniz ambülanslarına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcılar sağlık kurumlarının 24 saat hizmet vermesini istemektedirler. 

 
2. Yeme/içme mekanları 

Yeme içme mekanları ile ilgili yorum yapan toplam 66 katılımcı olmuştur. Katılımcıların 

yorumları genel olarak mekanların yeterliliği, kalitesi ve fiyatları üzerine olmuştur. Yeme/içme 

mekanlarının yeterliliği üzerine 13, kalitesi üzerine 24, fiyatları üzerine ise 29 katılımcı yorum 

yapmıştır. Katılımcıların daha çok yeme içme mekanlarının fiyatlarının çok pahalı olduğu ve 

kalite konusunda denetleme olmasını istediklerini ifade ettikleri gözlenmiştir.  

Buna ek olarak 27 kişi bar, cafe ve fast food yiyecek mekanlarının çoğaltılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

 



 

65 

3. Kültürel ve sanatsal faaliyetler 

Bu başlıkla ilgili toplam 30 kişi yorum yapmıştır. 30 kişinin %96'sı kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin yetersiz olduğunu, ya da gerekli duyuruların yapılmadığını ifade etmektedirler. 

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili olarak katılımcılar, tiyatro, galeri, müze ve sinema 

istemektedirler. Bununla birlikte, Adalar’ın tarihi dokusunda önemli bir yere sahip olduğu 

düşünülen eski evlerin önüne, bu evlerin tarihi açıklamalarının bulunduğu bilgilerin 

konulması gerektiğini düşünen 3 katılımcı mevcuttur. 

4. Spor imkânları 

Adalar’daki spor imkânları hakkında yorum yapan toplam 60 katılımcı bulunmaktadır. Bu 

katılımcıların koşu parkuru-yürüyüş yolu, futbol sahası, şuan ki yollardan farklı bir bisiklet 

yolu, binicilik alanı ile deniz sporları yapılabilecek bir merkez beklentilerinin bulunduğu 

gözlenmiştir. 

 

5. Yüzme alanları 

Yüzme alanları ile ilgili toplam 144 katılımcı yorum yapmıştır. Bu başlık altında en fazla 

beklenti olan konunun ücretsiz ve halka açık plaj olduğu göze çarpmaktadır. 56 katılımcı ise 

plajların temizlik konusunda oldukça yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bunların yanı sıra, yüzme 

alanlarında bulunan şezlongların yetersiz olduğu, cankurtarana ihtiyaç olduğu ve yüzme 

alanlarında temiz tuvalet ve kabin/duş alanlarına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. 

 

6. Diğer sosyal aktivite imkânları 

Bu başlıkla ilgili toplam 474 katılımcı yorum yapıştır. Bu katılımcıların çoğunluğu Adalar’ın 

sosyal aktivite imkânları konusunda oldukça yetersiz olduğunu düşünmektedirler. 

Katılımcılar çoğunlukla lunapark, konser alanı, hayvanat bahçesi gibi eğlence merkezlerinin 

olması gerektiğini belirtmiş, aynı zamanda Adalar’a özgü festival organizasyonlarının 

yapılabileceğini ifade etmişlerdir. 

 

7. Konaklama alanları 

Konaklama alanları ile ilgili toplam 58 katılımcı yorum yapmış, bu yorumların genellikle 

konaklama yerlerinin yeterliliği, kalitesi ve fiyatları konularında olduğu gözlenmiştir. 3 

katılımcı konaklama alanlarının yetersiz olduğunu belirterek tatil köyü ihtiyacı olduğunu dile 

getirmişlerdir. 10 katılımcı konaklama alanlarının özellikle temizlik konusunda kalitesiz 

olduğunu ve denetim altına alınması gerektiğini belirtmişlerdir. 45 katılımcı ise Adalar’da 

konaklama alanlarının oldukça yüksek fiyatlarda olduğunu düşünmektedirler. 
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8. Adalar’a ulaşım imkânları 

Bu başlıkla ilgili toplam 114 katılımcı yorum yapmıştır. Şehir ile adalar arasında olan 

seferlerin yetersiz olduğu, bu nedenle vapur ve motorların oldukça kalabalık olduğu 

vurgulanmıştır. Aynı zamanda Adalar’a 24 saat ulaşım imkânının yaratılması gerektiğini 

belirtmektedirler. 4 katılımcı ise, adalar arasında ücretsiz seferler yapılması gerektiğini 

belirtmektedir.   

9. Adalar içi ulaşım imkânları, trafik, fayton ve bisikletler 

Bu konu ile ilgili toplam 98 kişi yorum yapmıştır. Katılımcıların bu konularla ilgili çokça 

eleştirisi olduğu fark edilmiştir. Adalar içinde ulaşım aracı olmadığını, ulaşımın yürüyüş 

dışında hiç bir şekilde sağlanamadığını belirtmişlerdir. Fayton ve bisikletlerin yaz 

dönemlerinde tahammül edilemez derece fazla olduğunu ifade eden katılımcılar, bu 

durumun trafikte bir kaos yarattığını ve yayalar açısından çok büyük tehlikeler doğurduğunu 

açıklamışlardır. Genel olarak fayton ve bisiklet yoğunluğunun denetim altına alınması veya 

kaldırılması ve yaya kaldırımlarının genişletilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Aynı 

şekilde faytonların adanın geneline yayılan kötü bir koku bıraktığını,  çevreyi pislettiklerini ve 

atların oldukça bakımsız olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte turistlerin büyük 

çoğunluğunun faytonların fiyatlarını oldukça yüksek bulduğu göze çarpmaktadır.  

Bu soruyla ilgili yorum yapan katılımcıların, adalar içi ulaşım sorunu için oldukça güzel 

önerilerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bir kısım katılımcı;  faytonların kaldırılması, sadece 

Adalar’ın ruhunu yansıtacak minimal düzeyde tutulması ve bunların düzenli olarak 

denetlenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Diğer katılımcılar ise; fayton ve bisikletler için ayrı 

bir yol tahsis edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öte yandan, rahat bir ulaşım için raylı 

sistem, teleferik, akülü araç gibi alternatiflerden söz edilmiştir. 

10. Yerel halk ve çalışanların tutumları 

Yerel halk ve çalışanların tutumları konusunda toplam 26 katılımcı yorum yapmıştır. 

Bunlardan 8'i faytoncuların kaba olmasından yakınarak, faytoncuların eğitimden geçirilmesini 

önermektedirler. 22'si adalar esnafının daha temiz, kaliteli ve saygılı olması gerektiği, aynı 

zamanda İngilizce bilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar yaz aylarında 

adanın çok kalabalık olduğunu ancak personelin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

11. Asayiş ve denetim 

Bu başlık altında toplam 17 kişi yorum yapmıştır. Bu konu ile ilgili beklentiler polis/ güvenlik 

olması ve yaz aylarında çok yoğunlaşan trafiğin denetim altına alınması konusundadır. 
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12. Turizm hizmetleri 

Turizm hizmetleri konusunda toplam 44 katılımcı görüş bildirmiştir. Katılımcılar genel olarak 

Adalar’da yürüyüş yapanlar ve bisiklete binenler için açıklayıcı tabelalar, haritalar, broşürler 

basılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte rehberlik hizmetlerinin yetersizliğini dile 

getirmişlerdir. 7 katılımcı ise Adalar’ın tanıtımının daha iyi yapılması yönünde fikir 

belirtmişlerdir. 

13. Temizlik ve çevre 

Bu başlık altında toplam 204 katılımcı görüş bildirmiştir. Bunlardan 153'ü çevrenin yeterince 

temiz olmadığını, özellikle büyük adanın iskele meydanında ağaçlandırma ve peyzaj 

çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılardan 28'i plajların ve 

plajlarda bulunan umumi tuvaletlerin yeterince temiz olmadığı konusuna değinmiştir. Ada 

kirliliğinin giderilmesi yönünde dile getirilen önerilerden bir kaçı şöyledir; çevreyi kirletenlere 

ceza verilmesi, çöp tenekelerinin arttırılması, belediye temizlik işçilerinin arttırılması. 23 

katılımcı ise özellikle büyük adada yaz dönemlerinde olan büyük kalabalıktan yakınmış ve 

bunun önlenmesi için öneri getirmişlerdir. Katılımcılar, iskele meydanındaki trafiğin Adalar’a 

giriş ve çıkışın aynı noktadan yapılmasından kaynaklandığını, bu nedenle giriş ve çıkış 

iskelelerinin ayrılması ve aralarında bir mesafe bırakılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

14. Diğer 

Katılımcılardan yukarıdaki kategorilere uymayan farklı 48 adet öneri gelmiştir. Yabancı 

turistler döviz bürosu gerekliliğinden söz ederken, yerli ve yabancı katılımcılar umumi 

tuvaletlerin arttırılması ve yeterli temizliğinin yapılması konusunda hemfikir olmuşlardır. 

Ayrıca katılımcılar Adalar’da bulunan dinlenme banklarının oldukça yetersiz olduğunu, 

özellikle Büyük ada'da Aya Yorgi'ye çıkan yokuşta ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Aynı 

zamanda turistler Adalar’da fotoğrafçıların bulunması gerektiğini ve ücretsiz internet 

alanlarının arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan 4'ü ise Adalar’da dolaşan 

başıboş hayvanların denetim altına alınmasının iyi olacağını düşünmektedirler. Ayrıca 

katılımcılar eğitim olanakları konusunda Adalar’da eksiklik olduğunu ve Adalar’ın çeşitli 

yerlerine çocuk parklarının yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

c) "Adalar’a tekrar gelirseniz nedeniniz ne olur?" sorusuna verilen yanıtların sonuçları 

Bu soruyu toplam 756 katılımcı yanıtlamıştır. Verilen yanıtların Adalar’ı ziyaret nedenleri 

sorusuna benzer yanıtlar içerdiği görülmüştür. Bu nedenle genel olarak aynı kategorizasyon 

kullanılmıştır.  
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Tablo 60 Katılımcıların Adalar’a gelme nedenlerine ilişkin dağılımları 

Adalar’a tekrar gelme nedeni Kişi sayısı 

Gezi/eğlence/dinlence 302 

Piknik 18 

Plaj 95 

Spor 5 

Kültür sanat 8 

Yemek 8 

Konferans-toplantı-iş 12 

Din-inanç 3 

Tanıdık ziyareti 65 

Orman yürüyüşü 20 

Bisiklete-faytona binmek 47 

Doğa-temiz hava 125 

Sakinlik/huzur/şehirden uzaklaşma 65 

Diğer 

Sevdiğim/memnun 
kaldığım için 

52 

Fotoğraf çekme 3 

Yazlığı veya evi olma 13 

İstanbul'a yakınlık 4 

Alışkanlık 7 

YANIT VEREN TOPLAM KİŞİ SAYISI 756 
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Yukarıdaki tabloya göre Adalar’ı tekrar ziyaret etmeyi düşünen katılımcıların en önemli 

ziyaret nedenlerinin "gezi/eğlence/dinlence" olduğu tespit edilmiştir. Bunu doğa-temiz hava 

ve piknik nedenleri takip etmektedir. En az yanıt verilen ziyaret nedeni ise konferans-

toplantı-iştir. 

 

d) "Kış mevsiminde/sezon dışında Adalar’a gelme nedeniniz nedir?" sorusuna verilen 

yanıtların sonuçları 

Bu soruyla ilgili verilen yanıtlar kategorize edilmiştir. Kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etme 

nedenleri konusunda verilen 362 adet yanıt, sıklıklarına göre en fazladan en aza doğru 

Tablo 61'e verilmiştir. 

 

Tablo 61 Katılımcıların kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etme nedenlerinin sıklıklarına göre 

sıralanması 

Kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etme nedenleri 

Sakinlik, sessizlik, huzur 

Aile Tanıdık arkadaş ziyareti 

Ada sevgisi, adada olma hissi 

Yeme içme (Rakı balık) 

Dinlenme gezi eğlence 

Doğa/açık hava 

Yürüyüş Bisiklet 

Fotoğraf çekmek 

İş 

Macera 

Düğün/Cenaze 
 

e) "Kış mevsiminde Adalar’a gelmiyorsanız nedeni nedir?" sorusuna verilen yanıtların 

sonuçları 

Bu soruyla ilgili verilen yanıtlar kategorize edilmiştir. Kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etmeme 

nedenleri konusunda verilen 443 adet yanıt, sıklıklarına göre en fazladan en aza doğru 

Tablo 62'de verilmiştir. 
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Tablo 62 Katılımcıların kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etmeme nedenlerinin sıklıklarına 

göre sıralanması 

Kış mevsiminde Adalar’ı ziyaret etme nedenleri 

Ulaşım zorluğu 

Sağlık hizmetlerinin yetersizliği/yokluğu 

Adada mahsur kalma korkusu 

Açık mekan bulamama korkusu 

Kendini güvende hissetmemek (ıssızlık 
ürkütücü) 

Etkinlik/Aktivite yokluğu 

Kalitesiz ve pahalı hizmetler 

Zaman yetersizliği 

Bilgisizlik 
 

f) "Kışın hangi hizmetler olsaydı Adalar’a gelirdiniz?" sorusuna verilen yanıtların 

sonuçları 

Bu soruyla ilgili verilen yanıtlar kategorize edilmiştir. Kış mevsiminde hangi hizmetlerin 

olması ya da iyileştirilmesi durumunda Adalar’a geleceklerini açıklayan katılımcılar toplam 

333 yanıt vermiş ve bu yanıtlar sıklıklarına göre en fazladan en aza doğru Tablo 63'te 

verilmiştir. 

Tablo 63 Katılımcıların "kış mevsiminde hangi hizmetler olsaydı Adalar’a gelirdiniz?" 

sorusuna verdikleri yanıtların sıklıklarına göre sıralanması 

Kış mevsiminde hangi hizmetler olsayı Adalar’a gelirdiniz? 

Sağlık Hizmetlerinin yeterli ve güvenilir hale getirilmesi 

Ulaşımın kolaylaşması ve konforunun arttırılması (Adalar’a, ada içi, adalar arası) 

Aktivite ve etkinliklerin arttırılması (yapacak bir şey olmalı) 

Gençlere yönelik sportif etkinliklerin arttırılması, Açıkhava aktivitelerinin geniş 
katılımlı düzenlenmesi 

Sergi, konser, konferans, festival, sinema vb.  

Zaman geçirecek kapalı mekan bulabilmek (Kışa uygun tesis, sıcak, konforlu) 

Eğlence mekanlarının olması 

Yeme içme ve konaklama hizmet kalitesinin arttırılması 

Fiyatların kontrollü ve dengeli hale gelmesi 
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g) "Kışın hangi aktiviteler olsaydı Adalar’a gelirdiniz?" sorusuna verilen yanıtların 

sonuçları 

Bu soruyla ilgili verilen yanıtlar kategorize edilmiştir. Kış mevsiminde hangi aktivitelerin 

olması durumunda Adalar’a geleceklerini açıklayan katılımcılar toplam 333 yanıt vermiş ve 

bu yanıtlar sıklıklarına göre en fazladan en aza doğru Tablo 64'te verilmiştir. 

 

Tablo 64 Katılımcıların "kış mevsiminde hangi aktiviteler olsaydı Adalar’a gelirdiniz?" 

sorusuna verdikleri yanıtların sıklıklarına göre sıralanması 

Kış mevsiminde hangi aktiviteler olsaydı 
Adalar’a gelirdiniz? 

Alt kategoriler 

1. Aktivite ve etkinlikler a. Kültürel, sanatsal 

b. Sosyal 

c. Sportif (yüzme, ata binme, tırmanma, 
treking, su sporları, dalış, bisiklet, vb.) 

d. Gençlere yönelik 

e. Çocuklara yönelik 

2. Ada festivalleri düzenlemek 
 

3. Eğlence merkezi  
 

4. Konser 
 

5. Konforlu kapalı alan 
 

6. Yeme içme  
 

7. Hızlı ve konforlu ulaşım 
 

8. Eğitim olanakları 
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C. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Daha önceden de bahsedildiği üzere bu araştırmanın amacı; turistlerin ve Adalar’da 

yaşayanların Adalar’da geçirdikleri sürece dair, Adalar’daki hizmet ve bu hizmetin 

kalitesinden duydukları memnuniyetin düzeyini belirlemek ve yalnızca turistlerin Adalar’ı 

ziyaret amaçlarını, ziyaret şekillerini, Adalar’ı tekrar ziyaret etme düşüncelerini, harcama 

planlarını, konaklama türlerini, memnuniyet durumlarını ve kış sezonuna dair adalar ile ilgili 

düşüncelerini tespit etmektir. Bu nedenle, anket yöntemi ile toplanan veriler nitel ve nicel 

analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen ve anlamlı olan bulgular bu bölümde 

toparlanacaktır. 

 

Katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme şekilleri incelendiğinde, Türkçe form uygulanan 

katılımcıların en fazla günübirlik, İngilizce form uygulanan katılımcıların ise en fazla 

konaklamalı olarak ziyaret ettikleri tespit edilmiştir. Adalar’da konaklayan ve Türkçe form 

uygulanan katılımcıların en fazla arkadaş ya da akrabaları yanında misafir olarak kaldıkları, 

İngilizce form uygulanan katılımcıların ise otellerde kaldıkları belirlenmiştir. Adalar’da 

konaklayan ve Türkçe form uygulanan katılımcıların çoğunluğu Adalar’da sezonluk olarak 

kaldıklarını belirtirken, İngilizce form uygulanan katılımcıların ortalama kalma süresi 1 

gündür. 

 

Katılımcıların Adalar’ı ziyaret etme nedenleri incelendiğinde, Türkçe form ve İngilizce form 

uygulanan katılımcıların ilk iki nedeni gezi/eğlence/dinlence ve plajdır. Türkçe form 

uygulanan katılımcıların üçüncü sıradaki nedeni bisiklete binmek iken, İngilizce form 

uygulanan katılımcıların üçüncü sıradaki nedeni kültür/sanat gezisidir. Türkçe form ve 

İngilizce form uygulanan katılımcıların harcama planı olarak, adalar için en fazla 51-100 TL 

ayırdıkları tespit edilmiştir. 

 

Türkçe ve İngilizce form uygulanan katılımcıların büyük bölümünün Adalar’dan memnun 

olarak ayrıldıkları ve tekrar gelme düşünceleri olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, 

katılımcıların büyük bir kısmının kış sezonunda Adalar’a gelme düşünceleri 

bulunmamaktadır. 

 

Memnuniyet ölçeğinin madde ve güvenirlik analizlerinden aldığı sonuçlar incelendiğinde, 

ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğinin ve madde geçerliğinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkçe form uygulanan katılımcıların ölçek maddeleri içerisinde en fazla memnuniyet 

bildirdikleri maddenin "yerel halkın dost canlılığı/misafirperverliği" olduğu görülmektedir. Bunu 
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sırasıyla "Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği, kendini emniyette ve güvende hissetme, 

yeme içme mekânlarının çeşitliliği ve konaklamanın kalitesi" takip etmektedir. Türkçe form 

uygulanan katılımcıların en az memnun oldukları ölçek maddesinin ise "sağlık hizmetlerinin 

yeterliliği ve kalitesi" olduğu görülmektedir. İngilizce form uygulanan katılımcıların ölçek 

maddeleri içerisinde en fazla memnuniyet bildirdikleri maddenin "kendini emniyette ve 

güvende hissetme" olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla "yerel halkın dost 

canlılığı/misafirperverliği, Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği, yeme içme mekânlarının 

çeşitliliği ve yeme içme mekânlarının kalitesi" takip etmektedir. İngilizce form uygulanan 

katılımcıların en az memnun oldukları ölçek maddesinin ise, "tanıtıcı ve bilgilendirici 

dokümanların ihtiyaca cevap verebilme düzeyi" olduğu görülmektedir.  

 

Memnuniyet ölçeği, memnuniyet durumu ve Adalar’a tekrar gelme düşüncesi arasındaki ilişki 

incelendiğinde, her iki formda da memnuniyet düzeyi yükseldikçe, genel memnuniyet durumu 

da yükselmektedir. Aynı zamanda, memnuniyet düzeyi yükseldikçe, Adalar’a tekrar gelme 

düşüncesi de artmaktadır. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcılarda kadınların memnuniyet düzeyi, erkeklerin memnuniyet 

düzeyinden yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05).  

 

Türkçe form uygulanan katılımcılarından, gezi/dinlence/eğlence nedeniyle Adalar’a gelenlerin 

memnuniyet düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre yüksek olup arada anlamlı bir fark söz 

konusudur. Piknik nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle 

gelmeyenlere göre yüksektir ve anlamlı bir fark söz konusudur. Kültür/sanat gezisi nedeniyle 

Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle Adalar’a gelmeyenlere göre daha yüksek 

bulunmuştur ve anlamlı bir fark söz konusudur. Yemek nedeniyle Adalar’a gelenlerin 

memnuniyet düzeyi, bu nedenle Adalar’a gelmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur ve 

anlamlı bir fark söz konusudur. Bu durumda, Adalar’a gezi/dinlence/eğlence, piknik, 

kültür/sanat ve yemek nedenleriyle gelenlerin, bu nedenlerle gelmeyenlere oranla, 

Adalar’dan daha memnun olarak ayrıldıklarını söylemek mümkündür. İngilizce form 

uygulanan katılımcılarından, gezi/dinlence/eğlence nedeniyle Adalar’a gelenlerin 

memnuniyet düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre yüksek olup arada anlamlı bir fark söz 

konusudur. Piknik nedeniyle Adalar’a gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle 

gelmeyenlere göre düşüktür ve anlamlı bir fark söz konusudur. Plaj nedeniyle Adalar’a 

gelenlerin memnuniyet düzeyi, bu nedenle gelmeyenlere göre düşüktür ve anlamlı bir fark 

söz konusudur. Bu durumda, Adalar’a gezi/dinlence/eğlence, bu nedenlerle gelmeyenlere 

oranla, Adalar’dan daha memnun olarak ayrıldıklarını; hâlbuki piknik ve plaj nedenleriyle 

gelenlerin daha az memnuniyet duydukları söylenebilir. 
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Türkçe ve İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyi arttıkça memnuniyet 

durumları da artmaktadır. Aynı zamanda Adalar’dan memnun kalanların Adalar’a tekrar 

gelme düşünceleri daha fazladır ve bunlarda anlamlı farklar söz konusudur. 

İngilizce form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeyi ise Türkçe form uygulanan 

katılımcılarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Türkçe form uygulanan katılımcıların ölçek puanlarının yaşa göre karşılaştırılmasında; İlk 

olarak, 18 yaş altındaki katılımcıların 25-34 (p<,05),  35-44 (p<,05), 45-54 (p<,05) ve 55 ve 

üzeri (p<,05) yaşlardaki kişilerden anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları 

gözlenmektedir. 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların ise 55 ve üzeri (p<,05) yaş aralığı 

arasındaki katılımcılara göre anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır.  

Aynı şekilde hem 25-34 (p<,05) hem 35-44(p<,05) hem de 45-54 (p<,05) yaş aralığındaki 

katılımcıların memnuniyet düzeylerinin 55 ve üzeri yaşlardaki katılımcılara göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulunmuştur. İngilizce form uygulanan katılımcıların da memnuniyet 

düzeyleri yaş aralıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir, ancak farklılığın kaynağı 

bir kaç hücrede 18'in altında kişi sayısı olduğundan post-hoc analizleri ile tespit 

edilememiştir. 

Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yaşanılan yere göre değişip değişmediğini belirlemek 

için yapılan analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunduğu gözlenmiştir. Buna göre, 

Türkiye'de yaşayan katılımcıların Amerika (p<,05) ve Ortadoğu'da (p<,05) yaşayan 

katılımcılardan anlamlı olarak daha düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. Amerika'da 

yaşayan katılımcıların Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan katılımcılardan anlamlı olarak daha 

yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir (p<,05).  Aynı şekilde Ortadoğu'da yaşayan 

katılımcıların Avrupa'da yaşayan katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları 

gözlenmektedir. (p<,05).  

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin Adalar’ı ziyaret etme 

şekillerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Çıkan sonuçlar memnuniyet 

düzeyinin Adalar’ı ziyaret etme şekillerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiğine işaret 

etmektedir. Buna göre, Adalar’ı günübirlik ziyaret edenlerin, sezonluk ziyaretçilerden (p<,05) 

ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı derecede yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

Aynı şekilde, Adalar’ı konaklamalı ziyaret edenlerin, sezonluk ziyaretçilerden (p<,05) ve 

devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı derecede yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Adalar’da konaklayan ve Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin 

konaklama şekillerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çıkan sonuçlar 
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memnuniyet düzeyinin konaklama şekillerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiğine 

işaret etmektedir. Buna göre, ev kiralayanların otelde kalanlardan (p<,05), pansiyonda 

kalanlardan (p<,05) ve misafir olarak kalanlardan (p<,05) anlamlı derecede düşük puanlar 

aldıkları gözlenmektedir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’da kalış sürelerine göre memnuniyet düzeyinin 

de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F(11,845)= ,000, p<,05).  Buna göre, Adalar’da 

sezonluk kalanların, 1 gün (p<,05), 1-3 gün arası (p<,05) ve 3-7 gün arası (p<,05) 

kalanlardan anlamlı derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların memnuniyet düzeylerinin harcama planlarına göre 

değişip değişmediğini belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık 

bulunduğu gözlenmiştir. Buna göre en yüksek harcama planı olan, yani 1001 TL ve üzerinde 

harcamayı planlayan katılımcıların; 50 TL ve altı  (p<,05), 51-100 TL arası (p<,05), 101-500 

TL arası (p<,05) ve 501-1000 TL arası (p<,05) harcama planı olan katılımcılardan anlamlı 

derecede düşük puanlar aldıkları gözlenmektedir. İngilizce form uygulanan katılımcıların 

memnuniyet düzeylerinin harcama planlarına göre değişip değişmediğini belirlemek için 

yapılan analiz sonuçlarına göre de anlamlı bir farklılık bulunduğu gözlenmiştir. Buna göre, 

51-100TL arasında harcama planı olan katılımcıların, 50 TL ve altı (p<,05) ve 501-1000 TL 

arasında (p<,05) harcamayı planlayan katılımcılardan anlamlı derecede düşük puanlar 

aldıkları gözlenmektedir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların Adalar’a ulaşımla ilgili memnuniyet düzeylerinin ziyaret 

şekline göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna 

göre; katılımcıların Adalar’a ulaşımla ilgili memnuniyet düzeyleri ziyaret şekline göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc analizleri ile 

incelendiğinde çeşitli yaş grupları arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır. Günübirlik gelen 

katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha 

yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. Konaklamalı olarak Adalar’da kalan katılımcıların, 

sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha yüksek 

puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcıların adalar içi ulaşımla ilgili memnuniyet düzeylerinin ziyaret 

şekline göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Buna 

göre; katılımcıların adalar içi ulaşımla ilgili memnuniyet düzeyleri ziyaret şekline göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılığın kaynağı porst-hoc analizleri ile 

incelendiğinde çeşitli yaş grupları arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır. Günübirlik gelen 
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katılımcıların, sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha 

yüksek puanlar aldıkları gözlenmektedir. Konaklamalı olarak Adalar’dan kalan katılımcıların, 

sezonluk kalan (p<,05) ve devamlı yaşayanlardan (p<,05) anlamlı olarak daha yüksek 

puanlar aldıkları gözlenmektedir. 

 

Bu sonuçlara göre, Adalar’da kalış süresi arttıkça Adalar’a ulaşım ve adalar içi ulaşımla ilgili 

memnuniyet düzeyi azalmaktadır. 

 

Türkçe form uygulanan kadın katılımcıların %94,2'si, erkek katılımcıların ise %87,9'u 

Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını belirtmişlerdir. Buna göre, kadın katılımcıların 

memnuniyet durumları erkek katılımcılarınkine göre anlamlı derecede yüksektir (p<,05).  

 

Türkçe form uygulanan ve 35-44 yaş aralığına kadar olan katılımcıların memnuniyet durumu 

değerleri beklenen değerlerden fazladır. Ancak bu durum, 45-54 yaş aralığından itibaren tam 

tersine dönmektedir, yani memnuniyet durumu değerleri beklenen değerlerden azdır. 

Katılımcıların memnuniyet durumlarının yaşlarına göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir(p<,05). 

 

Türkçe form uygulanan ve Adalar’ı günübirlik ziyaret eden katılımcıların %93,4'ü, konaklamalı 

ziyaret eden katılımcıların %90,3'ü, sezonluk ziyaret eden katılımcıların ise %81,9'u 

Adalar’dan memnun olarak ayrıldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, memnuniyet 

durumlarının ziyaret şekillerine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). 

Sadece Adalar’ı günübirlik ziyaret eden katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen 

değerden daha fazla bulunmuştur. 

 

Türkçe form uygulanan katılımcılardan yalnızca Adalar’ı ziyaret nedeni olarak 

gezi/dinlence/eğlenceyi işaretleyenler ile işaretlemeyenlerin memnuniyet durumları arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<,05).  

 

Türkçe form uygulanan katılımcılardan harcama planı 50 TL ve altında olanların %95,3'ü, 51-

100 TL olanların %93,4'ü, 101-500 TL olanların 92,4'ü, 501-1000 TL olanların 84,4'ü, 1001 

TL ve üstünde olanların %77,7'si Adalar’dan memnun olarak ayrılmışlardır. Aynı zamanda 

katılımcıların memnuniyet durumlarının harcama planlarına göre anlamlı derecede farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre, yalnızca 501-1000 TL arası ile 1001 TL ve 

üzeri harcama planları olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen değerden 

daha düşük çıkmıştır. 
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Türkçe form uygulanan katılımcılardan Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların 

%95,9'u, tekrar gelme düşüncesi olmayan katılımcıların ise %36,1'i Adalar’dan memnun 

olarak ayrılmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar 

gelme düşüncelerine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Buna 

göre, Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları 

beklenen değerden daha yüksek, ancak tekrar gelme düşüncesi olmayan katılımcıların 

memnuniyet durumu puanları beklenen değerden daha düşük çıkmıştır. İngilizce form 

uygulanan katılımcıların Adalar’a tekrar gelme düşüncelerine göre memnuniyet durumlarına 

bakıldığında, değerlerin Türkçe form uygulanan katılımcıların değerlerine paralel olduğu 

gözlenmiştir. Adalar’a tekrar gelme düşüncesi olan katılımcıların %98,9'u, tekrar gelme 

düşüncesi olmayan katılımcıların ise %60'ı Adalar’dan memnun olarak ayrılmaktadır. Aynı 

zamanda katılımcıların memnuniyet durumlarının Adalar’a tekrar gelme düşüncelerine göre 

anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre, Adalar’a tekrar 

gelme düşüncesi olan katılımcıların memnuniyet durumu puanları beklenen değerden daha 

yüksek, ancak tekrar gelme düşüncesi olmayan katılımcıların memnuniyet durumu puanları 

beklenen değerden daha düşük çıkmıştır. 

 

Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet düzeyi üzerinde anlamlı etkileri olduğu tespit 

edilmiştir. Memnuniyet düzeyini en fazla açıklayan değişkenin gezi/eğlence/dinlence için 

Adalar’a gelme olduğu tespit edilmiştir. Adalar’ı ziyaret nedenlerinin memnuniyet durumuna 

etkileri üzerinde de benzer verilere ulaşılmıştır. Buna göre, Adalar’ı ziyaret nedenlerinin 

memnuniyet durumunda anlamlı farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Adalar’a 

gezi/eğlence/dinlence nedeniyle gelen katılımcılar, diğer katılımcılara oranla Adalar’dan 

anlamlı derecede daha memnun ayrılmışlardır.  

 

Adalar’ı ziyaret şekillerinin, Adalar’a tekrar gelme düşüncesi üzerine etkisi incelendiğinde ise, 

anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Adalar’a gezi/eğlence/dinlence, piknik, tanıdık ziyareti 

nedeniyle gelen katılımcıların Adalar’a tekrar gelme niyetleri anlamlı derecede yüksek 

çıkmıştır. 

 

Katılımcıların ulaşım, sağlık, yeme-içme mekanlarının kalitesi, aktivite çeşitliliği, çevre ve 

yüzme alanlarının temizliği ile ilgili memnuniyet düzeyleri ile ziyaret şekilleri karşılaştırılmıştır. 

Buna göre, İngilizce form uygulanan katılımcılardan Adalar’ı günübirlik ziyaret edenlerin 

adalar içinde ulaşım hizmetlerinin standardı, yapılacak aktivite çeşitliliği ve yeme içme 

mekanlarının kalitesi ile ilgili memnuniyet düzeyi, Adalar’da konaklayanların memnuniyet 

düzeyinden yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Türkçe form uygulanan 

katılımcıların memnuniyet düzeyleri ise, Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği, adalar 
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içinde ulaşım hizmetlerinin standardı, yapılacak aktivite çeşitliliği, sağlık hizmetlerinin 

yeterliliği ve kalitesi, çevre temizliği ve yüzme alanlarının temizliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Genel olarak günübirlik ziyaretçiler, sezonluk ziyaretçilerden ve devamlı 

yaşayanlardan daha yüksek puanlar almışlardır. 

 

Katılımcıların Adalar’ı ziyaret nedenlerinin harcama planları açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. Buna göre, Adalar’ı ziyaret nedeni olarak 

gezi/dinlence/eğlenceyi işaretleyen katılımcılardan, harcama planlarını 51-100 TL, 101-500 

TL olarak belirtenler beklenenden daha fazladır. Aynı şekilde, Adalar’ı ziyaret nedeni olarak 

pikniği işaretleyen katılımcılardan, harcama planlarını 50 TL ve altı ile 51-100 TL olarak 

belirtenler beklenenden daha fazladır. Benzer şekilde, Adalar’ı ziyaret nedeni olarak bisikleti 

işaretleyen katılımcılardan, harcama planlarını 50 TL ve altı, 51-100 TL ve 101-500 TL olarak 

belirtenler beklenenden daha fazladır. 

Niteliksel analizlerin uygulandığı açık uçlu soruların yanıtları incelendiğinde; sırasıyla sosyal 

aktivite imkânları, temizlik ve çevre, sağlık hizmetleri, yüzme alanları ve Adalar’a ulaşım 

imkânları ile ilgili beklentilerin fazlalığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte katılımcılar 

Adalar’a tekrar gelme nedenleri ile ilgili gezi/dinlence/eğlenceyi ilk sırada belirtmekte, bunu 

doğa-temiz hava ile piknik izlemektedir. Katılımcıların Adalar’ı kış mevsimlerinde ziyaret etme 

nedenleri arasında sakinlik, sessizlik ve huzur ilk sırayı almaktadır. Katılımcıların Adalar’ı kış 

mevsiminde ziyaret etmeme nedenlerinde ise ilk sırayı ulaşım zorluğu almaktadır. Ayrıca 

katılımcılar sağlık hizmetlerinin yeterli ve güvenilir hale getirilmesi, ulaşımın kolaylaştırılması 

ile aktivite ve etkinliklerin arttırılması ile kış mevsiminde Adalar’a gelebileceklerini 

bildirmişlerdir.  
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D. EKLER 

 
EK 1 TÜRKÇE ANKET FORMU 

              
 

 

 

Sayın Katılımcı, 

 

Aşağıdaki anket Adalar Vakfı tarafından sürdürülen “Adalar’da Doğal, Kültürel Miras ve 
Turizm Geliştirme Merkezi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Verilen cevaplar proje 
çalışması dışında hiç bir amaçla kullanılmayacak ve kimlik bilgileriniz alınmayacaktır.  

Yapılan anketler sonucunda, Adalar turizmini iyileştirecek, geliştirecek yargılara varmak, 
Adalar’la ilgili hizmet üreten ve yatırım yapan kuruluşlara ve kişilere doğru bilgi üretecek bir 
kaynak oluşturmak ve sizlere daha iyi hizmet vermek amaçlanmaktadır. 

Anket, Adalar’a gelen popülasyondan rasgele seçilen ve anketi cevaplamaya gönüllü olan 
katılımcılara uygulanmaktadır. Sorularla hizmet kalitesi, ziyaretçi memnuniyeti, tekrar ziyaret 
niyeti ve tatmin nedeni olacak diğer beklentiler farklı profillere göre ilişkilendirilerek 
değerlendirilecektir. Anket yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

Araştırmamıza katkıda bulunan değerli katılımcılara teşekkür ederiz. 

 

 

 

ADALAR TURİZM GELİŞTİRME MERKEZİ 

 

Çınar Cad. No: 7 K.1 Büyükada İSTANBUL ● Tel : 0216-382 1180 ● Faks: 0216-382 1184 ● www.adalar-istanbul.org 
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1. Cinsiyetiniz? 
Kadın Erkek 

2. Yaşınız? 
18 yaş ve altı          18-24 yaş          25-34 yaş         35-44 yaş   
45-54 yaş       55 yaş ve üzeri  

3. Eğitim durumunuz? 
İlköğretim Ortaöğretim  Lise/Meslek lisesi  Yüksekokul  Üniversite  
Yüksek Lisans, Doktora Diğer 

4. Mesleğiniz? 
.................................................................. 

5. Medeni durumunuz? 
Bekar    Evli  

6. Yaşadığınız yer? 
Ülke: ................................................. 
Şehir: ................................................. 
İlçe: ................................................. 

7. Gelir düzeyinizi nasıl tanımlarsınız?  
İyi  Orta  Orta altı 

8. Adalar’ı ziyaret etme şekliniz?  
Günübirlik  Konaklamalı  Sezonluk     Devamlı yaşıyor  

9. Konaklıyorsanız, nerede?*  
Otel     Pansiyon  Ev kiralama    Evde ağırlanma (misafir olarak) Tatil köyü 

10. Konaklıyorsanız, Adalar’da kalış sureniz?* 
1 gün 1-3 gün arası       3-7gün arası 7-30 gün arası Sezonluk  

11. Adalar’a gelme nedenlerinizi öncelik sırasına göre 1'den 3'e kadar sıralayınız. * 
 Gezi, eğlence, dinlence  Piknik  Plaj   Spor   Kültür-sanat

  
 Yemek  Konferans-toplantı-iş  Din-inanç Tanıdık ziyareti 
Orman yürüyüşü Bisiklete binmek Diğer 

12. Ziyaret süresince ortalama ne kadar harcamayı planlıyorsunuz? * 
50 TL ve altı 51 TL-100 TL 101 TL-500 TL 501 TL-1.000 TL 1.001 TL ve üstü 



 

81 

Aşağıda yer alan anket turist memnuniyetini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Lütfen her bir 
maddeyi okuduktan sonra memnuniyet seviyenizi maddenin yanında yer alan seçeneklerden 
birini işaretleyerek belirtiniz. Bu seçeneklerde; 

1 Hiç memnun edici değil 
2 Memnun edici değil 
3 Ne memnun edici ne değil 
4 Memnun edici 
5 Çok memnun edici   anlamına gelmektedir. 
 

Eğer bir madde sizin için uygun değilse ya da ilgili konuda bir fikir edinmemişseniz,  “Uygun 
değil” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. 

 1 2 3 4 5 Uygun 
değil 

13. Adalar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşma kolaylığı *       

14. Tanıtıcı ve bilgilendirici dokümanların ihtiyaca cevap 
verebilme düzeyi 

      

15. Adalar’a ulaşım hizmetlerinin elverişliliği (vapur, motor, 
deniz taksi vb.) 

      

16. Adalar içinde ulaşım hizmetlerinin standardı (fayton, bisiklet 
vb) 

      

17. Konaklamanın kalitesi *       

18. Yapılacak aktivite çeşitliliği        

19. Yapılacak aktivitelerin kalitesi       

20. Yeme içme mekânlarının çeşitliliği        

21. Yeme içme mekânlarının kalitesi        

22. Müze, galeri ve kültürel faaliyetlerin çeşitliliği        

23. Müze, galeri ve kültürel faaliyetlerin kalitesi       

24. Turizm hizmetlerine erişim kolaylığı        

25. Emniyet ve güvende hissetme       

26. Sağlık hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi       

27. Tüm hizmetlerdeki fiyat/performans ilişkisi (ödediğinizin 
karşılığını alabilme durumu) 

      

28. Yerel halkın dost canlılığı / misafirperverliği       

29. Çevre temizliği       

30. Yüzme alanlarının temizliği       

31. Yüzme alanlarının kalitesi       
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32. Adalar’da olmasını bekleyip de göremediğiniz veya "keşke şu da olsaydı" dediğiniz 
herhangi bir eksiklik var mı?  Var ise lütfen belirtiniz. 
............................................................................................................................ 

33. Genel olarak ziyaretinizden memnun kaldınız mı? *  
Evet  Hayır 

34. Adalar’a tekrar gelmeyi düşünür müsünüz? *  
Evet  Hayır 

35. Adalar’a tekrar gelirseniz nedeniniz ne olur? * 
 
........................................................................................................................... 

36. Kış mevsiminde de Adalar’a geliyor musunuz/gelir misiniz? * 
Evet  Hayır 

37. Kış mevsiminde/sezon dışında Adalar’a gelme nedeniniz nedir? * 
 
............................................................................................................................ 

38. Kış mevsiminde Adalar’a gelmiyorsanız nedeni nedir? * 
 
............................................................................................................................ 

39. Kışın hangi hizmetler olsaydı Adalar’a gelirdiniz? * 
 
............................................................................................................................ 

40. Kışın hangi aktiviteler olsaydı Adalar’a gelirdiniz? * 
 
............................................................................................................................ 
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EK 2 İNGİLİZCE ANKET FORMU 

              
 

 

 

 

 

 

Dear Sir/Madame, 

 

We, as Tourism Promotion Office of Princes’ Islands, are conducting a questionnaire on 
visitors’ behaviors and satisfaction which will help us to promote the quality of services in 
Princes’ Islands.  

It will take only few minutes to fulfill the questionnaire. 

Questions are on service quality, tourist satisfaction, intention of another visit and other 
expectations. 

Thank you for contributing to our questionnaire for better services/facilities and more 
activities on the islands. 

 

 

ADALAR TOURISM PROMOTION CENTER 

 

Çınar Cad. No: 7 K.1 Büyükada İSTANBUL ● Tel : 0216-382 1180 ● Faks: 0216-382 1184 ● www.adalar-istanbul.org 

        



1. What is your gender? 
 Female  Male 

2. What is your age? 
 Below 18    18 to 24   25 to 34       35 to 44 45 to 54     55 and over  

3. What is your level of education? 
 Primary School   Secondary School    High/Technical School   
 Vocational High Education   Bachelor’s Degree  Master’s Degree/ Doctorate

        Other 
4. What is your profession? 

.................................................................. 
5. What is your marital status? 

 Single     Married 
6. Where do you live? 

Country: ................................................. 
City : ................................................. 
District: ................................................. 

7. What do you consider income level?  
 Well   Medium  Low 

8.  Your purpose of visit to the Princes’ Islands?  
 Daily excursion   Staying overnight   Seasonal     Resident  

9. Where do you stay if you stay overnight? * 
 Hotel  Pension  Renting a home     Stay as a guest  

10. What is your duration of stay in the Princes’ Islands? * 
 One day  1 to 3 days        3 to 7 days  7to 30 days  Seasonal 

11. Please note your top 3 reasons (1,2,3)  for visiting the Princes’ Islands .  * 
 Trip, leisure, recreation  Picnic  Beach  Sport   Culture 

and Art 
 Food   Conference- meeting – business  Religious  Visiting 

family and friends  
 Trekking  Biking  Other 

12. How much do you plan to spend during your visit?  * 
 Under 50 TL  51 TL to 100 TL  101 TL to 500 TL  501 TL to 1.000 TL  

1.001 TL and over 
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Please note from a scale of 1 to 5: 

1 Totally unsatisfactory  
2 Un satisfactory  
3 Neither satisfactory nor dissatisfactory 
4 Satisfactory 
5 Very satisfactory  
 

If any of these items is not applicable for you or you have no idea about the related subject, 
“Not Applicable”. 

 

 1 2 3 4 5 Not 
Applicable 

13. Quality of receiving information on the islands. *       

14. Sufficiency of Informative Documentation       

15. Convenience of transportation services (Traditional 
boats, Sea taxi, etc.) 

      

16. Transportation in the islands (horse carriages, bikes, 
etc.) 

      

17. Quality of Accommodation *       

18. Diversity of “Things to Do”       

19. Quality of “Things to Do”       

20. Diversity of restaurants         

21. Quality of restaurants        

22. Diversity of museums Galleries and Cultural Activities       

23. Quality of museums Galleries and Cultural Activities        

24. Accessibility to tourism services       

25. Safety and security        

26. Sufficiency of Health Services       

27. Value for your Money        

28. Hospitality  of Locals       

29. Environmental Cleanliness        

30. Cleanliness of Swimming Areas        

31. Quality of Swimming Areas       
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32 Is there anything that you haven’t come across and thought “wish there was...”on the 
islands? If so please specify.   
 
............................................................................................................................ 

33 Overall are you pleased with your visit in general ?  * 
 Yes   No 

34 Would you consider visiting the islands again?  * 
 Yes   No 

35 What would be your reason to visit the islands again? * 
 
............................................................................................................................ 

36 Do you also visit the islands in the winter? * 
Yes   No 

37 Why do you come to the islands in the winter / out of season? * 
 
............................................................................................................................ 

38 If you do not come to the islands in the winter / out of season, what would be the 
reason? * 
 
............................................................................................................................ 

39 What kind of services/facilities would bring you to the islands in the winter? *  
 
............................................................................................................................ 

40 What kind of activities would you bring you to the islands in the winter? * 
 
............................................................................................................................ 
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EK 3 PROJE EKİBİ İLE VERİLERİN ANALİZİ VE RAPORLANMASINDA EMEĞİ 
GEÇENLER 

Halim Bulutoğlu - Adalar Vakfı Başkanı 

Teoman Göral - Adalar Turizm Gelistirme Merkezi Koordinatörü ve Adalar Vakfı YK Üyesi 

Cihan Yiğin - Adalar Turizm Geliştirme Merkezi Projesi Yöneticisi 

Sevim Çavdarlı- Yönetim Danışmanı 

Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen – Araştırma Projesi  

Uzm. Psk. Cansu Canveren Evrensel- Araştırma Projesi  

 

EK 4 ANKETÖR BİLGİLERİ 

Alper Ulukut 

Ayşe Sema Razak 

Cemre Arslan 

Eda Cüce 

Erdem Kurtuldu 

Güneş Karaca 

Özgür Işık 

Seda Özel 

Semra Yaşar 
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Yorum 
Bir Adalar Vakfı projesi olan Adalar Turizm Geliştirme Merkezi’nin 2013 Ağustos sonlarında 
yaptırdığı turizm anketi, turizmin çok ötesinde, Adalar’ın hemen her sorununa ışık tutacak 
nitelikte oldukça aydınlatıcı sonuçları ortaya çıkardı. 

1300 kişiye uygulanan anketin kapsam ve sorularının hazırlığını yaparken böyle bir niyetimiz 
yoktu. Ama Adalar’da turizm deyince neredeyse Adalar’ın tüm ekonomisini sırtlayan, 
belirleyen bir dinamikten söz etmiş oluyoruz.  

Adalar’daki hemen tüm işletmeler turizmle doğrudan ya da dolaylı etkileşim içinde. Buna 
sadece kayıtlı olanlar değil, kayıt dışı olanlar da dahil. İstihdamın  tamamına yakınını da bu 
işletmeler sağlıyor. 

Adalar’da verilen hizmetlerin niteliği, yaşanan aksaklıklar veya sorunlar Adalar turizmini 
etkiliyor ya da ondan etkileniyor. 

Bu nedenle turizm anketi dediğimiz çalışmanın sorularını dar tutmamız mümkün değildi. Tek 
korkumuz, bu sorulara beklediğimiz ayrıntıda ve netlikte yanıtları alamamaktı. Sonuçta 
dinlenmeye, hoşça vakit geçirmeye gelmiş yerli yabancı ziyaretçilerden zaman ayırmalarını, 
kendileri için sıkıcı olabilecek bir sorular yumağına yanıt vermelerini istiyordunuz. 

Ama korktuğumuz olmadı. Anketi yapan 9 kişilik grubumuzun özverisi, işi yürekten 
sahiplenmeleri  bir etkendi ama tek başına yeterli değildi. Anket yapılacak yer ve zaman da 
önemliydi. Adalar’dan dönüş vapur ve motorlarını seçmiş olmakla ne kadar doğru yaptığımız 
anlaşılıyor. Her şeyden önce zaman sorunu olmamıştı. Daha önemlisi ziyaretlerini bitirmişler 
ve beklentileri ile bulduklarını ölçme şansını elde etmişlerdi. Deneyimledikleri olumlu ise 
paylaşmaya hevesliydiler. Kötü ise bunu söylemenin, iletmenin tam yeri ve sırasıydı.  

Anket uygulanacak kişiler özellikle seçilmedi. Sadece yabancı ziyaretçilerin belli bir sayıda 
olmasına ve bölgesel dağılımına dikkat edildi. 

Anket uygulananların dağılımına (yaş, meslek, gelir, harcama miktarı, ziyaret türü ve süresi, 
milliyeti, vb.) bakıldığında sonuç çıkarmaya oldukça uygun bir tabloyla karşı karşıya 
olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.  

Niyetimiz hiç bir şekilde bu olmasa da, 1300 kişilik anket havuzuna düşmüş insanların 
Adalar’ın bir gününün demografisini çıkarmak isteyebilecekler için bile oldukça hoş bir veri 
sunduğunu söylemek abartma olmayacaktır. 

 

Ne bekliyorduk, ne bulduk? 

Önsözde de belirttiğim gibi bu projeyi gerçekleştiren ve anketi yöneten kişiler olarak hepimiz 
yıllardır adada yaşıyorduk. Anketle ulaşmak istediğimiz sonuçlar hakkında gerek Adalar Vakfı 
faaliyetleri nedeniyle, gerek 10 yıldır Adalı dergisini yayınlıyor olmaktan, gerek profesyonel 
ilgi alanımızın turizm sektörü ile iç içe olmasından ve de daha önemlisi arama toplantıları 
dahil amaca yönelik çok sayıda toplantıyı düzenlemiş ya da bulunmuş olmaktan kaynaklanan 
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tahminlerimiz vardı. Tahminlerimizle sonuçlar ne kadar örtüştü ne kadar ayrıştı diye sorduk 
birbirimize.  

Her şeyden önce ortaya çıkan sonuç raporu hepimizi tatmin etti. Bu sonuç yanlış olmalı, 
acaba soru yeterince anlaşılamadı mı dediğimiz hemen hiç bir şey ortaya çıkmadı.  

Sonuçlardan şaşırdıklarımız olmadı mı? Olmaz olur mu? Hem de çok.  

 

Bir kere memnuniyet düzeyinin bu kadar yüksek çıkmasına şaşırdık. Ağustos gibi yüksek 
sezonda, Adalar’ın en kalabalık ve sorunlarının da zirve yaptığı bir dönemde, gelen 
ziyaretçilerin bu kadar memnun ayrılmış olmalarını kayda değer bulduk.  

Memnuniyet düzeyleri çeşitli gruplara ve kategorilere göre farklılık gösteriyor doğal olarak.  

En yüksek memnuniyet oranı, günübirlik ve 1-3 gün konaklamalı ziyaretçilerde.  

Yabancı ziyaretçiler yerlilere göre daha memnun. Bu grupta memnuniyet oranı %90’lara 
varıyor. Yabancılar arasında en memnun olanlar Ortadoğulular. Amerikalılar da öyle. 
Avrupalı turist görece daha az memnun ama aradaki fark çok yüksek değil. 

Yaş grupları itibariyle memnuniyet düzeyinde gençler en yüksek oranı oluşturuyor. Dikkat 
edin, adada sezonluk ya da sürekli yaşayan gençlerden söz etmiyoruz.  

Zaten adada sürekli ya da sezonluk yaşayanların memnuniyet oranı, tüm kategorilerde en 
düşük çıkıyor.  

Kısacası, Adalar’da kalış süresi arttıkça sorunlar daha çok göze batıyor, daha fazla rahatsız 
ediyor. Bildiğimiz bir gerçek de, bizatihi günübirlik ziyaretçilerin kendisi sezonluk ve sürekli 
yaşayanlar için sorunların kaynağı olarak görülüyor.  

Anket sorularına açık uçlu verilen aşağıdaki yanıtlar, bu durumun saklanmadığını hatta dışa 
vurulduğunu ortaya koyuyor. Üzücü ama gerçek. Bir Adalı: “Ada halkı bütün vergilerini 
ödüyor fakat bol bol günübirlik gelen turistlerin patırtısını, pisliğini çekiyor. İskele adanın 
dışından gelenlere servis olsun diye bir vapuru 15 kere anons ediyor. Artık adalar turistler 
sayesinde Ada’lıktan çıkmış durumda. Tam tersine Adalar’da turizmi yavaşlatmak gerek”. Bir 
başkası: “Bir adalı olarak aşırı turist (günlük) çok rahatsızız. Bir çok ev satılığa çıkmış 
durumda. Bu kalabalığı Adalar kaldırmıyor ve kirletiyorlar. Nasıl önü alınacak bilmiyoruz ama 
adamız bizim eski adamız değil.” 

Günübirlik ziyaretçi: “Faytonlar çok koku yapıyor. Yeme-içmede fiyat-kalite arasında uçurum 
var. Adalı birine bir şey sorduğunuzda neden geldiniz ki der gibi bakıyor.” Bir başkası: 
“İnsanlar ve esnaf çok soğuk davranıyorlar. Bu yüzden para harcamadan geri dönüyorum. 
Ayrıca fiyatlar da çok pahalı.” 

 

Sonuçlar adanın turizmcileri için son derece önemli ve uyarıcı 

Önce iyi tarafından başlayalım. Bütün sorunlarına rağmen memnuniyet derecesinin bu kadar 
yüksek çıkması, Adalar’da turizmin gelişeceğini, ziyaretçi sayısının daha da artacağını 
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gösteriyor. Çünkü İstanbul’a ziyaret artacak ve bu ziyaretçiler içinde Adalar daha yüksek pay 
almaya devam edecek. Adalar’ın yabancı ziyaretçilerce neden tercih edildiğini, edileceğini 
anketin şu sonuçlarından anlayabiliyoruz.  

Yabancı ziyaretçilerin memnuniyetlerini en çok etkileyen unsurların başında Adalar’da “
kendini güvende ve emniyette hissetme” geliyor. Yabancı ziyaretçilerin hemen tamamına 
yakını bunu söylemiş. Yabancılar yerel halkın dost canlılığı ve misafirperverliğini de yüksek 
düzeyde buluyor.  

Bu durum yerli ziyaretçiler için de aşağı yukarı aynı. Bu sonuç neden mi önemli? Yabancılar 
için kendini güven ve emniyette hissetme en önemli unsurların başında geliyor da ondan. Bu 
durum özellikle kadınlar için daha da geçerli. Yerli ziyaretçiler arasında kadınların 
memnuniyet durumunun erkeklere göre daha yüksek çıkıyor olmasını da böyle okumak 
gerek. (Yabancılar da aynı) 

Adalar’a ulaşımın memnuniyeti sağlayan faktörler arasında en yukarılarda olmasını da çok 
önemli buluyoruz. Ama biz Adalılar için de bir o kadar şaşırtıcı. Yıllardır ve halen bu sorun 
bizler için devam ediyor da ondan. Bu sonucu mevsimsel farklılıklarda aramak gerek. Kış 
aylarının kahrını bizler çekiyoruz. Yeri gelmişken söylemeden geçmemek gerek. Anket 
sonuçları, sezon dışı ve kış aylarında Adalar’ın ziyaretini engelleyen en önemli unsurların 
başında ulaşım sorunu olduğunu gösteriyor. 

Bir başka şaşırtıcı sonuç, trafik sorunlarından çok etkilenmiş olduklarını anladığımız yabancı 
ziyaretçilerin Adalar’ın iç ulaşımından oldukça memnun olmaları. Faytonların yarattığı pislik 
ve kokudan rahatsızlıklarını dile getirseler de bu sonuç oldukça kayda değer. 

Benzer sonuç yabancılar için yeme içme ve konaklama tesislerinde de geçerli. Gerek sayısı 
ve gerekse kalitesi itibariyle tatmin edici bulunuyor. 

 

Gelelim asıl dikkat çekici ve herkesin değerlendirip sonuç çıkarması ve daha önemlisi 
çözüm için çaba göstermesi gereken sonuçlara. 

Gerek yabancılar ama daha çok da yerli ziyaretçiler Adalar’ı pahalı buluyor. Bu sonuç, 
sorulara verilen açık uçlu yanıtlarda çok belirgin. Anketin “Tüm hizmetlerdeki fiyat/performans 
ilişkisi (ödediğinizin karşılığını alabilme durumu)” sorusuna verilen yanıtlar da pek iç açıcı 
değil. Örneğin yeme içme tesislerinin ve konaklama ünitelerinin çeşitliliğine 5 üzerinden 3.7 
veren ziyaretçiler, kalitesine 3.2 (otellerde 3.28), ödenilenin karşılığını almaya ise 2.7 
vermişler.  

Anket sonuçları denize girme ve plajların Adalar’a gelişte önemli olduğunu gösteriyor. Bu 
durum sadece yerli ziyaretçiler için geçerli değil. Yabancılar Adalar’ı İstanbul’da denize 
girilebilecek ender yerlerden biri olarak değerlendiriyor. Ama verilen plaj hizmetinden 
memnun kalmadıkları anlaşılıyor. Plajlar, açık uçlu yanıtlarda dile getirilen sorunlar 
sıralamasında sağlık, faytonlar, ve temizlikten sonra dördüncü sırada yer alıyor. Genel anket 
sonuçlarında plajların temizliği ve kalitesine verilen puan 5 üzerinden 2.5 ile diplerde.  

Faytonlar gerek kendileri (faytoncuların tavırları, atların bakımsızlığı ve kötü muameleye 
uğraması, pahalılığı, koku ve kötü görünümleri ile- bu tanımlar verilen yanıtlardan alınmıştır-) 
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ve yarattıkları pislik nedeniyle şikayetlerin en başında yer alıyor. Ancak şikayetçilerin çok azı 
faytonların kaldırılmasını istiyor. Akülü araç ya da teleferik gibi alternatif ya da tamamlayıcı 
ulaşım  önerileri ise az değil. 

Yabancı ziyaretçiler tanıtıcı ve bilgilendirici dokümanların ihtiyaca cevap verebilme düzeyini 
yeterli bulmuyorlar. Buna yönlendirme levhalarını da eklemek gerek. Ama daha çok da dil ve 
iletişim sorunlarından yakınıyorlar.  

Kültür sanat etkinliklerine katılım beklentisi içinde olan ve görece yaşlı ve yüksek harcama 
potansiyeli taşıyan ziyaretçiler bu beklentilerinin karşılığını yeterince bulamadıklarını dile 
getiriyorlar. Bunda asıl belirleyici sorun, bu faaliyetlerin görünür olmaması ve yeterince 
duyurulmaması. 

En çok yakınılan konunun sağlık olması manidar. Bu durum Adalar’da yaşayanlar için zaten 
böyle. Ama günübirlik ziyaretçilerin ve yabancıların da bundan bu denli yakınıyor olmasına 
ne demeli? Sağlık ve ada içi ulaşımın şikayetlerde bu kadar öne çıkmasını, özellikle 
otellerimizin ve turizmle uğraşanların gelecekleri açısından en önemli tehdit olarak 
görmelerinde yarar var. (Adalar’da yaşayanlar ciddiye alınmadığı için böyle bir vurguya 
ihtiyaç duyuldu.)  

Adalar’ı ziyaret eden yabancılar hiç de sanıldığı gibi düşük gelir grubundan değil. Büyük 
bölümü eğitimli ve beklentileri yüksek. Ama bu grubun içinde daha yüksek gelir ve harcama 
hedefine sahip olanların memnuniyet düzeyi diğerlerine göre düşük. Kısacası bizim 
işletmecilerimizin para harcamayan yabancı ziyaretçi eleştirisi doğru olmadığı gibi, yüksek 
harcama yapacaklara hizmet verecek kaliteli işletme ve servis konusunda kendilerini 
sorgulamaları daha yararlı olacak. Bu durum yerli ziyaretçiler için çok da farklı değil. 

Tekrar gelme ve kış sezonu 

Turizmciler için en önemli ölçek ya da göstergelerden biri, gelenlerin ne kadarının tekrar 
gelmeye istekli olduklarıdır. Bu genel olarak destinasyonlar, özel olarak da tekil işletmeler 
(otel, lokanta vs.) için böyledir. 

Anket Adalar’da bu eğilimi de ölçmeye çalışmıştır. 

Sonuçlar umut vericidir. Gelen yerli ziyaretçilerin %70’i, yabancı ziyaretçilerin ise %83’ü 
tekrar gelmek istediklerini belirtmişlerdir. Hayır diyenlerin oranı sadece 6(yerlilerde) ve 
13(yabancılarda)dür. 

Aynı ziyaretçilere yoğun sezon dışında ve kış aylarında tekrar gelip gelmeyecekleri sorulmuş 
ancak %30’undan evet yanıtı alınabilmiştir. Yerlilerde %47, yabancılarda ise %61 kesin 
olarak hayır demişlerdir. Bu durum sürdürülebilirlik açısından çok sorunludur. 

Çünkü Adalar’da 4-5 aya sıkışmış turizm işletmelerinin sorun çözme ve kendini geliştirme 
performansı beklenemez. 

Kış aylarında gelinmemesindeki nedenler şöyle sıralanmıştır:  

Ulaşım zorluğu, sağlık hizmetlerinin yetersizliği / yokluğu, Adada mahsur kalma korkusu, açık 
mekan bulamama korkusu, kendini güvende hissetmemek (ıssızlık ürkütücü), etkinlik/aktivite 
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yokluğu, kalitesiz ve pahalı hizmetler. 

Demek ki, Adalar’da yaşayanların yıllardır yakındıkları temel sorunları giderilirse kış 
aylarında Adalar daha çok ziyaretçi çekecektir. (Tanıtım ve ziyaretçilerin bilgi eksiklerinin 
giderilmesinin gerekliliğine ayrıca dikkat çekmek gerek.) 

Son söz 

Bu yorum yapılan anket için yapılabilecek yorumlardan sadece bir tanesidir. Eminiz farklı 
bakış ve verilerle bütüne ya da parçalara ilişkin çok sayıda farklı yorum yapılabilecektir. 

Anket bu alanda çalışacak, bu verileri kullanacak herkes için bir hazine değerindedir. Daha 
teknik görünümlü kimi tablolar yorum ve değerlendirme beklemektedir. Bunu yapacaklara 
müteşekkir kalacağımız bilinmelidir. 

Emeği geçen herkese teşekkürlerimi yineliyor ve saygılar sunuyorum. 

Halim Bulutoğlu 

 

 


