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Özet 

Bu çalışmanın amacı, İzmir ve Kuşadası’ndaki A grubu seyahat acentalarının kriz 

yönetiminden faydalanıp-faydalanmadıklarını belirmek ve eğer faydalanıyorlarsa 

Türkiye’de son zamanda meydana gelen krizlere karşı uyguladıkları yöntem ve stratejileri 

ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Görüşmeler, Haziran-Temmuz 2017 tarihleri arasında İzmir ve Kuşadası’nda bulunan A 

grubu seyahat acentalarıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde olasılıklı olmayan 

örneklem yöntemlerinden amaçlı örnekleme tercih edilmiştir. Görüşmeler, yüz yüze ses 

kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilerek 

analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, seyahat acentalarının bulundukları sektör nedeniyle 

kriz yönetim çalışmalarına ağırlık vermeleri gerekliliği ortaya konmuştur. 2016 yılında 

yaşadıkları krizlerin dış faktörlere bağlı olarak gelişen krizler olduğu ve bu krizlere karşı 

daha savunmasız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kriz, Turizm, Seyahat Acentaları 

Abstract 

The aim of the study is to determine that A group travel agencies in Izmır and 

Kusadası use crisis management or not and to reveal the methods and strategies applied 

aganist the crisis took place in Turkey recently. In the study, interview method was used 

as data collection. Interviews were practiced between June and July 2017 with the travel 

agencies in İzmir and Kuşadası.  A purposive sampling method have chosen for the 

selection of the sample. The interviews were conducted face-to-face by taking a voice 

record. The data obtained from this study, were analyzed and evaluated by content 
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analysis. As a result of the research, it was revealed that travel agencies should focus on 

crisis management studies due to the nature of the tourism industry. It was found that the 

crisis experienced in 2016 was the crises that developed due to external factors which 

travel agencies are more vulnerable to these kinds of crises.   

Keywords: Crisis, Tourism, Travel Agencies. 

Giriş 

Turizm endüstrisi, doğa olaylarının yanı sıra insanlardan kaynaklanan isyan, 

terörizm, suç, siyasi ayaklanma, savaş, bölgesel gerginlik gibi sosyal ya da politik 

konularda oldukça hassas bir tabiata sahiptir. Bu tür durumlar, sadece turizm için değil, 

etkilenen alan ve bölge halkı üzerinde sık sık zor ve trajik durumlara sebebiyet 

vermektedir. Özellikle de yapılan olumsuz haber ve tanıtımlar durumun daha 

ciddileşmesine sebep olmakta ve kriz sonrası dönemi şekillendirmektedir (Sönmez 

vd.,1999:14). 

Turizmin dinamik bir sektör olması, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan 

krizlerden daha kolay etkilenmesine sebep olmaktadır (Sarıçay ve Ünal, 2014:18). 

Ayrıca, insanlardan kaynaklı krizler ile doğa olaylarının yarattığı krizler arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Örgütlerin doğa kaynaklı krizler üzerinde kontrol 

mekanizması azdır ve bu tarz krizlerin diğer krizlere nazaran daha kabul edilebilirdir. 

İnsan kaynaklı krizler ise, önlenebilir olması sebebiyle örgütün itibarını uzun süre 

olumsuz etkilemekte ve örgüt tarafından daha az tolere edilmektedir (Pearson ve Mitroff, 

1993: 48-49). Kriz herhangi bir işletmede olabilir fakat ayrıntılı bir eylem planına sahip 

olan işletme hayatta kalabilir ve olmayan ile arasında önemli bir fark yaratabilir (Pheng, 

Ho ve Ann, 1997:231).  

Turizm sektöründe krizin gerçekleşme şekli nasıl olursa olsun, işletmeler için 

krizin ana nedeninden biri rekabetin yarattığı ortamdır (Dallaryan, 2006:9). Bazı 

işletmeler krize hazırlıksız yakalanabilmektedir fakat bu durum bazı işletmeler için fırsata 

dönüşüp, avantaj sağlamaktadır. Ayrıca krizin yarattığı bir rekabet ortamı sadece 

işletmeler açından değil, genel ülke turizmi açısından da benzerlik göstermektedir. 

Herhangi bir sebeple yaşanan krizden ötürü turizm sektörü etkilenen bir ülkenin talebi, 

komşu ülkelerin talebini artırmakta ve bu ülkelerin turizm endüstrileri talebi karşılama 

adına hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu şekilde bazı krizler olumlu sonuçlar 



 
Journal of Travel and Tourism Research 12 (2017) 19-45 

 

21 

 

yaratmaktadır. Krizlerden yararlanmak ve fırsata çevirmek için krizin nedenlerinin, 

boyutlarının etkilerinin ve yönünün iyi analiz edilerek, sağlam verilere dayalı planların 

yapılması, gerekli önlemlerin yerinde, zamanında ve uygulanabilir şekilde yapılması 

gerekmektedir (Aykaç, 2001:125). Diğer önemli bir unsur ise, her kriz türü kendine özgü 

işaretler ve çözümler içerdiğinden, kriz yönetiminin krizlerin türüne göre oluşturulması 

gerekliliğidir (Murat ve Mısırlı, 2005:6). 

Kriz ve Kriz Yönetimi 

Kriz, bir olayın geçtiği karışık bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde aniden 

gelişen beklenmedik olaylar işletmelerin sorun yaşamasına sebep olarak normal 

faaliyetlerini aksatmaktadır. Fink (1986) krizi, “zaman geçtikçe şiddeti artan, işletmenin 

normal faaliyetlerini etkileyen, medya ve hükümetlerin dikkatini çeken, işletmenin imajını 

tehlikeye sokan ve işletmede çalışanların zarar gördüğü olay” olarak tanımlamıştır. Fink’ 

in yaptığı bu tanımda, bir durumun kriz olarak kabul edilebilmesi için geniş alanda yankı 

bulunması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, örgüt içerisinde yaşanan krizler bu tanım 

içerisinde yer almamaktadır. Pearson ve Clair (1998) krizi, örgütün devamlılığını tehdit 

eden, çözüm ile kararların hızlı bir şekilde alınmasını gerektiren durum olarak 

betimlemiştir. Yapılan başka benzer bir tanımda ise, acilen ele alınması gereken önemli 

bir soruna neden olan, ani veya yavaş gelişen bir değişiklik olarak ele alınmıştır (Pearson 

ve Clair, 1998: 60).   Mitroff ise krizi, “bir kurumu bütünüyle sarsabilecek ya da ortadan 

kaldırabilecek bir olay” olarak nitelendirmiştir (İnan 2015,14-15). Tanımdan anlaşılacağı 

gibi kriz, işletmelerin faaliyetlerine son verebilmektedir. Bunun temel sebebi krizin 

yarattığı sorunların, zincirleme bir reaksiyon gibi birbirini etkileyerek, durumun daha da 

kötüleşmesini sağlamasıdır. Bu durumda işletmeler krizin artan etkilerine yeterli karşılık 

veremez ve faaliyetlerinde aksaklıklar meydana gelir. Hermann (1972) krizi “kritik veya 

acil sorun” durumu olarak ele almıştır.  Yaptığı çalışmada krizi, “yüksek tehdit, kısa karar 

zamanı ve sürpriz unsuru” olmak üzere üç boyutta incelemiştir (Keown McMullan, 

1997:4). Diğer tanımlardan farklı olarak Hermann, çalışmasında sürpriz unsurundan 

bahsetmiş ve krizin sadece tehdit unsuru değil aynı zamanda getirdiği sürprizlerle fırsatlar 

barındırabileceğine dikkat çekmeye çalışmıştır.  Başka tanımlarda ise kriz yerine endişe, 

stres ve panik gibi dolaylı olarak krizin içerisinde yer alan duygu durumları kullanılarak 

anlatılmaya çalışılmıştır. Ya da geçici olarak ortaya çıkan çatışma, direniş veya değişim 

durumları kriz yerine kullanılmıştır. Bu kavramlar genel olarak kriz kavramının 
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çerçevesini belirleyen birer unsur olup, kriz kavramını tanımlamada yardımcı 

olmaktadırlar. Bu doğrultuda kriz tanımı, “önceden beklenilmeyen ve sezilmeyen, örgüt 

tarafından çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum 

mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve 

varsayımlarını tehdit eden gerilim durumu” olarak tanımlanabilir (Tağraf ve Arslan, 

2003:150). 

Kriz yönetimi ise, son yıllarda önemi giderek artan bir alan olarak görülmektedir. 

Günümüzde kriz olaylarına karşı farkındalık artmasına rağmen çoğu işletmenin krizlere 

karşı hazırlıksız olduğu görülmüştür. Ayrıca, kriz planlarına sahip olan işletmelerin de 

krizlere karşı hazırlıkları olmasına rağmen başarısız olabildikleri gözlemlenmiştir. 

Başarısızlığın temel nedeni olarak, yeterli hazırlık planlarının olmamasından kaynaklı 

işletmelerin örgütsel sürdürülebilirliği ve bireysel refahını tehlikeye atacak çevresel 

tehditlere maruz kalması gösterilebilir (Wang, 2007:1). 

Kriz yönetimi planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde kriz durumuna müdahale 

eden bir yönetim dalı olarak tanımlanmaktadır (Küçükaltan vd, 2015:44). Krizlerin sebep 

olduğu zararları en aza indirgemeye çalışan, kriz durumuna yönelik sinyalleri 

değerlendiren, gerekli önlemleri alan ve uygulanmasını kapsayan faaliyetler bütünü 

olarak da betimlenmektedir (Can, 1997:251). Diğer bir ifadeyle kriz yönetimi, kriz 

esnasında oluşabilecek zararlardan en düşük kayıpla kurtulmayı sağlayacak doğru 

politikalar ve alınacak doğru önlemler ile geçirilecek süreci ifade etmektedir (Aymankuy, 

2001:106). 

Kriz yönetimi araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olmasından dolayı birçok 

farklı tanımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir; 

Gigliotti ve Ronald (1991), kriz yönetimini insan sağlığını ve güvenliğini tehdit 

eden, kamu ve şirketlerde mal kaybını sebep olan, örgütlerin normal işleyişi üzerinde 

olumsuz etkileri olan unsurları hızlı, verimli ve etkili bir şekilde başa çıkabilme kabiliyeti 

olarak tanımlamıştır. 

Pheng (1999) kriz yönetimini; “işletmenin kriz sebebiyle ortaya çıkan tehdit ve 

kayıpları azaltmak amacıyla sürdürdüğü hızlı ve etkin faaliyetler bütünüdür” olarak 

tanımlamıştır. 
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Santana (2004) ise kriz yönetimini; örgütlerin etkin bir şekilde kriz öncesinde ve 

sonrasında krizi anlamak ve önlemek için planlama ve eğitim faaliyetleri gibi şeylerin her 

bir adımını hesaba katarak sürdürmeye çalıştığı bütünleşik ve kapsamlı bir çaba olarak 

tanımlamıştır (Pforr, 2006:3). 

Göral (2004)’ a göre kriz yönetimi; “karşılaşılabilecek bir kriz durumunda, kriz 

sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve işletmenin kriz durumunu en az kayıpla 

atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması faaliyetlerinden oluşan bir 

süreçtir”.  

Bir karar verme işlemi olan kriz yönetimi, mevcut olanaklar içerisinde en uygun 

olanının seçilmesi işlemidir. Yöneticilerin üzerine düşen görev büyüktür. Yönetici karar 

verme yetkisini kendisinde taşımalı ve yetkisini devretmemelidir (Düzgün, 2007: 45). 

Seyahat Acentalarında Kriz Yönetimi 

Turizm sektöründe ekonomik, politik ve çevresel etkenlerin yarattığı krizler 

seyahat acentalarını olumsuz etkilemektedir. Seyahat acentaları bu krizlerden dolaylı ve 

dolaysız yönde etkilenebilmektedir. Dolaylı etkiler genellikle seyahat acentalarının 

yaşadığı dışsal kaynaklı krizlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve kendisini turist 

sayısında düşüş, maliyetlerin artması, çalışanların stres düzeylerinin yükselmesi ve ticari 

ilişkilerin bozulması şeklinde göstermektedir. Seyahat acentalarının iç yapılarından 

kaynaklanan etkenler ise, işletmeleri dolaysız yönden etkilemektedir. Bu içsel krizlerin 

sebep olduğu etkiler farklı şekillerde ortaya çıkabilmekte ve önlem alındığı taktirde daha 

rahat atlatılmaktadır (Tanrısevdi, 2002:4). 

Krizler, seyahat acentalarının büyük ölçekte faaliyette bulunmalarını 

güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra, yabancı tur operatörlerine karşı dirençlerini 

zayıflatmakta ve yerel düzeyde de faaliyetlerini sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle 

seyahat acentaları karşılaştıkları krizlerin etkilerini azaltmak veya olası fırsatlardan 

yararlanabilmek için kriz yönetiminden yararlanmaktadırlar (Tanrısevdi, 2002:2-4). 

Seyahat acentaları kriz yönetimini çalışmalarını kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası 

yönetim olmak üzere üç aşamada gerçekleştirmektedir.  
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Seyahat Acentalarında Kriz Öncesi Yönetim 

Kriz öncesi dönem, kriz durumuna gelmeden önce belirtilerin aşama aşama 

giderek ağırlaştığı dönemdir. Krizin ortaya çıkacağına dair ipuçları bu dönemde birden 

kendini göstermektedir. Bu ipuçlarını görebilmek, işletmenin krize karşı koymasına ya 

da krizin şiddetini daha az hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu dönemde örgüt, 

dış çevreyle, müşterilerle ve ilgili diğer kişilerle olan gelişmelere karşı duyarlı olması 

gerekmektedir (Tüz, 1996: 11-12). 

Kriz öncesi dönem, bir ön hazırlık aşaması olarak nitelendirilmektedir.  Amacı, 

krizi engellemek için önemler alınmasıdır. Planlamanın yoğun olarak yapıldığı bu 

dönemde, stratejiler geliştirilerek krizleri önlemeye yönelik hazırlık planları 

yapılmaktadır (Ritchie, 2004:674). Turizm işletmeleri kriz yönetim planlarını hazırlarken 

sadece kendi sistemlerini değerlendirmemelidir. Aynı zamanda işletme çevresinde 

bulunan kurum ve kişileri de dikkate almalılardır. Turizm işletmelerinin hazırlayacakları 

kriz yönetim planlarının belirli amaçları bulunmaktadır. Bunlar; aniden ortaya çıkan 

krizlerin ciddileşmesini engellemek, işletmede krize neden olabilecek nedenleri 

belirlemek, krizin yaratacağı belirsizlikle daha iyi mücadele edebilmek, bir kriz anında 

işletme kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Kriz yönetim 

planı hazırlandıktan sonra yazılı hale getirilerek çalışanlara ve ilgili kişilere 

dağıtılmaktadır. Bu sayede, kriz anında kimin ne yapması gerektiği net bir şekilde 

bilinmekte ve hızlı müdahale edilebilmektedir (Tüfekçi, 2010:88).  

Hazırlık planları oluşturulurken, senaryo analizi gibi bazı yöntemler yardımcı 

olarak kullanılmaktadır. Krizin türüne bağlı olarak oluşturulan senaryolar üzerinden 

ihtiyaç duyulabilecek şeylerin bir listesi yapılmakta, olası durumlarda ortaya çıkabilecek 

engeller ve zayıf noktalar tespit edilmektedir. Sonrasında ise bir iletişim planı 

oluşturularak, krizden kimlerin haberdar olması gerektiği veya ihtiyaç duyulduğunda 

kimlerin ne kadar bilgilendirilmesi gibi hususlar belirlenmektedir (İnan, 2015:34-35).  

Özellikle seyahat acentaları gibi bilgi akışının hızlı olduğu işletmelerde, hazırlanan kriz 

iletişim planları işletmeye hareket kabiliyeti sağlamaktadır (Tüfekçi, 2010:89). Bu 

dönemde plan oluşturulurken, diğer önemli bir husus kriz yönetim ekibinin 

belirlenmesidir. Kriz yönetim ekibi, kimlerin ne tür kararlar vermesi gerektiğinden 

krizlerin nasıl yönetileceğine kadar birçok önemli konuda kararlar almaktadır (İnan, 
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2015:34-38).  Kriz yönetim ekibi, işletme içinde risk denetimi yapan bir birim niteliği de 

taşımaktadır. Risk denetimi işletmede tepe yönetimi dışında alt kademede bulunan 

çalışanlarında ileride çıkabilecek sorunlara karşı fikir beyan etmelerini içeren bir 

yöntemdir. Çalışanlar risk tespiti yaparken planlama yapmak, rakip firmalar hakkında 

bilgi paylaşmak ve yapılabilecekler hakkında tartışmak için toplanmaktadır. Doğabilecek 

krizlerin tespit edilmesinde sistematik olabilmek için bu tür toplantılar yapılmaktadır 

(Luecke, 2015:13-15). Kriz öncesinde yapılan diğer bir uygulama ise, personel eğitimidir. 

Seyahat acentaları kriz durumuyla karşılaşmadan önce işletme çalışanlarına kriz yönetimi 

ile ilgili gerekli eğitimi vermelidir. Çünkü insan gücünün ön planda olduğu bir işletme 

olarak, çalışanların muhtemel kriz ihtimalleriyle ilgili işletme içi veya işletme dışından 

gelebilecek sinyalleri tanıması, kendilerine düşecek sorumlulukları bilmesi krizin iyi 

yönetilmesi açısından gereklidir (Tüfekçi, 2010:90). 

Seyahat acentaları, küçük çaplı işletmeler olarak nitelendirilebilir. Sabit yatırım 

giderleri az olan seyahat acentaları, sermaye gereksinimi yüksek işletmelerdir. Fakat bu 

özelliklerine rağmen esnek bir yapıya sahiptirler. Bu yapıları seyahat acentalarını kriz 

anında daha iyi yönetilebilmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin; kriz anında kira gideri 

daha küçük bir büroya geçmek seyahat acentaları için mümkün olurken aynı durum 

oteller için söz konusu olmamaktadır. Ayrıca seyahat acentaları kriz dönemlerinde tur 

programlarını kolaylıkla revize etme şansına sahip olmaları, hareket alanı kısıtlı olan 

birçok turizm işletmesine göre daha avantajlı olduklarının göstergesidir (Tanrısevdi, 

2002:119). 

Seyahat Acentalarında Kriz Anı Yönetim 

Kriz öncesi hazırlık yapan seyahat acentaları, kriz anında krizi yönetmeye hazır 

konumdadırlar. Meydana gelebilecek bir kriz durumunda önceden belirlemiş oldukları 

kriz yönetim planlarını krizin türüne göre uygulamaya geçirirler (Köroğlu, 2004:80). 

Fakat aniden gelişen (deprem, sel, vb. doğal afetler ya da politik ve siyasi durumlar) 

krizlerde, acentaların önceden belirlenen planlara uymaları mümkün olmayabilmektedir. 

Bu nedenle, planın etkili bir biçimde uygulanması ve müdahale edilebilmesi için duruma 

uygun şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Örneğin; acentanın önceden satışını 

gerçekleştirdiği bir tur programının bölgede yaşanan doğal afet nedeniyle iptal olması 

müşteriler açısından bir krize sebep olarak acentayı zor durumda bırakabilmektedir. Bu 
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durumda acenta yetkilisi ya da kriz yönetim ekibinin, müşterilere açıklamada bulunarak, 

alternatif rotaları tercih edebileceklerini veya şartlar düzeldikten sonra seyahati 

gerçekleştirebileceklerini belirtmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, görevli çalışana 

moral desteğinin sağlanarak, soğukkanlı davranması krizin olumsuz sonuçlarını azaltmak 

açısından önem taşımaktadır (Yılmaz, 2004:115-116).  

Kriz anında yapılması gereken ilk iş, krizin niteliğini ve boyutlarını tespit 

etmektir. Bunun için krizin meydana geliş şekli, nedeni ve etkilediği alan belirlenmelidir. 

Sonrasında edinilen bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili bölümlere aktarılması işlemi 

gerçekleştirilmelidir.  Bilgi aktarımı esnasında hızlı ve doğru bilgi aktarımı için bilgi 

aktarımı merkezîleştirilerek bilgilendirme kontrol altında tutulmalıdır. Kriz anında 

maliyetler önemli bir sorun olmaktadır. Bu nedenle devam eden reklam ve tanıtım 

kampanyası mevcut ise, kriz geçene kadar durdurulması gerekmektedir.  Kriz sonrasında 

durum değerlendirilmesi yapılarak reklam ve tanıtım çalışmalarına devam edilebilir. 

Ayrıca kriz anında rezervasyonlarında kontrol altında tutulması veya durum stabilize 

edilene kadar durdurulması gerekebilmektedir (Yılmaz, 2004:116).  

Birçok işletme için krizin başladığı an ve geçen ilk 24 saatlik dilim büyük önem 

taşımaktadır.  Kritik bir zaman dilimi olarak nitelendirilen bu sürede, işletme yöneticileri 

olayın etkisiyle telafi edilmesi zor açıklamalar yapabilmekte ve şirket imajını 

zedelemektedir. Fakat bu durumda sesiz kalıp eyleme geçmemekte de yapılan 

hatalardandır. Çünkü bu durum, medya veya kamuoyunda bilgi boşluğu yaratacağından 

abartılı yorumların yapılmasına sebep olmaktadır. Diğer yandan yaşanan krizin etkilerini 

de artırmaktadır (Topuz, 2009:103).  

Değişen öncelikler nedeniyle işletmeler için hayatta kalmaya çalışmak ön plana 

çıkmaktadır. Bu nedenle, işletmelerde kriz anında kısa vadeli çıkarlar göz önünde 

bulundurularak planlar yapılmalı, uzun vadeli planlardan kaçınılmalıdır. Bunları 

yaparken hızlı karar alabilmek ve uygulayabilmek kriz anı aşmasının önemli bir 

unsurudur.  Kararların hızlı şekilde alınması, bürokrasiye takılmadan ivedilikle 

uygulanmaya dönüştürülmesi gerekmektedir (Tanrısevdi, 2002:140).  

Dünya Turizm Örgütü (WTO)’ a göre, kriz esnasında yapılması gerekenler şu 

şekildedir (Dallaryan, 2006:36);  
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• İletişimde dürüst ve açık olmak,  

• Medya ile ilişkiye asla ara vermemek ya da boykot uygulamamak,  

• Hızlı hareket etmek,  

• Kriz mağdurlarını hatırlamak,  

• Gerçek dışı haberlere somut delillerle karşı çıkmak,  

• Medyanın ilgisini olumlu noktalara çekebilmek,  

• İnternet, network ağı yardımıyla kriz ortamı hakkında güncel bilgi vermek, 

• Gerektiğinde haftanın her günü, 24 saat açık (7/24) telefon hattı kurmak, 

• İç haberleşmeyi sağlamak, 

• Kriz ortamına rağmen seyahat edenleri tanımak ve geri besleme gerçekleştirmek. 

Seyahat acenteleri kriz dönemlerinde hayatta kalabilmek için, müşteriye cazip 

teklifler ve tatil alternatifleri sunmak gibi bazı yöntemlerden yararlanmaktadır. Ayrıca, 

işletmede kaynak tüketiminde tasarrufa gidilmesi ile farklı satış teknikleri ve dağıtım 

kanallarının kullanılması da kullanılan diğer yöntemlerden bazıları olarak bilinmektedir 

(Tüfekçi, 2010: 91). 

Seyahat Acentalarında Kriz Sonrası Yönetim 

Kriz sonrası dönem, kriz öncesi ve kriz anı aşamalarının düzgün bir şekilde 

uygulanması durumunda, işletme açısından yaşadıkları kayıpları telafi etme ve 

tahribatları onarma dönemi olarak adlandırılabilir. Kriz sonrası dönem, sonra 

yaşanabilecek krizlere karşı ders almayı ve krizden yarar sağlamayı da öğreten bir aşama 

olarak, işletmelerin iyileşme sürecine girdikleri bir dönemidir. Bu dönemde işletmeler 

yaşadıkları krizleri gözden geçirerek, doğru veya yanlış yapılan tüm unsurları 

değerlendirmektedir. Bu doğrultuda gelecek krizler için hazırlıklar yapmakta ve 

kaynaklarını yönlendirmektedir (Tanrısevdi, 2002:153). 

İşletmeler bu dönemde olumsuz birçok unsuru fırsata çevirme şansına sahiptirler. 

Örneğin; seyahat acentaları kriz sonrasında olumsuzluklara kolaylıkla uyum sağlamak ve 

işletmeyi mümkün olduğunca kısa sürede eski düzenine sokmak için bazı değişiklikler 

yapmaktadır. Bunlar şu şekildedir (Beni, 2003:28); 

• İşletmenin maliyet ve verimlilik yönetiminde köklü değişiklikler yardımıyla yeni 

bir tüketici modelini ortaya çıkarmak,  
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• İşletmenin günlük yaşamlarında gelişmiş teknolojiyi yaygın olarak kullanmak, 

telefon ve video konferans görüşmelerini yaygınlaştırmak,  

• E-ticaret, internet reklamları, daha kolay erişilebilirlik gibi kavramlar yardımıyla 

müşterilere ulaşabilmek, 

• Güncel trendleri takip ederek, yeni alışkanlıklar edinmek. 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, seyahat acentalarının kriz sonrasında yapması 

gereken birçok değişiklik bulunmaktadır. Bunların başında, aktif bir iletişimin sağlanması 

gelmektedir. İletişim planı oluşturularak, bölgede turizmle alakalı aktivitelerin devam 

ettiğini gösterecek, haberler yapılması gerekmektedir. Basına yönelik materyallerin 

denetlenmesi ve bunların güncel tutularak olumlu haberlerin izlenmesi sağlanmalıdır. 

Basın mensuplarına yönelik seyahat organizasyonları düzenlenerek, bölge imajının tekrar 

oluşturulmasına yardım edilmelidir. Ayrıca turizm sektörü ile ilgili global iletişim ve 

tanıtım faaliyetlerine katılmak gerekmektedir. Özellikle pazarda yeni ürünler ve fiyat 

önerileri sunmak için bu tarz etkinliklerden yararlanılmalıdır. Dış pazar kadar iç pazara 

da önem verilmelidir. Tanıtım faaliyetleri ile yeni ürünler iç ve dış pazara sunulmalıdır.  

Bunların dışında kriz sonrasında dikkat edilmesi gereken bir husus ise güvenliktir.  

Prosedürlerin tekrar gözden geçirilerek yapılandırılması gerekmektedir (Dallaryan, 

2006:37). 

Kriz Yönetimi Yaklaşımları 

Krizin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla kriz yönetim 

yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar reaktif ve proaktif yaklaşım olmak üzere 

iki kategoride ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, reaktif yaklaşım mevcut koşulları kabul 

ederek, bunları değiştirmek için herhangi bir çaba harcamayan veya bunlara geçici 

çözümler getiren bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Örneğin bir makinada meydana 

gelen arıza makine tamamıyla işlevini kaybedip çalışmayıncaya kadar tamir edilmez. 

Sonrasında ise sadece geçici çözümler getirilerek, kalıcı müdahaleler sonraya bırakılır. 

Yani reaktif yaklaşımı izleyen yöneticilerin sadece olumsuzluk meydana geldiği zaman 

düzeltmeler yaptığını, kalıcı önlemleri ise daha sonraya bırakarak erteledikleri 

söylenebilir. Reaktif kriz yaklaşımını benimseyen yöneticiler sergiledikleri tutumlar ile 

işgücü ve maliyetlerde tasarruf ettiklerini düşünürler. Fakat öngörülmeyen ve değişken 

üretim kapasitesi, örgüt içi tolerans eksikliği azaltılmaya çalışan maliyetleri artırarak 
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başarısızlıklara neden olmaktadır (Swanson, 2001:238). Reaktif yaklaşım, krizler 

meydana geldikten sonra oluşan etkileri azaltmaya yönelik çabaları kapsamaktadır. Kısa 

vadeli olan bu çabalar, krizlerin etkileri tamamıyla engellemektense düzeltmeye yönelik 

girişimlerden oluşmaktadır. Reaktif yaklaşımda yöneticiler plan yapmadan kararlar 

alarak, küçülme, iş kollarını birleştirme veya bazı ürünleri üretimden kaldırma gibi kısa 

vadeli çözümler uygulamaktadır. Bu kısa vadede uygulanan çabalar maaş kesintisi, 

ücretsiz izin verme, çalışanların sosyal imkanlarını kısıtlama veya işten çıkarma gibi 

sonuçlara sebep olmaktadır. Bu da her ne kadar kısa vadede sorunları çözer gibi görünse 

de uzun vadede işletme için daha kötü sonuçlar doğurmaktadır (Tanrısevdi, 2002: 43-44). 

Reaktif yaklaşım erken uyarı sinyallerini dikkate almayan ve krize müdahale için kriz 

anını bekleyen bir yaklaşımdır.  Kriz yönetiminde önleme, zarar azaltma ve iyileştirme 

aşamalarının bünyesinde bulundurmaktadır. Yöneticiler krizlerin etkilerini en aza 

indirmek ve eski işleyişi dönmek için bu aşamalardan yararlanarak uygulama 

yapmaktadır (Soysal, Karasoy ve Alıcı, 2009:435). 

Proaktif yaklaşım ise, beklenmeyen durumlara karşı sürekli koruyucu bir tavır 

izleyen ve bunları tahmin ederek önlemeye çalışan bir yaklaşımdır. Başarısızlık tahmini 

olasılığına bağlı olarak çalışan bu yaklaşım, işletmelerin ömrünü uzatmaktadır. Fakat çok 

fazla denetim ve müdahale gerektirdiği için verimlilikte bazen düşüşler görülmektedir 

(Swanson, 2001:238). Sürekli mevcut koşulları geliştirmeye odaklı olan proaktif 

yaklaşım, yeni kaynaklar ve yeni alanlar yaratmayı hedeflemektedir. Bu nedenle mevcut 

koşullara uymaktansa olumsuzlukları azaltmak için çevreden bilgi toplayarak fırsatları 

değerlendirmektedir. Proaktif yaklaşımda liderlik etkinliği önemli bir unsur olup, 

yöneticilere çok fazla sorumluluk düşmektedir. Bu yaklaşımda yöneticiler, takım ruhunu 

oluşturarak ortak hedefler doğrultusunda daha etkin ve verimli örgüt yapısını 

oluşturmaktadır (Tanrısevdi, 2002: 44-45). Proaktif yaklaşım, büyüme aşamasındaki 

işletmeler açısından daha yararlı bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Çünkü tüketici 

istek ve gereksinimlerine ait düzenleme ve değişiklikler, ürün geliştirme sürecinin 

başında gerçekleştirilmektedir. Bu da işletmelerin çevresinin şekillenmesine ve 

değişmesine olanak sağlayan rekabet koşullarında liderlik etmesini sağlamaktadır 

(Lumpkin ve Dess, 2001:437-438). Kriz yönetimde proaktif yaklaşım izleyen işletmeler, 

başarılı olabilmek için doğru ve yeterli bilgi akışı ile riskleri belirleyip, erken uyarı 
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sistemleri oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra; kriz takımları oluşturarak belirlenen 

sistemlerin uygulanabilir hale getirmektedirler (Tağraf ve Arslan, 2003:153-158). 

Yöntem 

Çalışmada, ikincil kaynaklardan yararlanılarak konuyla ilgili literatür taraması 

yapılmış ve görüşme soruları oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

tercih edilmiştir. Bu çalışma sadece İzmir ve Kuşadası’ndaki A grubu seyahat acentaları 

ile sınırlandırılmış olup, B ve C grubu seyahat acentaları kapsam dışına tutulmuştur.  Bu 

kapsamda, İzmir ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarıyla 

çalışılmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) 05.07.2017 tarihinde 

alınan verilere göre, İzmir’de 413 adet ve Kuşadası’nda 165 adet A grubu seyahat acentası 

olup, bu iki bölgede toplam 578 adet A gurubu seyahat acentası bulunmaktadır. 

Dolayısıyla araştırmanın evrenini, bu 578 adet A gurubu seyahat acentası 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 11’i İzmir’de, 9’u ise Kuşadası’nda faaliyet 

gösteren, toplam 20 adet A gurubu seyahat acentasından meydana gelmektedir. Araştırma 

verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Formlardan elde edilen veriler 

öncelikle Office programına aktarılarak birkaç kez okunmuş ve buna yönelik kodlamalar 

oluşturulmuştur. Ardından kodlar bir araya getirilerek, araştırma bulgularının ana 

hatlarını oluşturacak temalar (kategoriler) ortaya çıkarılarak içerik analizleri yapılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik özellikleri değerlendirilmiş ve 

tablo oluşturulmuştur.  Tablo 1’de görüşme yapılan katılımcılara ait demografik özellikler 

yer almaktadır.  

Katılımcılar çoğunlukla lisans mezunu olup, turizm dışında farklı dallarda 

eğitimlerini tamamlamışlardır. Veriler incelendiğinde, yoğunluğun turizm mezunlarında 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların 11’i turizm, 5’i işletme, 3’ü iktisat ve 1’i de 

sosyoloji mezunudur. Katılımcılar, sektörde uzun zamandır çalışmaktadır. İş tecrübeleri 

değerlendirildiğinde, ortalama 18,2 yıl sektöre hizmet verdikleri tespit edilmiştir.  Mevcut 

iş yerlerinde ise ortalama 9,7 yıl çalıştıkları görülmüştür.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

 

Katılımcılar Yaş Eğitim 

Durumu 

Mezun 

Oldukları Alan 

Pozisyonu İş 

Tecrübesi 

Mevcut İş 

Yerinde 

Çalışma 

Süresi 

K1 39 Lisans İşletme Şirket 

Sahibi 

19 Yıl 6 Yıl 

K2 45 Lisans Turizm Şirket 

Sahibi 

20 Yıl 10 Yıl 

K3 27 Lisans Turizm Rezervasyon 

Sorumlusu 

4 Yıl 2 Yıl 

K4 46 Lisans Turizm Ege Bölge 

Müdürü 

27 Yıl 8 Yıl 

K5 41 Yüksek 

Lisans 

İktisat Genel 

Müdür 

23 Yıl 6 Ay 

K6 53 Lisans Sosyoloji Şube 

Müdürü 

31 Yıl 3 Yıl 

K7 37 Lisans Turizm Rezervasyon 

Sorumlusu 

16 Yıl 8 Yıl 

K8 37 Lisans İşletme Operasyon 

Müdürü 

14 Yıl 7 Yıl 

K9 37 Lisans Turizm Satış 

Müdürü 

17 Yıl 6 Yıl 

K10 42 Doktora İktisat Operasyon 

Müdürü 

6 Yıl 6 Yıl 

K11 46 Lisans Turizm Kruvaziyer 

Sorumlusu 

37 Yıl 11 Yıl 

K12 45 Lisans İşletme Şirket 

Sahibi 

20 Yıl 20 Yıl 

K13 36 Lisans İşletme Ege Bölge 

Yetkilisi 

15 Yıl 15 Yıl 

K14 51 Yüksek 

Lisans 

Turizm Genel 

Müdür 

20 Yıl 20 Yıl 

K15 45 Lisans İşletme Genel 

Müdür 

Yardımcısı 

25 Yıl 18 Yıl 

K16 42 Lisans Turizm Gemi Dep. 

Müdürü 

12 Yıl 12 Yıl 

K17 30 Lisans Turizm Incomıng 

Sorumlusu 

7 Yıl 6 Yıl 

K18 49 Lisans Turizm Müdür 

Yardımcısı 

17 Yıl 10 Yıl 

K19 47 Lisans İktisat Müdür 28 Yıl 14 Yıl 

K20 35 Lisans Turizm Müdür 6 Yıl 6 Yıl 
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Araştırmada elde edilen verilerin tümü okunup, değerlendirilerek dört ana başlık 

altında toplanmıştır. Bu başlıklar 2016’da yaşanılan krizler, uygulanan stratejiler, 

krizlerin sonuçları, kriz yönetimi ve uygulamalarıdır. Birinci başlıkta 2016 yılında 

seyahat acentalarının maruz kaldıkları krizler yer almaktadır. İkinci başlıkta, bu 

yaşadıkları krizlere karşı aldıkları önlemler ve stratejiler ele alınmıştır. Üçüncü başlıkta, 

yaşadıkları krizlerin seyahat acentalarına olan sonuçları değerlendirilmiştir. Son olarak 

dördüncü başlıkta ise, seyahat acentalarında kriz yönetimi ve uygulamalarından 

bahsedilmiştir. 

2016 Yılında Yaşanan Krizler  

Bu başlık altında yaşanan krizler içerik analiziyle değerlendirmiş ve siyasi krizler, 

terörizm ve ekonomik krizler olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır.  

Tablo 2: 2016 Yılında Seyahat Acentalarının Yaşadığı Krizler 

SİYASİ KRİZ TERORİZM EKONOMİK 

KRİZ 

• Ülkede 

yaşanan siyasi 

ve politik 

iktidarsızlık, 

• Darbe girişimi 

ve OHAL, 

• Seçim ve 

referandum 

sonucunda 

yaşanan 

olumsuzluklar, 

• İç politik 

sorunlar 

• Uluslararası 

gerginlikler, 

• Politik 

yaptırımlar. 

 

• Yaşanan 

terör 

saldırıları, 

• Güvenlik 

sorunu, 

• Suriye iç 

savaşı 

• Ortadoğu’da 

yaşanan 

karışıklıklar, 

• Ülke imajı, 

• İslamofobi. 

 

• Yaşanan siyasi 

belirsizliklerden 

kaynaklanan 

ekonomik 

sorunlar, 

• Avrupa’da 

yaşanan 

ekonomik kriz, 

• Seçim ve 

referandum 

sonucu 

meydana gelen 

ekonomik 

sorunlar, 

• İstihdam 

sorunu, 

• Teşvik 

politikaları, 

• Enflasyon, 

• Kur artışı. 

  

20 katılımcıdan 18’i, Tablo 2‘de belirtilen siyasi krizleri bir kriz unsuru olarak 

görmüştür. 14 katılımcı, terörizm başlığı altında ele alınan krizlerden etkilendiklerini 

belirtmiştir. 12 katılımcı ise, yaşanan ekonomik problemleri bir kriz unsuru olarak 

değerlendirmiştir. 
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Katılımcılardan yaşadıkları bu krizleri önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. 

Farklı 2 grup 7 katılımcı, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimini ilk sıraya 

gelecek şekilde sıralamıştır. Diğer 4 katılımcı, yaşanan ekonomik krizleri ilk sıraya 

koymuştur. 2 katılımcı ise, spesifik bir olay belirtmek yerine siyasi krizler şeklinde 

genelleme yaparak sıralama yapmışlardır.  

1.grup 7 katılımcı outgoing yapan seyahat acentalarıdır. 2. grup 7 katılımcı ise 

incoming yapan seyahat acentalarından oluşmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

darbe girişimi ve OHAL süreci, katılımcılar açısından farklı etkilere sebep olduğu 

söylenebilir. Bunun temel nedeni, yaşanan olayların seyahat acentalarının faaliyet 

alanlarına göre etkilerinin değişiklik göstermesidir. 

20 katılımcıdan 11’i outgoing yapan seyahat acentalarından oluşmaktadır. Bu 

katılımcılar, darbe girişimi ve OHAL sürecinden aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı 

etkilendiklerini belirtmişlerdir; 

• Darbe girişiminin yüksek sezona gelmesi, 

• Yurtdışı çıkış yasağı, 

• Uçuşların iptal edilmesi, 

• Yurtdışı çıkış prosedürünün zorlaştırılması. 

Outgoing yapan seyahat acentaları, genel müşteri portföylerinin devlet memuru 

ağırlıklı olduğunu ve darbe girişiminin olduğu dönemde müşterilerin yoğun olarak 

yurtdışı seyahatini tercih ettiklerini belirtmiştir. Yaşanan bu olaylar sonrasında, yurtdışı 

çıkışı ile alakalı yapılan uygulamalar nedeniyle, acenta müşterilerinin çoğu yurtdışına 

çıkamamıştır. Özellikle yeşil pasaporta sahip olan devlet memurlarına getirilen yurtdışı 

yasağı ve diğer memurlara yurtdışı izin alma zorunluluğunun konması, yurtdışına çıkışta 

ciddi sorun yaşanmasına neden olmuştur. Bunların yanı sıra, özel sektörde çalışan 

vatandaşlar için ıslak imzalı SGK evrakları vs. belgelerinin istenmesi insanların seyahat 

etme konusunda isteklerini düşürücü bir etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca 

yurtdışına çıkamayan yolcuların, uçak ve otel rezervasyonlarının iptal ve iade koşulları 

gibi durumlarda yaşanan krizi tetiklemiştir.   

8 katılımcı seyahat acentası, incoming faaliyeti ile uğraşmaktadır. Yaşanan terör 

saldırıları, güvenlik sorunu, Suriye iç savaşı, Ortadoğu’da yaşanan karışıklıklar ve 
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İslamofobi gibi problemlerden ciddi şekilde etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bunların yanı 

sıra, az sayıda yerli pazara çalışan 5 katılımcı seyahat acentası, terör olaylarının yarattığı 

sorunlardan dolaylı olarak etkilendiklerini dile getirmişlerdir.  

Incoming yapan 7 katılımcı, siyasi ve politik belirsizliklerden etkilendiklerini 

belirtmiştir. Bu etkilendikleri siyasi ve politik belirsizlikler, kendi faaliyet alanlarında 

bazı sonuçlar yaratmıştır. Bunlar; 

• Rus turistlerin ülkemize gelmemesi, 

• Darbe girişimin yarattığı koşulların yabancı turistler üzerindeki olumsuz etkileri, 

• Turistlerde iç politik sorunların yarattığı huzursuzluk. 

 Ekonomik kriz, siyasi- politik belirsizlikler ve terörizmin sonucu olarak ortaya 

çıkan bir kriz niteliğindedir. Dış pazar ve iç pazarda çalışan tüm katılımcı seyahat 

acentaları, ekonomik krizlerin kaynağı olarak tablo 2’de belirtilen diğer krizleri 

göstermiş, dolaylı ve dolaysız olarak etkilendiklerini belirtmiştir. 

Yukarıdaki tablo 2’de belirtilen krizler dışında, 2 katılımcı teknolojik ve sosyo-

ekonomik krizler yaşadıklarını belirtmiştir. Teknolojik kaynaklı krizleri, “müşterilerin 

bilinçlenerek, kendi münferit seyahat planlarını gerçekleştirmesi ve bunun sonucu olarak 

seyahat acentalarına ilginin azalması” olarak belirtmişlerdir. Bu durum pazarlama 

alanında evrimleşmenin yaşandığını ve bu evrimleşme sürecine seyahat acentalarının çok 

iyi bir şekilde uyum göstermediğini söylemek mümkündür.  

Katılımcıların sosyo-ekonomik kriz olarak nitelendirdiği “seyahat olgusunun 

öncül ihtiyaç olmaması” durumu da 3 katılımcı tarafından, seyahat acentalarında krizlere 

yol açan etmenler arasında görülmüştür. Bu belirtilen sosyo-ekonomik durum, yaşanan 

siyasi belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkmış ve seyahat etme 

olgusunu lüks tüketim olarak algılanmasına sebep olmuştur.  Tüketiciler, siyasi 

belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar yüzünden harcamalarını azaltma yönelimine 

gittikleri belirtilmiştir. K1, “lüks harcama olarak düşünülen turizm, herhangi bir 

belirsizlik durumunda kısılan ilk kalemler arasında yer almakta” olduğunu belirtmiştir. 

K10 ise yaşanan bu sosyo-ekonomik durumu “Ege bölgesinin diğer bölgelere göre daha 

bilinçli tüketiciler oldukları ve bu nedenle turizm harcamalarını azaltarak, bekleme 

durumuna geçtikleri” şeklinde özetlemiştir.  
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Seyahat Acentalarının Krizlere Karşı Uyguladığı Stratejiler  

Tablo 2’de belirtilen krizlere karşı seyahat acentaların uyguladıkları stratejiler 

Tablo 3’te ele alınmaktadır. 

Tablo 3: Seyahat Acentalarının 2016 Yılındaki Krizlere Karşı Uyguladıkları 

Stratejiler 

Finansal 

stratejiler 

Yatırımları azaltmak veya geçici olarak 

durdurmak, 

Sabit kalmaya çalışmak, 

Kaynak kullanımına dikkat etmek, 

Kısa vadeli işler yapmak. 

Tasarruf 

stratejileri 

 

Harcamalarda kısıtlamalar yapmak, 

Reklam bütçelerini azaltmak, 

Sabit giderleri azaltmak veya revize etmek, 

Şubeleri kapatmak ve mevcut mekânları 

küçültmek, 

Yatırımları nakde çevirmek (araç vs. gibi 

taşınır ve taşınmaz malların satımı), 

Maaşlara zam yapmamak, 

İşletme olarak küçülme yoluna gidilmesi. 

Pazarlama 

stratejileri 

 

Reklamlara ağırlık vermek, 

Yeni müşteri gruplarına yönelmek, 

Farklı pazarlara yönelmek, 

Fiyatlarda indirim ve promosyon yapmak, 

Ürün çeşitlendirmesi ve farklılaştırması, 

Rekabet 

stratejileri 

Diğer acentalarla ortak işler yapmak. 

Yönetim ve 

organizasyon 

stratejileri 

Personel azaltmak, 

İnsan 

kaynakları 

stratejileri 

Daha az elamanla daha çok iş yapmak 

(İşgücü planlaması). 

Büyüme 

stratejileri 

Alt yapıyı güçlendirmek (Otomasyon vs.), 

Yatırımları artırmak, 

Hizmet kalitesini artırmak. 

 

20 katılımcıdan 14’ü, krizlere karşı birden fazla strateji uygulamaktadır. 4 

katılımcı sadece bir stratejiden yararlanmaktadır. Diğer 2 katılımcı ise, herhangi bir 

strateji uygulamamaktadır. Bazı katılımcılar, kullandıkları stratejilerin farklı 

uygulamalarından aynı anda yararlanmaktadır. 

Katılımcıların 12’si finansal, 10’u pazarlama, 9’u tasarruf, 5’i yönetim ve 

organizasyon, 5’i insan kaynakları, 2’si rekabet ve 2’si büyüme stratejilerinden 
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yararlanmaktadır. Bu sayısal verilere göre, finansal stratejiler, acentaların kriz döneminde 

uyguladığı stratejilerin başında gelmektedir. Tablo 3’te belirtilen finansal stratejilerden, 

7 katılımcı sabit kalmaya çalışmıştır. Diğer 6 katılımcı, yatırımlarını azaltmış veya geçici 

olarak durdurma kararı almıştır. 2 katılımcı, kısa vadeli işler yapmayı tercih ederken, 1 

katılımcı ise kaynak kullanımına dikkat etmiştir.  

Pazarlama stratejileri, katılımcılar tarafından çoğunlukla tercih edilen 

stratejilerden bir diğeridir.  Katılımcılardan 5’i, pazarlama stratejilerinden öncelikle 

fiyatlarda indirim ve promosyon yapma uygulamasını tercih etmiştir. 4 katılımcı ise, 

ağırlıklı olarak reklam çalışmalarını artırmış ve farklı pazarlara yönelmiştir.  

Tasarruf stratejileri içerisinde, 5 katılımcı ile en çok sabit giderleri azaltmak ve 

revize etmek uygulaması tercih edilmiştir.  4 katılımcı, harcamaları kısıtlama yoluna 

gitmiştir. 3 katılımcı ise tasarruf stratejilerinden şubeleri kapatmak veya mevcut 

mekanları küçültmek stratejisini uygulamıştır. 

Rekabet stratejisi, sadece 2 katılımcı tarafından uygulanmıştır. Bu katılımcılar, 

rekabet edebilmek ve pazarda güçlü konuma gelebilmek için diğer seyahat acentaları ile 

ortak işler yürütmüştür. Fakat her ikisi de yaptıkları bu ortak işlerden bir süre sonra 

vazgeçmiştir. Bunun nedeni olarak, bazı konularda yaşadıkları anlaşmazlıkları ve çıkar 

kavgalarını göstermiştir. 

2016 Yılında Yaşanan Krizlerin Seyahat Acentalarına Olumlu Ve Olumsuz 

Sonuçları  

Seyahat acentalarının 2016 yılında yaşadıkları krizlerin olumlu ve olumsuz 

sonuçları, içerik analizi ile değerlendirilmiş ve aşağıda Tablo 4’de detaylı olarak 

verilmiştir. 

Yapılan içerik analizi sonucu acentaların faaliyet alanlarına göre iki grupta 

toplandığı tespit edilmiş ve değerlendirme bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Incoming ve 

Outgoing olarak ele aldığımız bu iki grup, bazı yönlerde farklı sonuçlar göstermiştir. 

Fakat katılımcıların çoğu kendi faaliyet alanları içerisinde benzer sonuçlar ile karşı 

karşıya kaldıklarını belirtmiştir.  
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Tablo 4: 2016 Yılı Krizlerinin Seyahat Acentalarına Sonuçları 

 INCOMING YAPAN SEYAHAT 

ACENTALARI 

OUTGOING SEYAHAT 

ACENTALARI 

 

 

 

OLUMLU 

SONUÇLAR 

Birlikte iş yapan işletmelerin iyi 

ilişkiler kurması, 

Farklı pazarlarla çalışma olanağı, 

Faaliyetlerini değiştirme ve geliştirme 

imkânı, 

Kalifiye, birçok işi yapabilen 

sorumluluk sahibi çalışanları 

toparlama imkânı, 

İç pazar talebinin artması, 

Müşteri sadakatinin 

sağlanması, 

Farklı müşteri grupları ile 

çalışılması, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

OLUMSUZ 

SONUÇLARI 

Yaşanan terör saldırıları nedeniyle 

seyahat sigorta bedellerinin 

artırılması, 

Ülke imajının zarar görmesi, 

Güvenlik sorunu nedeniyle ülkemizin 

seyahat destinasyonu olarak tercih 

edilmemesi, 

Talebin düşmesi ve beraberinde 

getirdiği ekonomik sıkıntılar, 

Yeni pazarlar çalışmaları ile artan 

tanıtım ve reklam masrafları, 

İstihdam sorunu, 

Yabancı tur operatörlerin fiyat 

baskısı, 

Kalite algısının bozulması, 

 

İptal edilen turlar, 

Yurtdışı çıkış yasağı ve 

prosedürleri nedeniyle 

yolcuların seyahatlerini 

gerçekleştirememesi, 

Dış politik tutum nedeniyle 

ülke vatandaşlarının vize 

alırken zorluk yaşaması,  

İptal edilen turların 

iadelerinin yapılması,  

Gidemeyen yolcuların 

bakiyelerinin gelecek yıla 

aktarılması ve durumun 

beraberinde getirdiği kur 

farkı, 

Ani dalgalanmalar nedeniyle 

yaşanan maddi problemler,  

Huzursuzluk, kaygı ve 

ekonomik sorunlar 

nedeniyle insanların 

seyahate çıkmayı ertelemesi, 

Düşen talep nedeniyle tur 

sayılarının azalması, 

İşletmelerinin büyüme 

grafiğinin ters yönlü artış 

göstermesi, 

Satış fiyatlarının düşmesiyle 

birlikte kar marjlarının 

düşmesi, 

İstihdam kaybı, 



 
Journal of Travel and Tourism Research 12 (2017) 19-45 

 

38 

 

Outgoing yapan seyahat acentaları, 2016 yılında en çok darbe girişimi ve OHAL 

sürecinden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Yaşanan bu krizlerin sebep olduğu siyasi ve 

politik belirsizlikler nedeniyle turlarını gerçekleştirememişlerdir. Diğer yandan, 

uygulanan yurtdışı çıkış yasakları ve prosedürleri durumu daha da zorlaştırmıştır. 

Özellikle müşteri portföyü ağırlıklı olarak devlet çalışanlarından oluşan seyahat 

acentaları, yeşil pasaporta uygulanan çıkış yasağı ve diğer devlet memurlarından istenen 

zorunlu belgeler nedeniyle birçok yolcusunun seyahatini gerçekleştiremediğini ifade 

etmiştir. Aksayan tüm bu durumlar seyahat acentaları için hızla çözülmesi gereken 

krizlere dönüşmüştür. Görüşme yapılan katılımcıların 10’u, bu duruma karşı kısa sürede 

toplanarak karar aldıklarını ve bu doğrultuda müşterileri bilgilendirdiklerini 

belirtmişlerdir. Aldıkları kararlar, müşterilerin tur iptali, bakiyelerinin saklı kalması, 

döviz kuru ve yurtdışı çıkış izinleri ile alakalı konulardan oluşmaktadır. K8 yapılan bu 

uygulamalarla alakalı “yolcularımızı arayarak bu yıl veya önümüzdeki yıl bakiyelerini 

kullanabileceklerini belirttik ve kur 4 TL iken, firma olarak kendimizden ödün vererek 

kuru artırmadık” diye görüş bildirmiştir.  K9 ise “yurtiçinde alım yapan müşterilerimizin 

istekleri doğrultusunda değişikliklerini gerçekleştirdik fakat yurtdışında otel ve 

havayollarının bize uyguladığı kesintiler doğrultusunda işlem yaptık” diye belirtmiştir.  

K6 “müşterilerimizin çoğu iade almak istemedi onun yerine sonra gitmeyi tercih ettiler. 

Çünkü ödeme yaptıkları esnada kur daha düşüktü ve para birimi ne olursa olsun onlara 

bu kur farkı yansıtmayacağımızı belirtmiştik” şeklinde ifade etmiştir.  

Incoming yapan seyahat acentaları ise, en çok yaşanan terör olaylarının sebep 

olduğu güvenlik sorunundan kaynaklanan krizlerden etkilendiklerini dile getirmişlerdir. 

Çalıştıkları pazarları kaybetmiş ve taleplerinde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu durum 

işletmeleri yeni pazarlara yönelmeye mecbur bırakmıştır. Bazıları, elindeki kaynakları iç 

pazara yönlendirirken, bazıları da sadece ürün geliştirerek yeni pazarlara hitap etmeye 

çalışmıştır. Taleplerin ciddi şekilde düşmesi organizasyon sıkılığını azalttığı için âtıl bir 

istihdam sorunu yaratmıştır.  K19 bu durum için “yatırımlarımızı küçülttük ve eleman 

sayımızı da bu küçülmeye oranla tekrardan şekillendirdik” şeklinde bir yöntem izlediğini 

belirtmiştir. K15 ise istihdam durumu ile ilgili “yaşanan olaylar sonrasında öngörüde 

bulunamadığımız için her şeye olduğu gibi devam ettik fakat bu durum çalışanları boş 

istihdam etmemize neden oldu. Personel giderlerini kendi şahsi hesaplarımızdan ödemek 

zorunda kaldık” diyerek durumu ifade etmeye çalışmıştır. 
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 İki katılımcı acenta, diğer seyahat acentalarından farklı olarak belirtilen dönemde 

büyüme eğilimi gösterdiklerini belirtmişlerdir. Müşteri portföylerini genişleterek farklı 

pazarlara hizmet vermeye başlamış ve bu konudaki çalışmalarının kriz öncesinde 

gerçekleştirdikleri hedefler sayesinde sağladıklarını söylemişlerdir.  K14 “2016 yılında 

geçen yıla oranla %40 büyüme gerçekleştirdik. Artış eğilimi gösteren farklı pazarlara 

hizmet vermeye çalıştık ve olumlu dönüş aldık” diye açıklama yaparken, diğer büyüme 

gösteren K5 ise, “Yatırım odaklı bir çalışma yaptık. Kurumsal şirketlerle çalışmaya 

başladık ve olumlu geri dönüşler aldık” diyerek durumunu belirtmiştir. 

Seyahat Acentalarında Kriz Yönetimi ve Uygulamaları  

 Kriz yönetimi, kriz esnasında oluşabilecek zararlardan en düşük kayıpla 

kurtulmayı hedefleyen politikaları ve alınan doğru önlemleri içeren bir yönetim sürecidir. 

Kriz yönetim çalışmaları kriz öncesinde, kriz anında ve kriz sonrasında olabilmektedir.  

Kriz öncesi çalışmalarda, kriz senaryoları hazırlanmaktadır.  Kriz anı çalışmalarında, 

krize müdahale edebilmek için politika ve önlemler alınmaktadır. Kriz sonrası 

çalışmalarda ise, kriz senaryolarının kontrolü ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Fakat 

katılımcıların çoğunun bir kriz senaryosuna sahip olmaması kriz sonrasındaki 

çalışmaların yapılamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, kriz sonrasında düzelmeye 

başlayan şartlar nedeniyle işletmeler faaliyetlerine ağırlık vermekte ve kriz sonrası 

çalışmalarda bulunmamaktadır.   

Katılımcılara kriz öncesi hazırladıkları, yaşanan krizlerle alakalı herhangi bir kriz 

senaryosuna sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Çoğu katılımcının, kriz öncesi 

çalışmalarda bulunmadıkları tespit edilmiştir (Tablo 5).  Katılımcılardan bazıları, kriz 

öncesi senaryo gibi çalışmaların yapılmasının mümkün olmadığını düşünmektedir. K1 

“Senaryo hazırlanması için ortamın istikrarlı bir yapıya ihtiyacı vardır. Öngörüde 

bulunmanın zor olduğu bugünkü şartlar altında, bu imkânsızdır”, diyerek durumun 

önemini vurgulamıştır. K4, “Turizmde ne kadar öngörüsel bir plana sahip olsanız da tek 

bir değişkene bağlı bir sektör olmadığı için verimli olması söz konusu olmamaktadır” 

şeklinde belirtmiştir. K15 “Deneyimlerimizden faydalanarak, belirli tedbirlere 

alabiliyoruz. Fakat ülkenin yaşadıkları, bir işletme olarak öngörüde bulunup, plan 

yapmaya yönlendirmemekte” olduğunu vurgulamıştır. 
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Bu görüşe benzer bir görüş kriz yönetim faaliyetlerinde bulunmayan katılımcılar 

tarafından da savunulmuştur.  Kendi içlerinde, turizm sektöründe kriz yönetimi 

konusunda formel olarak yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ve genellikle durum 

değerlendirilmesi yapılarak anlık kararların alındığı konusunda bir görüş birliği 

bulunmaktadır.  

Kriz senaryosuna sahip olan işletmelere, kriz sonrasında mevcut senaryo kontrolü 

ve değerlendirilmesi konusunda herhangi bir çalışmaları olup olmadığı sorulmuştur. 

Katılımcılardan sadece 2’si, kriz sonrasında bu konuda çalışma yaptıklarını bildirmiştir. 

Diğer taraftan, kriz senaryosu bulunmayan fakat kriz çalışmalarından yararlanan 3 

katılımcı, kriz sonrasında çalışma yapmadıklarını dile getirmiştir. Bunun sebebi olarak, 

kriz sonrasında düzelmeye başlayan şartlar ile artan faaliyetler ve yoğunluk gösterilmiştir.  

Kriz yönetimi yapan katılımcılar, yaptıkları çalışmaların toplantı ağırlıklı olduğunu 

ve bu toplantılarda durum tespitinde bulunarak, üst yönetim tarafından uygulanacak 

kararların alındığını belirtmişlerdir. Bu görüşten farklı olarak, öne çıkan iki katılımcı ise, 

kriz yönetimi konusunda oldukça profesyonel çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. 

Yaptıkları çalışmalar içerisinde acil durum eylem planları gibi çok kapsamlı kriz yönetim 

çalışmaları yer almaktadır. Genellikle turistlerin güvenliğini konu alan bu çalışmalar 

tatbikat ve uygulamalar ile işlerliği sınanmıştır. 

Tablo 5: Seyahat Acentalarında Kriz Yönetim Uygulaması 

 

Kriz yönetiminin en önemli aşaması kararların alınma aşamasıdır. Krizler yapıları 

gereği, kısa sürede zor kararlar almayı gerektirmektedir. Ayrıca krizler uzadıkça ve 

şiddeti artıkça daha fazla karar alma sorumluluğu artmaktadır. Bu nedenle kriz 

yönetiminde karar mekanizması hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Yapılan görüşmelerde 

karar mekanizmasının şirket sahipleri veya yönetim kurulu üyeleri başkanlığında 

müdürler ve müdür yardımcıları tarafından yönetildiği ortaya konmuştur. Özellikle 2016 

 

 

KRİZ 

YÖNETİMİ 

 

KRİZ 

SENARYOSU 

 

UYGULAYAN 
10 5 

 

UYGULAMAYAN 
10 15 
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yılında yaşanan krizlerin büyüklüğü düşünüldüğünde karar alma grubunun daha 

küçüldüğünü belirtmişlerdir. Üst düzey yöneticiler tarafından denetimin arttığını ve kriz 

lideri olarak şirket sahiplerinin yetkiyi üstlendikleri ortaya konmuştur.  

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 2016-2017 döneminde, araştırma 

kapsamına alınan seyahat acentaları kriz dönemi yaşamıştır. Seyahat acentalarının kriz 

dönemi yaşamasındaki en önemli faktör outgoing pazar için 15 Temmuz darbe girişimi, 

incoming pazar için yaşanan terör saldırılarıdır. İkinci faktör olarak, siyasi ve politik 

belirsizlikler gösterilmiştir. Üçüncü diğer bir faktör ise, diğer belirtilen faktörlerin sonucu 

olarak ortaya çıkan ekonomik krizdir. Seyahat acentaları, yaşadıkları bu krizlere rağmen, 

kriz konusunda nitelikli uygulama yapacak kapasiteleri sınırlıdır. Kriz planına sahip 

seyahat acentalarının sayısı, olmayanlarla eşit sayıdadır. Yöneticiler, krizlere genellikle 

olumsuz yönden bakmakta ve getirdiği fırsatları değerlendirememektedir. Çoğunlukla, 

yaşanılan krizleri anlık durumsal şekilde değerlendirip, bir çözüm getirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu yaklaşımları da krizler ancak meydana geldikten sonra müdahale 

edilebilmesine sebep olmaktadır. Seyahat acentalarında kriz öncesinde ve kriz anında 

müdahaleler söz konusudur. Kriz öncesinde ortaya çıkan birtakım ufak sorunlara kısa 

vadede çözümler getirilmekte ve kriz anında büyüyen etkilere müdahale edilmektedir. 

Fakat kriz sonrasında düzelen şartlar, seyahat acentaları tarafından yaşanan krizleri 

unutturmaktadır. Seyahat acentaları yaşadıkları bu krizler karşı finansal, tasarruf, 

pazarlama, rekabet, yönetim ve organizasyon vs. gibi birçok farklı strateji izledikleri 

görülmüştür. Bunun sebebi, yaşanan krizlerin daha önce bu kadar etkili ve çeşitli 

olmamasıdır. Ayrıca yaşanan bu krizlere, seyahat acentalarının hiçbir müdahalesinin söz 

konusu olmaması da ayakta kalmak için farklı stratejiler izlemelerinin sebebi olarak 

gösterilebilir. İzlenen bu stratejiler içerisinde pazarlama stratejileri günümüz 

olanaklarından yararlanma konusunda kendini geliştirmiştir. Gazete, tv reklamları, sosyal 

medya ve diğer online kanallar vasıtasıyla seyahat acentaları kitlelere ulaşmak ve 

dikkatlerini çekmek konusunda başarılı işler çıkarmışlardır. Diğer yandan uygulanan 

rekabet stratejileri, seyahat acentalarının birbirleriyle olan ilişkilerinin ne kadar yüzeysel 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yaşanan krizlerde daha garantili işler yapmaya çalışan ve 

kapasitelerini düşüren seyahat acentaları bu olumsuzluklara rağmen belirli konuda ortak 

menfaat sağlayabilecekleri işlerden anlaşmazlıklar ve çıkar kavgaları yüzünden 
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kaçındıkları görülmüştür. 2016 yılında yaşanan krizler düşünüldüğünde, dış faktörlerin 

neden olduğu krizlerin sektörü etkilediği görülmüştür. İzmir bölgesinin çoğunlukla iç 

pazar çalıştığı ve siyasi kaynaklı krizler ile bu krizlerin beraberinde getirdiği ekonomik 

krizlerden etkilendiği belirlenmiştir. Kuşadası bölgesinde ise, acentaların ağırlıklı olarak 

dış pazara hizmet verdiği ve güvenlik kaynaklı krizlerden etkilendikleri görülmüştür. Kriz 

yönetimine sahip olan seyahat acentlarının yönetim uygulamaları kaynak kullanımı, pazar 

araştırması, gider azaltma ve durum değerlendirmesi şeklinde olduğu görülmüştür. Fakat 

kriz yönetimine sahip olmayan seyahat acentaları da aynı uygulamalardan 

yararlanmaktadır. Bu durumda şu sonucu çıkarmak mümkündür; acentalar her ne kadar 

kriz yönetimi çalışmaları yaptıklarını düşünseler de yaptıkları çalışmalar durum 

değerlendirmesi yaparak aldıkları kararların ötesine geçememektedir. Diğer bir ifade ile 

kriz yönetim çalışmaların yararlanan ile yararlanmayan acentalar arasında bir farklılaşma 

söz konusu değildir. Yapılan bu çalışma ile ulaştığımız sonuçlar, seyahat acentalarının 

krizlere karşı yaklaşımlarının informel olarak geliştiğini göstermektedir. Bu durum dış 

kaynaklı krizlere karşı bir kriz yönetiminin işletmeler tarafından alınan anlık kararlardan 

fazlasının olamayacağını düşündürmektedir. Kriz yönetiminin amacı sadece krizleri 

önlemek değil, oluşan krizlere karşı hızlı kararlar alarak işletmenin ne yapmasını 

gerektiğini bilmektir. Bu açıdan yöneticilerin deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak, 

kriz sonrasında çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.  
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