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1. GİRİŞ  
 
Guletler kullanılarak yapılan tatillerin çeşitliliği, süngercilik 

maksatlı inşa edilip sonradan turizm amaçlı tur teknesine dönüştürülen ilk 
guletlerden bu yana çok gelişmiştir. Tatile çıkan kişilerin yiyecek ve 
içeceklerini yanında getirdiği çok ekonomik tur seçeneklerinden “high 
delux” guletlere kadar uzanan bir yelpazede tatil seçeneği sunulmaktadır. 
Türkiye’nin batı kıyılarının coğrafi yapısı, çok sayıda irili ufaklı koy ve 
konaklamaya uygun, korunaklı yapılar, uzun yaz tatili sezonu gulet tipi 
tekneleri ve bu tür tatil seçeneklerini cazip hale getirmektedir. Yıllar 
içerisinde değişen talebe süratle cevap vermeyi başaran sektör büyümeye 
devam etmektedir.   
 
2. GULET TURİZMİ  

 
Gulet, Akdeniz sahilinde seyir için tümüyle ahşap olarak üretilen, 

el yapımı, motorlu ve yelkenli teknelerdir. İlk olarak guletler balıkçıların 
ve sünger dalgıçlarının avlanma ve yakaladıklarını taşımaları için 
üretilmiştir. Bugün ise tatil amaçlı tekrar dizayn edilen guletler yat 
tatilleri için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 
Günümüzde guletler, özellikle Bozburun, Bodrum ve Güllük’teki 

geleneksel yapılı tersanelerde, imalatı yapan ustaların isimleriyle tanınan, 
amaca uygunlukları, dayanıklılıkları ve estetik yapıları sebebiyle 
uluslararası tanınmışlığı çok yüksek bir tekne türü haline gelmişlerdir. 
Geleneksel tarzda üretilen guletler Ege kıyılarında turizme dönük işlevsel 
amaçlarla kullanılırken, gulet inşa ustaları yurt içi ve yurt dışından artan 
miktarlar da siparişler de almakta, bu siparişlerde çoğu kez ustaların gulet 
üretimi alanında ulaştıkları ustalık düzeylerini değerlendirecek şekilde, 
talebe özel üretim yapılmaktadır.  

 
İlk guletler taşımacılıkta kullanıldığı için form olarak daha 

hacimli teknelerdi. Bodrum’da turizmin başlamasıyla taşımacılıkta 
kullanılan gulet formu da değişimlere uğramış ve günümüzde ‘Bodrum 
Guleti’ olarak anılan formlarına erişmişler ve ülkemizin en popüler 
“deniz turizmi” araçlarından birisi haline gelmişledir.   

 
Orams (1999) deniz turizmini ‘insanların eğlencesel etkinlikler 

gerçekleştirmek için ikamet ettikleri yerden seyahat ederek bir denizel 
çevreye varmaları, odaklanmaları ve ağırlanmalarıdır’ şeklinde 
tanımlamaktadır. 
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Deniz Ticaret Odası Deniz Turizmi Çalışma Grubu ise deniz 
turizmini “Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek 
faaliyetleri ile onu doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleri” 
turizmi tanımlamakta ve bileşenlerini aşağıdaki gibi sınıflamaktadır 
(IMEAK DTO, 2012): 

 
1- Deniz Turizmi Araçları; 

‐ Özel ve Ticari Yatlar 
‐ Kruvaziyer Gemileri 
‐ Günübirlik  Gezi Tekneleri 
‐ Yüzer Tesisler 
‐ Su Altı ve Su üstü Spor Araçları 
‐ v.b. diğer Deniz Turizmi Araçları 

 
2- Deniz Turizmi Tesisleri; 

‐ Yat Limanları 
‐ Kruvaziyer Limanlar 
‐ Çeşitli Bağlama Yerleri 
‐ İskeleler 
‐ v.b. diğer Deniz Turizmi Tesisleri 
  

2.1. Yat 
 

Yat ve yatçılık terimleri Felemenk dilinde yer alan ve “izlemek, 
kovalamak” anlamında jaghen kelimesinden gelir 
(www.lamirayat.com).1660 yılında Felemenk vatandaşları İngiltere 
kralına bir yat hediye etmişler ve İngiltere’ye gelen Marry isimli bu 
tekneden sonra Felemenkçe söyleyiş “jaght”, “yacht” a dönüşmüştür 
(Özer, 1990; 20). 

 
24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 23. Maddesine göre: 
 
“Yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizmi ticaretinde 

kullanılmaya uygun, taşıdığı yolcu sayısı on ikiyi geçmeyen, yük, yolcu 
ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, kamarası, tuvaleti ve mutfağı olan 
deniz aracıdır. Kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi 
milden fazla uzaklaşmamak koşulu ile taşıdığı yolcu sayısı otuz altıyı 
geçmeyen, tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen deniz turizmi araçları 
da bu kapsamdadır” şeklinde tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe “On iki 
yatak kapasitesinden fazla, tonilato belgelerinde yolcu gemisi olarak 
nitelendirilmiş yat tipinde inşa edilmiş deniz araçları da bu kapsamda 
belgelendirilir” hükmü de eklenmiştir. 
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Ayrıca deniz turizmi hizmetinde kullanılacak yatların aşağıda 
belirtilen nitelikleri taşıması gerektiği belirtilmiştir: 

 
a) Yatçı sayısı ile uyumlu yemek masası, mini bar, oturma ve 

güneşlenme grupları. 
b) Kapasiteye uygun bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı veya buz 

kutusu, kumanya için yeterli depo, yeterli hazırlık yerleri ve bulaşık 
yıkama yerini kapsayan mutfak. 

c) Teknik normlara uygun yatak, genel aydınlatma ve gece 
lambası, saç kurutma makinesi, tuvalet masası ve aynası, kişisel temizlik 
kiti, elbise dolabı, perde, kliması olan rahat kullanıma imkân verebilecek 
şekilde düzenlenmiş, suyun yayılımını engelleyici önlemler alınmış duşlu 
ve tuvaletli kamaralar. 

d) Mürettebatsız kiralanan yatlar hariç personel için ayrı kabin, 
duş ve tuvalet. 

 
2.2. Yat Kiralama 

 
Yat işletmelerinin sundukları hizmetler mürettebatlı, 

mürettebatsız, flotilla (grup halinde) ve kabin kiralama şeklindedir. 
 

2.2.1. Mürettebatlı Yat Kiralama 
 
Belirli bir dönem için (genellikle 1 veya 2 hafta) kaptan ve kabin 

ekibiyle bir yatın kiralanmasıdır. Bugün Türkiye’de mürettebatlı 
kiralanan yatlar gulet adı verilen teknelerle yapılmaktadır. En sık 
kullanılan guletler 8-18 kişinin kalabileceği 4-8 ikili/üçlü kabinler 
olanlardır (www.v-go.com.tr). 

 
2.2.2. Mürettebatsız (Bareboat) Yat Kiralama 

 
Mürettebatsız yat kiralamayı tercih edenler genellikle rotayı 

kendi başlarına tayin etmek isteyen lisanslı denizcilerdir. Özgürce 
rotalarını belirlerken en güzel yelken seyirlerini yapmak için bu tip 
kiralama çeşidini ve genellikle yelkenli tekneleri seçerler 
(www.barbarosyachting.com). 

 
2.2.3. Flotilla (Grup Halinde) Yat Kiralama 

 
Flotilla, en fazla 10 teknenin yer aldığı grup halinde yapılan 

gezidir. Gün boyunca bağımsız olarak yelken yapılabilir fakat daima lider 
tekneyle bağlantı halinde olunması gereken yat kiralama şeklidir 
(www.budgetsailing.com) . 



Gulet Tatili ve Kadınların Gulet Tatili…     DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ 
 

105 
 

 
2.2.4. Kabin Kiralama 

 
Belli bir dönem için (genellikle birkaç gün ya da 1 hafta) kaptanı 

ve mürettebatıyla bir yatta kabin kiralama (tek, iki ya da üç kişilik 
kabinler) şeklindedir. Yatın rotası ve durulacak limanlar önceden 
belirlenmiştir (www.v-go.com.tr). Bu tip yolculukta yat ve yatın tüm 
imkânları diğer yolcularla paylaşılır. (www.atlasyachts.com) 

 
3. GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNELERİ 

 
24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre günübirlik gezi 
teknesi, gezi, spor, eğlence ve turizm amacıyla limandan aldığı yolcuları 
aynı gün aynı limanda indiren, denize elverişlilik belgesine sahip deniz 
turizmi aracıdır. Kendisine özgü düzenlemeleri bulunan, amaca göre 
tasarlanmış teknelerin kullanıldığı bu tekne tipi ve sunulan hizmet 
araştırma harici tutulmuştur. 

 
4. TÜRKİYE’DE YAT TURİZMİ 

 
Yat turizmi dünyada ikinci dünya savaşı sonrası başlayan döneme 

kadar yeni bir turizm çeşidi olarak uzun bir süre beklenen talebi 
yaratamamıştır. Türkiye coğrafi konumu, iklimi, yat güzergâhları, tarihsel 
ve kültürel değerleri ile yarattığı cazibe ile büyük bir potansiyele sahiptir. 

 
Küçük teknelerle günübirlik geziler veya kısıtlı geziler şeklinde 

başlayan yatçılık Türkiye’de diğer turizm çeşitlerine oranla uzun bir 
geçmişe sahip olmasına rağmen son on yılda kitle turizminin bir parçası 
olarak binlerce yatlık filo halinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Özellikle 
geleneksel Akdeniz tekne yapım yöntemleriyle inşa edilen ahşap yatların 
(guletler) oluşturduğu Mavi Yolculuk filosu dünyada ilk ve tek olup, 
Mavi Yolculuk ülkemizin dünya turizme kattığı özgün bir turizm dalı 
olmuştur (İMEAK DTO, 2012). 

 
Türkiye’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz 

İç Suları Düzenleme Daire Başkanlığı’na kayıtlı 2013 yılı ticari ve özel 
yat sayısı verileri Tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1. 2013 Yılı Ticari ve Özel Yat Sayısı 

Bağlama 
Limanı 

Toplam Yat 
Adedi 

Ticari Yat Özel Yat 

Bodrum 552 536 16 
Marmaris 428 420 8 
İzmir 116 92 24 

Çeşme 33 31 2 
Foça 28 27 1 
Datça 23 20 3 
Güllük 14 13 1 

Kuşadası 7 7 0 
Edremit 7 5 2 
Toplam 1208 1151 57 

Kaynak:  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İç 
Suları Düzenleme Daire Başkanlığı, 2012 

 
Gulet tipi yatların idare açısından bir sınıf olarak ele alınmaması 

sebebiyle ülkemizdeki gulet sayısı ve kapasiteleri bilinmemektedir.  
Günübirlik gezi tekneleri ise kendilerine özgü kuralları sebebi ile ayrı işlem 
görmekte ve kayıtları tutulmaktadır. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 
kayıtlı 2013 yılı günü birlik gezi tekne sayı ve kapasite verileri aşağıdaki 
gibidir; 
 

Tablo 2. 2013 Yılı Günübirlik Gezi Tekne Sayısı 

Bağlı Olduğu Liman Tekne Sayısı Kapasitesi 
Çeşme 20 1223 
Foça 29 830 

Menderes 6 340 
Seferihisar 6 222 

Dikili 4 158 
İzmir 2 87 
Urla 1 32 

Toplam 68 2892 
Kaynak: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013. 
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5. SAHA ÇALIŞMASI 
 
Deniz turizmi müşterisi evreni içerisinde kadın gulet müşterisi 

örneklemini hedefleyen saha araştırmasında “odak grup toplantısı” 
yöntemi tercih edilmiş, tatil kararı karar verici birey olarak kadınların, 
tekne, sezon, tatil seçenekleri gibi satın alma tercihlerinden hangilerinin 
etkin olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. 

 
5.1. Odak Grup Katılımcılarının Belirlenmesi 

 
Odak grup toplantısına, birbirleriyle ve toplantı moderatörü ile 

yakın ilişkisi bulunmayan, kendi geliri bulunan, daha önce turizm 
müşterisi olmuş, kadın katılımcılar davet edilmişlerdir. Davet edilen 
katılımcılara toplantının konusu ile ilgili ön bilgilendirme yapılmamış, 
sadece tatil tercihleri ile ilgili tercihlerine başvurulacağı duyurulmuştur. 
Toplantıya en az sekiz katılımcının katılması beklentisi ile on iki adaya 
davet ulaştırılmış, adayların onu toplantıya iştirak etmiştir. Toplantı 
öncesi doldurmaları istenen katılımcı profil bilgileri formunun özet 
dökümü Tablo 3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3. Odak Grup Katılımcı Profili 

Katılımcı K1 K2 K3 K4 K5 
Yaş 36 29 26 35 40 

Doğum Yeri İzmir Sivas Berlin Bursa İzmir 
Medeni Hal Evli Evli Evli Bekâr Bekâr 

 
Eğitim 

 
Üniversite 

 
Üniversite 

Yüksek 
Lisans 

 
Üniversite 

 
Üniversite 

 
Meslek 

 
Reprezant 

 
Öğretmen 

Araştırma 
Görevlisi 

Çevre 
Mühendisi 

Satış/ 
Pazarlama 

Daha Önce Tekne 
Kiralama Durumu 

 
Hayır 

 
Evet 

 
Evet 

 
Evet 

 
Evet 

Katılımcı K6 K7 K8 K9 K10 
Yaş 34 25 33 33 29 

Doğum Yeri Afyon İzmir Eskişehir İzmir Adana 

Medeni Hal Evli Evli Evli Evli Evli 
Eğitim Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 

 
Meslek 

 
Memur 

Tıbbi 
Mümessil 

Tanıtım 
Uzmanı 

Tıbbi 
Mümessil 

 
Öğretmen 

Daha Önce Tekne 
Kiralama Durumu 

 
Evet 

 
Evet 

 
Evet 

 
Hayır 

 
Hayır 

  
Katılımcı profili katılımcıların tamamının, örneklem 

oluşturulurken hedeflenmediği halde yüksek eğitimli olduğu 
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gözlenmiştir. Satın alma ölçütleri yorumlanırken, bulguların bu olgu 
gözetilerek yorumlanması gerekliliği oluşmuştur.  
 
 
 
5.2. Toplantı Yeri ve Zamanı  

 
 Odak Grup çalışmasının katılımcılar tarafından bilinen, kolay 

ulaşılabilinen, iş çıkış saatlerinde yoğun trafiği olmayan, park yeri sorunu 
olmayan,  odak grup toplantısını yapmaya uygun büyüklükte bir salonda 
yapılması amaçlanmış ve katılımcılara da danışılarak Dokuz Eylül 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde bulunan bir salonda yapılmasına 
karar verilmiştir. Katılımcılara bir kroki ile yer tarifi yapılmış, toplu 
taşıma araçları ile gelenler yerleşke kapısında karşılanıp, salona kadar 
eşlik edilmiştir. Toplantı salonu katılımcıların kendilerini rahat 
hissedebilmeleri için yeniden düzenlenmiş, çalışmanın tamamı ileride 
referans olarak kullanılabilmesi için katılımcıların bilgisine sunularak 
kayıt altına alınmıştır. Odak grup toplantısı 20 Aralık 2013, Cuma 
tarihinde 19:30-20:42 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.   
 
5.3. Odak Grup Toplantısı   

 
Odak grup katılımcılarına araştırmanın amacı anlatılmış, odak 

grup toplantısının süreci ile ilgili bilgi verilmiş, kendilerini gruba 
tanıtmaları ve daha önce tercih ettikleri tatil deneyimlerini kısaca 
anlatmaları için süre verilmiştir.  

 
Toplantı öncesinde odak grubun değerlendirmesine sunulmak 

üzere beş farklı ürün seçilmiştir. Ürünlerin seçilmiş özellikleri A2 
boyutunda görsellere basılmış gruba incelenmek üzere takdim edilmiştir.  

 
Ürünlerin seçilmiş özellikleri aşağıdaki gibidir: 
a) Guletin fotoğrafları: Dışarıdan görüntüsü, kamara içi, yemek 

salonu, güverte/kıç üstü 
b) Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim günlük 

kiralama fiyatları 
c) Teknenin özellikleri: Yapım yılı, kabin sayısı, personel 

sayısı, kabin detayları, eğlence ekipmanları, klima v.b. 
özellikleri 
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Şekil 1. Odak Grup Toplantısı 

 
Gruba sunulan beş ürün, veri toplamayı kolaylaştırmak için bazı 

uç örnekler de dâhil edilerek seçilmiştir. Seçilen Guletlerin gerçek 
isimleri gizlenmiş, isimleri dışında hiçbir özellik değiştirilmemiştir. 
Seçilen guletler, seçim sebepleri ile beraber aşağıdaki gibidir. 

a) Akasya: High Deluxe, 35m,10 misafir kapasitesi, büyük 
kabin. 

b) Begonvil: 28m, 20 misafir kapasitesi, küçük kabin. 
c) Çiğdem: 45m, 14 kabin ve 32 misafir kapasitesi, çok küçük 

kabinler, kalabalık tatil. 
d) Defne:18m, 4 misafir sayısı, çok ekonomik. 
e) Erguvan: VIP, 44m, 5 çok büyük kabin, pahalı. 
 

Görsellerin incelenmesi ve araştırma sorularının tartışılmasından sonra 
toplantı ile ilgili geri bildirim alınarak toplantı sonlandırılmıştır.  
 
5.4. Araştırma Soruları ve Bulgular   

 
Katılımcıların sefer bölgesi seçerken göz önüne aldıkları ölçütleri 

sorgulamak için guletlerin yoğun olarak kullandığı dokuz sefer sunularak 
tercihleri sorgulanmıştır. 

 
1- Bodrum-Gökova-Bodrum 
2- Fethiye-Kekova-Fethiye 
3- Fethiye-12 Ada-Fethiye 
4- Olympos-Fethiye-Olympos 
5- Marmaris-Fethiye-Marmaris 
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6- Bodrum-Patmos-Leros-Kos-Bodrum 
7- Göcek-Bodrum  veya Bodrum-Göcek 
8- Mykonos-Bodrum veya Bodrum-Mykonos 
9- Bodrum-Marmaris veya Marmaris -Bodrum 

 
Katılımcıların sefer bölgesi tercihinde en önemli etkenin yurtdışı 

durağı olması, vize alma zorunluluğunun caydırıcı etkiye sahip olmadığı 
gözlenmiştir. Çıkış limanına dönülmesi (otomobili park ettiği yere dönme 
şeklinde algılanmıştır), daha önce tatil yapılmış veya yapılmamış durağa 
uğranması gibi etmenlerin de katılımcıların tercihlerine etkisi bulunduğu 
gözlenmiştir. 

 
Yılın hangi ayında tatil yapmayı tercih edersiniz sorusuna verilen 

yanıtlar daha çok kişisel sebeplerle ortaya konmuştur. İzin zamanını 
şirketin belirlemesi, ailenin diğer fertlerine bağımlı değişkenler gibi 
etkenler tatil zamanı tercihini etkilemektedir. 

 
Gulet tatili değerlendirilirken kalabalık tekne tatillerinden 

hoşlanmadıklarını dile getiren katılımcılar, akraba ve yakın arkadaş grubu 
ile dahi teknede kalabalık tatil fikrinden hoşlanmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu sebeple Çiğdem teknesi incelenen tekneler içerisinde 
en az tercih edilen tekne olarak işaret edilmiştir. Bir katılımcı bu tekneye 
“yurt gibi” benzetmesini kullanmıştır. 

 
Az sayıda ama önceden tanımadıkları insanlarla aynı teknede tatil 

yapma fikri ise katılımcılar tarafından farklı değerlendirilmiştir:  
o K1: Tekne de başkalarıyla birlikte olmaktan kesinlikle rahatsız olmam 

zaten otelde de başkalarıyla aynı alanı paylaşıyoruz. Benim için sorun 
olmaz. 

o K2:  Hiç rahatsız olmam aynı durum otelde de söz konusu. 
o K3:  Rahatsız olmam. 
o K4:  Bence sorun olur aynı ortamda olmayı çok istemem. 
o K5:  Benim için hiç sorun değildir.  
o K8:  Kesinlikle benim için çok zor, uyum sağlayamam 

 
Görseller üzerinden yapılan değerlendirmede hem özellikleri 

açısından hem de estetik olarak en beğenilen tekne, günlük fiyatları 
Erguvan Guletinden (VIP sınıfı) sonra en pahalı tekne olmasına rağmen 
Akasya Guleti olmuştur. Katılımcıların sadece ikisi en ekonomik seçenek 
olan Defne teknesini tercih ederken diğer tüm katılımcılar Akasya 
Guletini tercih etmiştir. 
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o K4: Yılda bir kere tatil yapacaksam imkânlarımı zorlayıp iyisini seçerim, 
Akasya bence. 

o K6: Olmuşken iyisi olsun, Akasya çok güzel bence aradaki fiyat farkına 
değer. 

o K1: Zaten sadece uyumaya giriyor olacağız, en uygun en ekonomik fiyat 
Defne, sonuçta aynı yerlerde olacağız, haksız mıyım?  

 
Referans grup etkilerinin sorgulandığı kısımda tatil kararı 

verirlerken katılımcılarımızın sadece ikisi ailelerinden etkilendiklerini 
belirtirken, diğerleri arkadaş etkisinin karar verme sürecinde etkili 
olduğunu belirtmişlerdir. Ancak tatile dair bilgi toplama tercihleri 
sorgulandığında güvendikleri bilgi kaynağının ailelerden çok internet 
siteleri olduğu anlaşılmış, satın alma kararı öncesi ve satın alma süreci 
boyunca tüm katılımcılarımız internet kaynaklarına başvurduklarını 
belirtmişlerdir. 

 
Ailede tatil kararı nasıl alınır sorusuna verilen yanıtlarda 

katılımcılarımız karar verme sürecinde etkin rolün çoğunlukla 
kendilerinde olduğunu belirtmişlerdir. Bu süreci çalıştıkları yerlerin izin 
dönemleri gibi zorunlu nedenlerin etkilediğini de ifade etmişlerdir. 
 

Yiyecek ve içecek satın alımlarının misafirler tarafından 
yapıldığı, menülerin misafirler tarafından oluşturulduğu, günlük menüler 
oluşturulurken misafirlerin aktif rol aldığı tatil seçeneklerini tercih 
edebilecekleri seçenekleri katılımcılar tam bir konsensüs içerisinde 
reddetmiş, tatilde bu uğraşı istemediklerini, gulet işletmecisinin her şeyi 
hazır sunması gerektiğini bildirmişlerdir. 

 
Bazı işletmelerin tutundurma faaliyetleri içerisinde ön plana 

çıkarttığı “düşük kalorili tatil” seçeneğini istemediklerini, tatilde kalori 
hesabı yapak istemediklerini belirtmişler,  personel listesinde pilates 
hocası görmenin satın alma kararlarını olumsuz yönde etkileyeceğini 
belirtmişlerdir. 

 
6. SONUÇLAR, ÖNERİLER, KISITLAR 

 
Araştırmamız bize göstermiştir ki, kadınlar tatil kararı verirken 

belirli bir lüks düzeyi beklentisi içerisinde ve zahmetsiz tatil 
seçeneklerine yönelen bir yapıdadırlar. Tatil fikri olarak deniz turizmi ve 
yat kiralamaya sıcak bakılmakta ve yurtdışı uğraklı sefer planı yapan 
ürünler rağbet görmektedir. Katılımcılarımız tatil planında, uğrak yerleri 
planlamasında, menü planlamasında aktif görev almaya gönüllü değildir. 
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Tüm bu detayların önceden düşünülmüş ve hazır sunulmuş olmasını 
tercih etmektedirler 

 
Yapılan odak grup çalışmasında hedeflenmediği halde sadece 

eğitim seviyesi yüksek katılımcıların bulunması, tercihlerin ortaya 
konmasında göz önünde bulundurulması gereken bir kısıt olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı odak grup toplantısı eğitim 
seviyesi daha düşük bir grup ile tekrarlanarak bulguların doğruluğu teyit 
edilebilir.  

 
Pazarı doğru anlamak için erkekler odak grubu ve çiftler odak 

grubu da toplanarak belirlenecek tercihler büyük ölçekli bir anket 
çalışması için veri olarak kullanılabilir ve nitel çalışmalardan elde edilen 
ölçütlerin, hangilerinin satın alma kararı üzerinde daha büyük etkiye 
sahip oldukları sorgulanabilir. 
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