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Granada Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) İş birliği ile Mardin
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Kurumsal ve Sektörel
Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Hazırlayanlar: Merve Durak | Proje Koordinatörü
Murat Erçin | DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı
DİKA Proje Sorumlusu
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Mardin Turizm Sektöründe Yönetişim ve İşletmeler (Otel ve Restoranlar
Özelinde) Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Çalıştayları

Giriş
Turizm paydaşlarına yönelik Mardin Turizm Sektöründe Yönetişim Ve İşletmeler (Otel Ve
Restoranlar Özelinde) Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Çalıştayları kamu kurum ve kuruluşları, otel
ve restoran işletmeleri ve sivil toplumdan paydaşlarla 21-22 Ekim 2019 tarihlerinde Dicle Kalkınma
Ajansı’nda gerçekleştirildi.
Proje ekibinden DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı ve Proje temsilcisi Murat Erçin
projenin sunumunu ve çalıştayın moderatörlüğünü gerçekleştirirken, Proje Koordinatörü Merve Durak
ise projenin sektörel kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen anket ve mülakatların
analizlerinin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zabıta Daire
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Mardin Esnaf ve
Sanatkârlar Odası ve Sabancı Kent Müzesi Müdürlüğü’nden temsilciler, otel ve restoran işletmeleri ve
sivil toplumdan paydaşlar çalıştayın ilk bölümünde yönetişim ve hizmet standartları ile ilgili görüşlerini
bildirdiler. İkinci bölümde ise 4 farklı gruba ayrılan katılımcılar atölye çalışmasını tamamladılar.

BÖLÜM 1. SAHA ANKET ÇALIŞMALARI
Projenin sektörel kapasite geliştirme faaliyetleri
çerçevesinde yürütülen anketler 3 ayrı hedef gruba
yönelik olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür.
•

20 adet kamu personeli,

•

10 adet otel ve restoran işletmecisi,

•

50 adet yerli ve yabancı turist olmak
üzere toplamda 80 adet anket yürütülmüş ve sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

1.1. Kurumlara Yönelik Yürütülen Anket Sonuçları
Yaptığımız çalışma kapsamında çalış tayımızın odaklandığı hizmet standartları ve yönetişim ile ilgili
sonuçlar aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır:
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Elde edilen sonuçlar;
1.

‘’Mardin’de turizm sektöründe hizmet kalitesini nasıl buluyorsunuz?’’ sorusuna
katılımcıların %30’u ORTA ve %50’si ZAYIF olarak cevap vererek grafikteki en büyük payı
oluşturmuştur.

2. ‘’Mardin’de turizm yönetimi konusunda kurumlar arasında bir eş güdüm var mı?’’
sorusuna %25 oranda ORTA, %35 ZAYIF ve %40 YETERSİZ olarak cevap verilmiştir.
Yerli halkın turizme ve turiste bakışı ve tutumu olumlu bulunan özellikler arasındadır. Katılımcılar bunun
bir avantaj olduğunu, yerel halkın turizmdeki yenilikleri ve gelişmeleri sahipleneceğini vurgulamışlardır.

1. % 75 ile kurumlar arasında işbirliğinin ortak bir amaç olarak değerlendirilememesi
şeklinde,
2. % 65 ile kişisel çıkarların kurumsal vizyonun önüne geçmesi şeklinde cevap verilmiştir.
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1. Turizm sektöründe kurumlar arasındaki ortaklık ve iş birliğini geliştirmek için katılımcı bir
yönetişim modelinin benimsenmesi gerektiği katılımcıların %80’i tarafından ifade
edilmiştir.
2. Kurumsal iş birliğinden sorumlu personelin görevlendirilmesi %75 oranla belirtilmiştir.

Katılımcılar anket sonuçlarına katıldıklarını ifade ederek, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon
eksikliğinin Mardin turizminde önemli bir sorun olduğunun altını çizerek tüm paydaşları temsil
edebilecek üst bir kurula olan ihtiyaçtan bahsetmişlerdir.

1.1. İşletmelere Yönelik Yürütülen Anket Sonuçları

Otel ve restoran işletmeleri ile yürütülen anket kapsamında
katılımcılara ‘’Kalifiye personel bulmakta zorlanıyor
musunuz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %100’ü
eğitimli personel bulamadıklarını ifade etmişlerdir.
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Bu kısımda ise 2 alan öne çıkmıştır.
1. ‘’Mardin’de turizm sektöründe hizmet kalitesi %20 İYİ, %40 ORTA, %40 ZAYIF şeklinde
nitelendirilmiştir.
2. ‘‘İşletme olarak sorun ve taleplerinizin çözümüyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
memnuniyet düzeyi %10 ORTA ve %60 ZAYIF olarak nitelendirilmiştir.

Ankete katılan işletme temsilcileri kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli desteği
1.1. Turistlere Yönelik
Anket Sonuçları
alamadıklarını
bununYürütülen
da sebebinin
kurumlar arasındaki yetki kargaşasının ve
koordinasyon eksikliğinin olduğunu ifade etmişlerdir.

1.2. Turistlere Yönelik Yürütülen Anket Sonuçları

Anket sonuçlarına göre; ulaşım ile ilgili problemler, çevresel kirlilik, yeme-içme ve konaklama
olanaklarının yetersiz olması, konaklama ve restoranlardaki yüksek fiyatlar ankete katılım
sağlayan yerli ve yabancı turistlerin Mardin’de olumsuz bulduğu özellikler arasında öne
çıkmaktadır.
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Katılımcılar çevresel kirlilik konusunda denetimlerin sıklaştırılması ve ceza uygulamalarının
artırılmasının geçici çözümler olduğunu vurgulayarak, kalıcı sonuç almak için yerel halkı
bilinçlendirecek çalışmalar yapmanın önemli olduğunu ifade ettiler.
Ulaşım konusunda ise, uçak saatlerinin turistler için elverişli olmadığı, havaalanından şehre
ulaşımın yeterli olmadığı ve Eski Mardin Bölgesi’ne tur otobüslerinin girişinin yasaklanması
sebebiyle ziyaretçilerin konaklama alanlarına ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.

BÖLÜM 2. ATÖLYE ÇALIŞMASI
Atölyenin amacı Mardin turizm sektöründe yönetişim ve hizmet standartları (otel ve restoranlar
özelinde) ile ilgili sektördeki temsilcilerden de görüş alarak projede planlanan mevcut durum analizi
çalışmasına veri sağlamaktır.
Yapılan atölye çalışması 2 bölümden oluşmaktadır;

Otel Çalışanları Hizmet
Kalitesi

Otel Temizlik ve Hijyen
Düzeyi

1) Hizmet
Standartları
Restoran Çalışanları
Hizmet Kalitesi

MARDİN TURİZM
SEKTÖRÜNDE YÖNETİŞİM VE
İŞLETMELER (OTEL VE
RESTORANLAR ÖZELİNDE)
HİZMET STANDARTLARININ
İYİLEŞTİRİLMESİ

Restoran Temizlik ve
Hijyen Düzeyi

2) Yönetişim

Yönetişim Kalitesi ve
Katılımcı Yönetişim
Anlayışı
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Aşağıdaki değerlendirme soruları turizm sektöründe hizmet kalitesini ölçmeye yöneliktir.
Şablonda belirlenen kriterlere yönelik seçeneklerin değerlendirilmesine ilişkin grid ölçütleri şu
şekildedir:
(5) Çok iyi, (4) İyi, (3) Orta, (2) Zayıf, (1) Yetersiz seçeneğini temsil etmektedir. Her seçenek için
verilen puan seçeneğin yanında yer almaktadır.
Anket örneği aşağıdaki gibidir:
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Aşağıdaki değerlendirme gridinde yer alan sorular turizm sektöründe yönetişim kalitesini ölçmeye
yöneliktir:

2.1. OTEL VE RESTORAN HİZMET STANDART KALİTESİ
Katılımcılar değerlendirme gridinde yer alan ilk kısımdaki
soruları cevaplamışlardır. 4 grubun da cevapları grafiklere
yansıtılmış ve grafikler
 otel çalışanları hizmet kalitesi,
 otel temizlik ve hijyen düzeyi,
 restoran çalışanları hizmet kalitesi
 restoran temizlik ve hijyen düzeyi
düşüncelerini ortaya koymuştur.

2.1.1. Otel Çalışanları Hizmet Kalitesi

hakkında
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1. A Masası’nda otel çalışanlarını değerlendiren katılımcıların %45’i İYİ, %44’ü ORTA ve 11’i
ZAYIF olarak cevap vermiştir.
2. B Masası’nda katılımcıların %43’ü ORTA , %29’u ZAYIF ve %14’ü İYİ olarak cevap vermiştir.
3. C ve D Masaları değerlendirmede %67 ORTA ve %33 ZAYIF cevabını vermiştir.

Genel değerlendirmede otel çalışanlarıyla ilgili ortalama memnuniyetin ORTA VE ZAYIF
DÜZEYDE olduğu görülmektedir.

2.1.2. Otel Temizlik ve Hijyen Düzeyi

1. Grafikler incelendiğinde katılımcı görüşlerinin otel temizlik ve hijyen düzeyini genellikle
ORTA ve ZAYIF olarak değerlendirmişlerdir.
2. B Masası %75 oranda ORTA, %13 YETERSİZ, %12 İYİ olarak değerlendirmiştir.
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3. A, C ve D Masaları ankete ZAYIF ve ORTA şeklinde cevap vermişlerdir.

Genel değerlendirmede otellerin temizlik ve hijyen düzeyleri ORTA VE ZAYIF DÜZEYDE
nitelendirilmiştir.

2.1.3. Restoran Çalışanları Hizmet Kalitesi

1. D Masası’ndaki katılımcıların %89’u restoran çalışanlarının hizmet kalitesine ZAYIF
cevabını vermiştir.
2. B Masası’nda %37 oranla İYİ, %37 oranla ORTA cevabı öne çıkmıştır.
3. Grafikler incelendiğinde katılımcılar restoran çalışanlarını genellikle ORTA ve ZAYIF olarak
değerlendirmişlerdir.

Çalıştay katılımcıları turizm sektöründe işletmelerin kalifiye personel bulmakta zorlandığını,
personellerin herhangi bir konuda eğitim almadıklarını ve yabancı dil bilmediklerini ifade
etmişler ve çalışan hizmet kalitesini ORTA ve ZAYIF olarak nitelendirmişlerdir.
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2.1.4. Restoran Temizlik ve Hijyen Düzeyi

1. B Masası %75 oranda ORTA, %13 YETERSİZ, %12 İYİ olarak değerlendirmiştir.
2. A ve D Masaları ankete YETERSİZ, ZAYIF ve ORTA şeklinde cevap vermişlerdir.
3. C Masası’ndaki katılımcılar otel temizlik ve hijyen düzeyinin aksine restoranların temizlik ve
hijyen düzeyini %78 oranla İYİ bulduğunu ifade etmiştir.

Genel değerlendirmede restoranların temizlik ve hijyen düzeyi ile ilgili memnuniyetin yüksek
olmadığı görülmektedir. Katılımcılar, temizlik ve hijyen düzeyinin iyileştirilmesi için
denetimlerin düzenli ve belli bir standartta yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
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OTEL VE RESTORAN TOPLAM HİZMET STANDART KALİTESİ

1. A Masası’nda otel ve restoran hizmet kalitesini değerlendiren katılımcıların %36’sı ORTA
ve %36’sı ZAYIF olarak cevap vermiştir.
2. B Masası’nda katılımcıların %47’si ORTA , %22’si ZAYIF ve %22’si İYİ olarak cevap
vermiştir.

1. C Masası’ndaki katılımcıların %53’ü ORTA ve %25’i ZAYIF olarak cevap vererek grafikteki
en büyük payı oluşturmuştur.
2. D Masası Otel ve Restoran Hizmet Kalitesini ölçen sorulara %67 oranda ZAYIF cevabını
vermiştir.

Otel ve restoran çalışanlarıyla ilgili memnuniyet düzeyi saha çalışmasındaki sonuçları
doğrulamaktadır. ORTA ve ZAYIF görüşleri ağırlıklı olarak belirtilmiştir.
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2.2.

YÖNETİŞİM KALİTESİ VE KATILIMCI YÖNETİŞİM ANLAYIŞI

B MASASI

A MASASI

C MASASI

D MASASI

1. A Masası’nda Yönetişim kalitesini değerlendiren katılımcıların %89’u ZAYIF olarak cevap
vermiştir.
2. B Masası’nda katılımcıların %25’i ORTA, %37’si ZAYIF ve %38’i YETERSİZ olarak cevap
vermiştir.
3. C Masası’ndan %67 oranında ZAYIF cevabı gelirken, D Masası’nda ise katılımcıların %67’si
yönetişim kalitesini YETERSİZ olarak değerlendirmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇLAR
Yapılan çalışma kapsamında çalıştayın odaklandığı hizmet standartları ve yönetişim ile ilgili
sonuçlar aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır:
1. Mardin turizm sektöründeki otel ve restoranlar özelinde çalışan ve temizlik/hijyen
kalitesini değerlendiren katılımcıların %42’si ORTA ve %38’i ZAYIF olarak
nitelendirmişlerdir
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2. Mardin turizm sektöründeki yönetişim kalitesini katılımcıların %57’si ZAYIF, %34’ü ise
YETERSİZ olarak nitelendirmiştir.

Mardin İlinde Otel ve restoran özelinde çalışan ve genel temizlik kalitesinin düşük
düzeyde olduğu, bununla birlikte yönetişim alanında ise çok yüksek oranda
memnuniyetsizlik olduğu paydaş görüşleriyle belirlenmiştir. Paydaş katılımcıları görüş
ve öneri bölümünde Hizmet standartlarına yönelik uygulanabilir ve üzerinde
uzlaşılabilecek bir çalışma yapılması ve yönetişim konusunda da katılımcı ve
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde danışman statüsünde bir turizm kurulu
kurulması önerisini ağırlıklı olarak desteklemişlerdir.

