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ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Tur Rehberi Performansı ve Turist Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Meta Analizi: 
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Öz 

Paket grup turları lisanslı turist rehberleri yönetimi altında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama 
bazı diğer ülkeler (Ör: Çin, İngiltere) ile birlikte Türkiye’de de yasal zorunluluğu olan bir 
uygulamadır. Yasal zorunluluk dışında lisanslı turist rehberleri, sektörde yer alan diğer 
işletmeler ile birlikte seyahat acentesi veya tur operatörü tarafından turun sorunsuz 
gerçekleşmesi ve turist memnuniyeti bakımından ikamesi olmayan bir etken olarak 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı turist rehberliğindeki meslekî rollerin yerine getirilmesi 
sonucunda oluşan tur rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin meta analiz 
yöntemi ile incelenmesidir. Meta analiz farklı araştırma bulgularının karşılaştırılma ve 
birleştirilmesinde kullanılan nicel araştırma yöntemidir. Araştırma kapsamında meta-analize 
dâhil edilen on altı çalışmadan elde edilen on dokuz etki değeri kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında değerlendirmeye alınan makalelerin örneklem genişliği yirmi binin üzerinde 
olmakla birlikte tamamı uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Çalışmanın analizleri 
Comprehensive Meta Analysis (CMA) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Meta-analiz sonucunda 
elde edilen etki büyüklüğü düzeyine göre tur rehberlerinin performansının turistlerin 
memnuniyeti üzerinde mükemmel düzeyde ve anlamlı bir etki büyüklüğüne sahip olduğu tespit 
edilmiştir (g=1,53; p<0,05). Rehberin meslekî bilgileri, problem çözme kabiliyeti, iletişim ve 
organizasyon yetenekleri, empatik olmaları, iş tutumları ve görünümlerinin rehberlerin 
performansını ve turist memnuniyetini etkileyen en önemli faktörler olduğu sonucu elde 
edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tur Rehberi, Tur Rehberi Performansı, Turist Memnuniyeti, Meta Analiz. 
Makale Gönderme Tarihi: 16.11.2020 
Makale Kabul Tarihi: 03.01.20201 

Önerilen Atıf:  
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Meta-Analysis of the Relationship between Tour Guide Performance and Tourist 
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Abstract 

Carrying out package group tours under the management of licensed tourist guides is a legal 
practice in our country as well as in some countries. Apart from legal obligation, licensed tourist 
guides are seen by the travel agency or tour operator together with other businesses in the sector 
as a factor that has no substitute for the smooth realization of the tour and tourist satisfaction. 
The aim of this study is to examine the relationship between tour guide performance which is 
formed by the fulfillment of professional roles in tourist guiding and tourist satisfaction, by meta-
analysis method. Within the scope of the research, nineteen effect values obtained from sixteen 
studies included in meta-analysis were used. The sample size of the articles evaluated within the 
scope of the study is over twenty thousand and all of them have been published in international 
journals. The analysis of the study was carried out with Comprehensive Meta-Analysis (CMA) 
software. According to the effect size level obtained as a result of the meta-analysis, it was 
determined that the performance of tour guides has an excellent and significant effect size on the 
satisfaction of tourists (g = 1.53; p <0.05). It was concluded that the guide's professional 
knowledge, problem solving ability, communication and organizational skills, empathy, job 
attitudes and appearance are the most important factors affecting the guides' performance and 
tourist satisfaction. 

Keywords: Tour Guide, Performance of Tour Guide, Tourist Satisfaction, Meta-Analysis. 
Received: 16.11.2020 
Accepted: 03.01.20201 
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GİRİŞ 

Turist rehberlerinin sektördeki hizmet sağlayıcılığı konumunda yer aldıkları görülmektedir. 
(Arslanturk ve Altunoz, 2012). Rehberli bir turdaki rehber performansı, turistlerin deneyimlerini 
inşa etmelerine veya anlamlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla ve aracı olarak hareket 
etmeleri sonucunda rehberlerin sergiledikleri aktif rollerin toplamı olarak tanımlanabilmektedir 
(Weiler ve Walker, 2014). Tur rehberi, tur katılımcılarına seyahatleri boyunca eşlik ederek turda 
lider, iletişimci, organizatör, satış görevlisi, danışman, şovmen ve seyahat acentesinin temsilcisi 
gibi çeşitli roller oynamaktadır (Yen vd., 2018). Paket tur gruplarında en ayırt edici role sahip 
olan tur rehberi, tur üyelerine çeşitli hizmetler sunmakta ve onlarla uzun vadeli bağlar geliştirme 
(Cheng vd., 2016; Tsaur ve Ku, 2019) fırsatı bulmaktadır. Tur rehberinin hizmet sunmasındaki 
performansı sadece şirketin imajını, müşteri sadakatini ve ağızdan ağza iletişimini etkilemekle 
kalmaz, aynı zamanda söz konusu turu rakiplerin turlarından farklılaştıran faktör olabilmektedir 
(Mossberg, 1995). Müşterinin kaliteli hizmet performansı deneyimi, müşterinin güven hissi 
duymasına bağlıdır ve turistler tur rehberinin performansının yüksek kalitede olduğunu 
algılarlarsa, muhtemelen tur rehberine yüksek derecede güven ve aldıkları tur hizmetinden de 
memnuniyet duyacaklardır (Chang, 2014). Chang (2014), turist memnuniyetini, zamanı 
kaybetme hissi anlamına gelen “akış” durumunu yaşama ile ilişkilendirmekte ve turistlerin eğer 
tur aktivitelerinden memnun olurlar ise “akış” hissini yaşayacaklarını ifade etmektedir.     

Liu ve Tsaur (2014), Çin gibi geniş yüzölçümüne sahip ülkelerde rehberlerin yerel ve ülkesel 
olarak iki gruba ayrıldığını, turlarda her iki rehberin de olması gerektiğini belirtmektedir. Yerel 
rehberin turda görev alması ülkesel rehberin seçimine bağlıdır ve turda yer almadıkları 
durumlarda ülkesel rehberin onun sorumluluklarını üstlenmesi beklenir (Chang, 2009). Bu 
durum tur sürecini etkilemektedir. Örneğin Wang vd., (2013), Tayvanlı yaşlı turistlerin ilgi 
duydukları yeri ziyaret ederken kendilerine bakıldığı hissini takdir edebilecekleri şekilde ulusal 
tur rehberinin tur grubunun en önünde yürümesini yerel rehberin ise tur grubunun en arkasında 
grubu takip etmesini talep ettiklerini belirtmiştir. Bu tarzda yani tur üyelerinin kültürünün neden 
olduğu bazı taleplerin şekillendirdiği başka uygulamalar ile turist rehberleri daha iyi performans 
gösterdiğinde ve hizmet etmek için daha fazla çaba sarf ettiğinde, tur katılımcıları bu performansı 
tur esnasında takdir etmeye yönelik davranışlar sergileyeceklerdir (Chang, 2006).  

Türkiye’de yerel rehberin ulusal rehber yönetiminde olan grup paket turlarına eşlik etme 
zorunluluğu bulunmazken ulusal rehberlerin turun başlangıcından bitimine kadar turda yer 
alarak görevlerini yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulamada ise ulusal rehberin günlük 
yevmiyesinin azaltılması vb. diğer nedenlerle yasal zorunluluğa uyulmadan sadece gezilen 
yerlerde rehberlik hizmeti alınabildiği görülmektedir. Rehberin performansı ile turistin 
memnuniyeti arasındaki ilişkinin araştırılması sunulan rehberlik hizmeti kalitesinin ve neden 
olduğu sonuçların anlaşılması bakımından önemli görülmektedir. Bu çalışmada tur rehberlerinin 
meslekî rollerinin şekillendirdiği performansları ile turist memnuniyeti ilişkisinin araştırmanın 
yöntemine uygun olacak şekilde geniş bir örneklem çerçevesinde (21.215) nicel araştırma 
yaklaşımlarından ve farklı araştırma bulgularının karşılaştırılması ve birleştirilmesini içeren 
meta-analiz yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır. 

Meslekî Roller Bakış Açısı ile Turist Rehberliği 

Uluslararası platformlarda turist rehberlerini temsil eden önemli kurumların, turist rehberlerinin 
meslekî rol tanımlarını yaparken, yabancı dil becerisini kullanmalarını merkeze aldıkları 
görülmektedir. Rehberlerin yabancı dil becerisi sayesinde (http://www.wftga.org/), arkeoloji, 
tarih, doğal ve kültürel miras ile diğer kültürel alanlara ilişkin bilgilerini turistlere aktarabilme 
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ve yorum yapabilme (https://iftta.org/glossary) rollerine odaklanılmış olduğu görülmektedir. Bu 
rolleri sayesinde rehberler, turistlere hizmet ve deneyim sağlayan aracılar olarak da anılmaktadır 
(https://www.feg-touristguides.com). Uluslararası meslek örgütlerinin turist rehberlerinin 
meslekî rollerine yönelik yapmış oldukları tanımlamalar ile literatürde incelenmiş olan 
çalışmalarda (Cohen, 1985; Weiler ve Davis (1993); Mossberg, 1995; Yuan vd., 2008; Huang vd., 
2009; Lee vd., 2011; Raikkonen ve Honkanen, 2013; Chang, 2014; Chan vd., 2015; Kuo vd., 2016; 
Liu ve Deng, 2017; Albayrak, 2018; Kuo vd., 2018; Tsaur vd., 2018; Velez vd., 2018) yer alan 
tanımların hemen hemen aynı temalara yönelik olduğu gözlenmektedir. Bir tur rehberinin çeşitli 
iş tanımları mevcut olsa da temelde ilham verici ve eğlenceli bir şekilde çevreyi yorumlama rolü, 
açıkça tanımlanmış kültürel veya coğrafî bir alanda çalışma ve yabancı dil bilgisi kullanımı başta 
gelen iş tanımları arasında yer almaktadır (Huang vd., 2010). Turist rehberinin turizm sektörü 
içerisindeki konumu değerlendirildiğinde Arslantürk ve Altunoz (2012), turist rehberlerinin 
sektörün arz tarafında yer aldığını ve turistler tarafından rehberin bir hizmet yaratıcısı olarak 
algılandığı belirtilmektedir.     

Cohen'in (1985) turist rehberlerinin rollerini tarihsel ve modern roller temelinde yol gösterici ve 
lider olarak sınıflandırmasının ardından Weiler ve Davis (1993), Cohen'in (1985) sınıflandırması 
ile karşılaştırıldığında rehberlerin rollerini motivasyon sağlayıcı ve çevre yorumlayıcısı olarak ön 
plana çıkarmıştır. Turist rehberlerinin yorumlayıcılık rolü, turistlerin deneyimledikleri 
destinasyonun kültürel özelliklerini analiz etmelerine yardımcı olmakla birlikte (Lee vd., 2011) 
bir tür öğretim rolünü de (Cheng vd., 2019) kapsamaktadır. Rehberlerin, turistlerin seyahat 
deneyimlerinin tümünden memnuniyet duymalarını sağladıkları (Mossberg, 1995) ayrıca 
destinasyona bağlılık göstermelerinde de önemli rolleri olduğu kabul edilmektedir (Kuo vd., 
2016; Cheng vd., 2018; Tsaur vd., 2018).  

Turist rehberleri, destinasyon ve destinasyonların ziyaretçileri ile aralarında arabuluculuk rolüne 
sahiptir ve bu rol çerçevesinde turistlere sunduğu hizmetler ile turistlerin memnuniyetini 
sağlamaktadır (Huang vd., 2010; Chang, 2014). Rehber arabuluculuk rolleri ile turistlerin yabancı 
oldukları destinasyonda turistlerin tanımadıkları kültürel öğelere yönelik destekleyici 
deneyimler ve deneyimlerini kolaylaştırma hizmeti sunma fonksiyonuna da sahiplerdir (Caber 
vd., 2018). Deneyime dayalı etkileşimler söz konusu olduğunda meslekî rolleri sayesinde bir 
rehber turistlere satılmış olan standart bir tur programını 'macera', 'heyecan' veya 'fantezi' 
niteliğinde somutlaştıracaktır (Dijk vd., 2011).  

Chang (2014)’a göre rehberler, turistlere “gerçek anı” sağlayan ilk hizmet sağlayıcılardır ve 
turistler için geziyi yapabilecek veya bozabilecek önemli ve çok boyutlu rolleri (Heung, 2008; 
Huang vd., 2010; Tsaur ve Lin, 2014; Huang vd., 2015) yerine getirirler. Tur rehberleri, bir turun 
turistler üzerindeki tüm izlenimlerini ve memnuniyetini sağlamada aktif bir role sahipken, ana 
sorumlulukları grubun sorunlarını çözme noktasında liderlik rolünü kullanmaktır (Cheng vd., 
2019). Tur esnasında birçok rolü birlikte yürütmeleri gerektiğinden bu aynı zamanda 
memnuniyeti azaltıcı bir durumdur. Bu yüzden rehberlerin anlık kazanımlardan kaçınması 
gerekmektedir (Heung, 2008; Tsaur vd., 2018). Cheng vd., (2017)’ e göre tur grubuna program 
boyunca eşlik etme sürecinde (Weiler ve Black, 2015) müşterilerin güvenini oluşturan tur 
rehberlerinin, müşterilerin tüm seyahatleri boyunca algıladıkları risklerin azalmasında önemli 
rolleri vardır. Weiler ve Yu (2007), çalışmalarında özellikle ülke dışına seyahat edenlerin paket 
turlara katılma sebebinin turist rehberlerinin onlara sağlayacağı kültürel aracılık rolü olduğunu 
belirtirken bu sayede turistlerin algıladıkları risklerin azalacağı beklentisine sahip olduklarını 
vurgulamışlardır.   
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Tüketici Tatmini ve Turist Rehberleri 

Tüketici tatmini temelde tüketicinin satın almış olduğu ürüne yönelik olumlu veya olumsuz 
değerlendirmelerini ifade etmektedir (Tsaur vd., 2018). Literatürde tur rehberlerinin performansı 
ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkiye odaklanmış olan çalışmalar incelendiğinde (Mossberg, 
1995; Yuan vd., 2008; Huang vd., 2009; Lee vd., 2011; Raikkonen ve Honkanen, 2013; Chang, 2014; 
Chan vd., 2015; Kuo vd., 2016; Liu ve Deng, 2017; Albayrak, 2018; Kuo vd., 2018; Tsaur vd., 2018; 
Velez vd., 2018) tur rehberinin turist memnuniyetini sağlamada çok önemli bir faktör olduğu 
görülmektedir (Bowie ve Chang, 2005; Yuan vd., 2008; Huang vd., 2015; Liu ve Deng, 2017; 
Albayrak, 2018; Kuo vd., 2018). Bir tur programı satın almış olan turistler ile programın başından 
sonuna kadar yoğun bir şekilde iletişim halinde olduğu kabul edilen (Chang, 2014; Cheng vd., 
2017), turist rehberlerinin turistlerin satın almış olduğu tur paketi ile birlikte tüm seyahat 
deneyimlerine yönelik tatminlerini etkilemiş oldukları varsayılmaktadır (Chang, 2006). Dolayısı 
ile turistin bir deneyime ilişkin algısı ve tepkisi kısmen rehberin, turistin sahip olduğu uygun 
duygusal tepkiyi düzenleyebilme yeteneğine bağlı olmaktadır (Dijk vd., 2011).  

İlgili literatürde turistlerin memnuniyetinin ayrıca satın almış oldukları hizmetin kalitesi ile de 
doğrudan ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Heung, 2008; Huang vd., 2010; Raikkonen ve 
Honkanen, 2013; Chang, 2014; Kuo vd., 2016; Hansen ve Mossberg 2017; Kuo vd., 2018; Cheng 
vd., 2019). Raikkonen ve Honkanen (2013), çalışmalarında bir paket turun kalitesi ile tur 
rehberinin rolleri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu kabul etmektedir. Buna bağlı olarak 
oluşacak turist memnuniyetinin belirlenmesinde bir tur lideri veya tur liderinin hizmet 
kalitesinin önemine odaklanmıştır. Cheng vd., (2019) bir turist rehberinin turistlere sunmuş 
olduğu hizmet kalitesinde rehberin destinasyon bilgisi, sunum ve iletişim yeteneklerinin 
belirleyici olduğunu belirtmiştir. Chan vd., (2015) ise turistlerin tatminini sağlayan en önemli 
etkenin rehberin sahip olduğu hizmet tutumu ve yorumlama yeteneğinin kalitesi olduğunu 
bildirmektedir.  

Tsaur vd., (2018)’ ne göre hizmet sektöründe çalışanlar müşterileri ile arkadaşlık seviyesinde 
güçlü ilişkiler kurabilirler. Bunun nedeni hizmetin deneyimsel olması ve etkileşim içermesidir. 
Bu durum rehberler ve tur katılımcıları içinde geçerlidir. Tur katılımcıları rehberin performansını 
takdir ettiklerinde onunla uyum boyutunda ilişkilerini kurmaya istekli olacaklardır. Tur 
katılımcıları ile rehber arasında uyuma dayalı ilişkinin kurulmasının en önemli nedeni turist 
rehberinin misafir odaklı iş tutumudur ve uyum ilişkisi, turist memnuniyetinin bir göstergesidir 
(Tsaur vd., 2018).       

Turistlerin katılmış oldukları turlarda rehberin organizasyon yaratabilme yeteneğine ait 
performansı turistin algıladığı hizmet kalitesi dolayısı ile memnuniyetini etkilemektedir (Huang 
vd., 2010). Başkalarına hizmet verebilme yeteneği rehberin kendiliğinden hazır olma durumunu 
ifade etmekte ve rehberin sahip olduğu bilgi düzeyi, mesleğine karşı tutkusu, turistlere ile empati 
kurabilmesi hatta rehberin sağlık koşulları ile birlikte işine yansımaktadır (Huang vd., 2010; Kuo 
vd., 2018). Rehberlerin turlarda görev alan diğer iş görenler ile koordinasyon sağlama, zamanı 
yönetebilme ve turla ilgili ekstra hizmetleri sağlayabilmesini ifade eden organizasyon 
yeteneklerinin aynı zamanda rehberin kişiler arası yani başkalarına hizmet verebilme 
yeteneğinin varlığına bağlı olduğunu ifade etmek mümkündür.   

Kuo vd., (2018) tur rehberlerinin hizmet kalitesini etkileyen diğer bir değişkenin rehberin sahip 
olduğu ve bir tur rehberinin bir destinasyonun kültürü, müşteri ihtiyaçları konusundaki 
farkındalığı ve turistik yerler hakkındaki bilgisi anlamına gelen meslekî yetkinlik olduğunu 
belirtmektedir. Vélez vd. (2018), çalışmalarında turistlerin memnuniyetini etkileyen bir değişken 
olarak Kuo vd., (2018) ve Huang vd., (2010) tarafından önerilen turist rehberinin performansını 
araştırmalarına dahil etmişlerdir.  
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Bu kapsamda, turist rehberliğindeki meslekî rollerin yerine getirilmesi sonucunda oluşan tur 
rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin kavramsal ilişkiler bakımından 
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu ilişkinin meta analiz yöntemi çerçevesinde araştırılması 
amaçlanmaktadır.   

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada etki büyüklüğü bakımından tur rehberi performansı ile turist memnuniyeti 
arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla nicel araştırma yaklaşımına ait araştırma modellerinden 
meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta analiz farklı yer ve zamanlarda yapılmış bağımsız 
çalışma bulgularına ait verileri karşılaştırmak ve birleştirmek için kullanılan bir yöntemdir (Card, 
2010; Borenstein vd., 2011).    

 

Veri Toplama Araçları 

WoS (Web of Science), Scopus ve Google Scholar veri tabanları karşılaştırıldığında bilimsel 
etkinliğin metrik ölçümü kriterinde Google Scholar’ın WoS (Web of Science) Scopus’a göre daha 
zayıf olduğu bilinmektedir (Karasözen vd., 2011). Ancak bu çalışmada metrik taramadan ziyade 
konu uygunluğu açısından tarama yapılmıştır. Bununla birlikte üniversite veri tabanı üyelikleri 
her makaleye ulaşmada kısıtlı imkâna sahip olduğundan tarama yapılırken Google Scholar tercih 
edilmiştir. Dergilerin uluslararası özelliği İngilizce yazılmış olma kriteri ile sınırlandırılmıştır. 
Çalışmanın amacı paralelinde incelenecek çalışmalar için 12/ 06/ 2020 tarihinde Google Scholar 
arama motorunda tüm zamanlar kriteri kullanılmış, “tourist guide performance” ve “tourist 
satisfaction” taramalarda anahtar kavramlar olarak birlikte yer almıştır. Arama kriterlerine 
uygun 32 çalışma belirlenerek bu çalışmalardan uygun özellikte olanlar yani turist rehberi 
performansı ile turist memnuniyeti arasında korelasyonel bulgulara sahip olan araştırmalardan 
uygun veriler analiz edilmek üzere toplanmıştır.  

 

Araştırma Grubu 

Meta analize dâhil edilebilecek çalışmalarda sahip olması gereken özellikler aşağıda yer 
almaktadır: 

• Turist rehberlerinin performansı ile turist memnuniyeti arasında korelasyon katsayısının 
olması, 

• Araştırmanın kapsamı yalnızca “tur rehberi performansı ve turist memnuniyeti” 
arasındaki ilişki olması ve çalışmalarda alt boyutları farklı ölçeklerin kullanılabiliyor 
olması nedeniyle ölçek toplam puanları arasındaki korelasyon katsayılarının olması, 

• Kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerliklerinin ispatlanmış olması 

Sayılan kriterleri içermeyen çalışmalar analiz dışı bırakılarak kriterlere uygun 16 çalışma tespit 
edilmiştir. Bu çalışmalardan Huang, Hsu ve Chan (2009) çalışmasında Çin ve yabancı ülkeler 
olmak üzere iki örneklem için ayrı ayrı korelasyon katsayısı hesaplandığı tespit edildiğinden bu 
çalışma “Huang, Hsu ve Chan (2009)-Chinese” ve “Huang, Hsu ve Chan (2009)-Foreign” olmak 
üzere 2 farklı çalışma olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde Mossberg (1995) çalışmasında 
hesaplamalar “Rhodes”, “Bulgaria/Turkey” ve “Sri Lanka” örneklemleri için ayrı ayrı yapılmıştır. 
Bu nedenle söz konusu çalışma “Mossberg (1995)-Rhodes”, “Mossberg (1995)-Bulgaria/Turkey” 
ve “Mossberg (1995)-Sri Lanka” olmak üzere 3 farklı çalışma olarak değerlendirilmiştir. Bu 
şekilde 19 çalışma meta analize dahil edilmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada kullanılacak çalışmaların belirlenmesi aşamasından sonra “çalışmanın yazarı ve 
tarihinden oluşan künye”, “katılımcı sayısı” ve “turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti 
arasındaki korelasyon katsayısı” kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmalara Ait Bilgiler 

Araştırmacı ve Yayın Tarihi N Korelasyon katsayısı 
Tsaur, Dai ve Liu, 2018 307 0,77 
Chang, 2014 486 0,23 
Huang, Hsu ve Chan, 2009 (Chinese) 355 0,76 
Huang, Hsu ve Chan, 2009 (Foreign) 328 0,84 
Kuo, Cheng, Chang ve Chuang, 2018 549 0,74 
Chan, Hsu ve Baum, 2015 580 0,72 
Lee, Jeon ve Kim, 2011 500 0,27 
Kuo, Chang, Cheng ve Lin, 2016 482 0,52 
Velez, Naranjo ve Zapatero, 2018 195 0,82 
Yuan, Wu, Zhang, Goh ve Stout, 2008 411 0,34 
Albayrak, 2018 424 0,48 
Huang, Weiler ve Assaker, 2015 282 0,38 
Liu ve Deng, 2017 206 0,67 
Cheng, Whu, Yen ve Chen, 2016 459 0,62 
Mossberg, 1995 (Rhodes) 143 0,48 
Mossberg, 1995 (Bulgaria/Turkey) 80 0,52 
Mossberg, 1995 (Sri Lanka) 138 0,55 
Raikkonen ve Honkanen, 2013 14.981 0,54 
Cheng, Chen, Yen ve Teng, 2017 309 0,57 
TOPLAM 21.215  

 

Çalışmanın analizleri Comprehensive Meta Analysis (CMA) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Örneklemin azlığı nedeniyle etki büyüklüğü hesaplanmasında örneklem sayısından etkilenen 
Cohen’s d yerine Hedges’in g katsayısı (Hedges’s g) kullanılmıştır.  

Meta-analiz çalışmalarında çalışmalar homojen ise çalışma ağırlıkları benzerdir ve sabit etki 
modeli kullanılır; çalışmalar heterojen ise çalışma ağırlıkların benzer duruma getirilmesi gerekir 
ve bu durumda rassal etki modeli kullanılır.  Homojenliği test ederek sabit etkili veya rassal 
modellerden hangilerinin kullanılacağına karar vermek amacıyla Q ve I2 istatistikleri kullanılır. 
Q istatistiği anlamlı çıkması durumunda (p<0,05) heterojenlik kabul edilerek rassal etki 
modelinin kullanılması önermektedir. I2 istatistiği ise etki büyüklüğüne yönelik varyans 
oranlarını açıklayarak homojenliğe karar verilmesini sağlamaktadır. 0-100 arasında değer 
almakta ve >75 olması durumunda Q istatistiği ile birlikte değerlendirilerek yüksek düzeyde 
varyans (heterojenlik) olduğu kabul edilmektedir (Bakioğlu ve Özcan, 2016;160-170) 

Çalışmada yayın yanlılığını test etmek amacıyla Egger testi kullanılmıştır. Kayıp olası çalışmaları 
ortaya çıkarıp bu çalışmaların meta-analiz üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Duval ve 
Tweedie’nin kes ve ekle testi yapılmıştır. Kullanılan çalışma sayısı (büyüklüğü) ile etki 
büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Kendall’ın tau b testi ve elde edilen etki 
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büyüklüğü sonucunu çürütebilmek amacıyla kaç adet çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirlemek 
amacıyla ile Rosenthal’ın klasik güvenli N ve Orwin’in güvenli N testleri kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma, veri tabanlarının tümünü içeren kurumsal üyeliğe sahip olunmamasından ve maddî 
imkânlar dâhilinde yalnızca Google Scholar veri tabanından ulaşılabilen tüm zamanlara ait 
İngilizce dilinde yazılmış araştırmalar çerçevesinde yapılmıştır.    

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında meta-analize dahil edilen 16 çalışmadan elde edilen 19 etki değeri 
kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarla toplamda ’21.215’ örneklem sayısına 
ulaşılmıştır. Çalışmaların heterojenlik/homojenlik durumlarına ilişkin sonuçlar Tablo 2’de yer 
almaktadır.            

 

Tablo 2. Uygun Modelin Belirlenmesine Yönelik Test Sonuçları  

Test 
Sembol/ 
Katsayı Elde Edilen Değer Sonuç 

Heterojenlik 

Q 580,684 
Heterojen: Rasgele etkili model 
kullanılmalı 

sd 18 
p 0,000 
I2 96,900 

 

Tablo 2 dikkate alındığında Q istatistiğinin anlamlı (p<0,01) sonuca sahip olduğu görülmektedir. 
Buna göre çalışmaların gerçek etki büyüklükleri açısından benzerliğe sahip olmadığını yani 
homojenlik barındırmadığı söylenebilmektedir. Ayrıca çalışmaların heterojenlik/homojenlik 
durumlarına yönelik yapılan Q (Q18=580,68) ve I2 (I2=96,90; I2>75) testlerine göre yüksek düzeyde 
varyans olduğu (heterojenlik) belirlendiğinden rassal etkili modelin kullanılmasının uygun 
olduğu görülmüştür.  

Q istatistiğinin bir bileşeni olarak hesaplanan I2 (%96.90) değeri de gözlenen varyansın 
%96.90’ının meta analize alınmış olan çalışmaların etki büyüklükleri arasındaki farktan 
kaynaklandığını göstermektedir. Higgins vd., (2003)’e göre I2 değerlerini %25, %50 ve %75 
yüzdelerine sahip olmak üzere düşük, orta ve yüksek seviyede heterojenlik düzeyleri olduğu 
ifade edilmiştir. Şekil 1’de çalışma ağırlığı grafikleri gösterilmiş olup rassal etkili modelde 
çalışma ağırlıklarının (beklenen değer 100/19=%5,3) %4,5 ile %5,6 aralığında dengeli dağıldığı 
görülmektedir. Ayrıca Şekil 1. incelendiğinde araştırmaya dahil edilen 19 çalışmanın tamamında 
turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve 
istatistiksel açıdan anlamlı (P<.05) olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Çalışma Ağırlıkları Grafiği 

Meta-analiz sonuçları Tablo 3 ve Şekil 2’de yer almaktadır.  

Tablo 3. Turist Rehberlerinin Performansı ile Turist Memnuniyeti İlişkisine Ait Meta-Analiz 
Sonuçları  

Test Sembol/ Katsayı Elde Edilen Değer Sonuç 

Etki Büyüklüğü 

N 19 
1,45 <g: mükemmel 

düzeyde etki 
büyüklüğü 

 

g (d) 1,529 
%95 (alt limit) 1,283 
%95 (üst limit) 1,776 

Z 12,168 
p 0,000 

N: Çalışma sayısı, g(d): Etki büyüklüğü, Z: Standardize edilmiş katsayı, p: Anlamlılık düzeyi 

 

Meta-analiz sonucunda elde edilen etki büyüklüğü düzeyine göre turist rehberlerinin 
performansı ile turistlerin memnuniyeti arasında pozitif yönde, mükemmel düzeyde ve anlamlı 
bir korelâsyon olduğu tespit edilmiştir (g=1,53; p<0,05). %95 güven aralığında bu etki büyüklüğü 
en düşük 1,28 (geniş düzeyde etki); en yüksek 1,78 (mükemmel düzeyde etki) olarak 
hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Etki Büyüklüğü Grafiği (Hedge’s g %95 CI) 

Yayın yanlılığı, kayıp olası çalışmaların meta-analiz üzerindeki etkisi, varyans ile etki 
büyüklüğü arasındaki ilişki ve elde edilen etki büyüklüğü sonucunu çürütebilmek amacıyla kaç 
adet çalışmaya ihtiyaç olduğuna yönelik meta-analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir. Çalışmada yayın yanlılığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen Egger testi 
sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 

 

Tablo 4. Yayın Yanlılığına İlişkin Sonuçlar  

Test Sembol/ Katsayı Elde Edilen Değer Sonuç 

Egger 

Egger 1,887 

p>0,05: Yayın yanlılığı yoktur. 
sh 1,624 
t 1,161 
p 0,261 

t: Grupların karşılaştırılma istatistiği, p: Anlamlılık düzeyi 

 

Tablo 4’teki Egger testi sonuçlarına göre araştırmaya dahil edilen çalışmalarda yayın yanlılığına 
yönelik bir etkinin olmadığı tespit edilmiştir (Egger=1,89; t=1,16; p>0,05). Kayıp olası 
çalışmaların meta-analiz üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Duval ve 
Tweedie’nin kes ve ekle testi sonuçlarına Tablo 5’te yer verilmiştir. 
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Tablo 5. Kayıp Olası Çalışmaların Meta-Analiz Üzerindeki Etkisine İlişkin Sonuçlar 

Test Sembol/ Katsayı Gözlenen 
Düzeltilmiş 

Sonuç 

Duval ve Tweedie’nin 
Kes ve Ekle Testi 

Nokta tahmini 1,529 1,529 
Gözlenen-

Düzeltilmiş=0: Yayın 
yanlılığı yoktur. 

%95 (alt limit) 1,283 1,283 

%95 (üst limit) 1,775 
1,775 

 

Tablo 5’teki Duval ve Tweedie’nin kes ve ekle testi sonuçlarına göre gözlenen değerler ile yayın 
yanlılığından oluşan etkiyi düzeltmek için ortaya çıkan düzeltilmiş değerler arasında fark 0 
olarak tespit edilmiştir (Gözlenen değer-düzeltilmiş değer=0). Bu bulguya göre kayıp olası 
çalışmaların meta-analiz üzerindeki etkisi bulunmamaktadır. Çalışma büyüklüğü (sayısı) ile etki 
büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kendall’ın Tau b testi 
sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo 6. Çalışma Sayısı ile Etki Büyüklüğü Arasındaki İlişkiye Ait Sonuçlar 

Test 
Sembol/ 
Katsayı 

Düzeltmesi
z 

Sürekli 
Düzeltmel

i Sonuç 

Kendal’ın Tau b 
testi 

Tau b 0,123 0,117 
p>0,05: Kullanılan çalışma 
sayısının etki büyüklüğüne 

etkisi yoktur. 
Z 0,734 0,699 

p 0,462 0,484 

Z: Standardize edilmiş katsayı, p: Anlamlılık düzeyi 

Tablo 6’daki Kendal’ın Tau b testi sonuçlarına göre araştırmaya dâhil edilen çalışma sayısının, 
bu çalışmadan elde edilen etki büyüklüğüne etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tau b=0,12; Z=0,70; 
p>0,05). Bu çalışmada elde edilen etki büyüklüğü sonucunu çürütebilmek amacıyla kaç adet 
çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Rosenthal ve Orwin’in güvenli 
N (Fail Safe N) testi sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmiştir. 

Tablo 7. Çalışma Sayısı ile Etki Büyüklüğü Arasındaki İlişkiye Ait Sonuçlar 

Test 
 

Sembol/ Katsayı 
 

Elde Edilen 
Değer 

 

Fail Safe N 
(Rosenthal-klasik) 

Z (gözlenen) 68,102 
p (gözlenen) 0,000 
N (gözlenen) 19 

N (p>0,05 için) 2.921 

Fail Safe N (Orwin) 
r (gözlenen) 0,558 
r (önemsiz) 0,000 

r (Kayıp çalışmalardaki korelasyon ortalaması 0,000 

r: korelasoyn katsayısı, Z: Standardize edilmiş katsayı, p: Anlamlılık düzeyi, N: Çalışma sayısı 
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Tablo 7’deki Rosenthal ve Orwin güvenli N sonuçlarına göre bu çalışmada elde edilen etki 
büyüklüğü sonuçlarının geçersiz olabilmesi için 2921 çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer 
yandan çalışmaya katılmadığı varsayılan diğer çalışmaların korelasyon katsayılarının veya 
korelasyon katsayıları ortalamalarının 0,00 (r=0,00) olması gerekmektedir. Tablo 4 ile Tablo 7 
sonuçları birlikte ele alındığında bu çalışmadan ede edilen meta-analiz sonuçlarının yayın 
yanlılığı olmadığı görülmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

Bu çalışmanın amacı turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Meta analiz yöntemi ile yapılmış olan bu çalışmada, turist rehberi performansı 
ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkiye odaklanan 1995-2018 yılları arasındaki araştırmaların, 
farklı yerlerde ve zamanlardaki örneklemleri içeren sonuçlarının daha kapsamlı 
yorumlayabilmesi ayrıca turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkiye ait 
ortak etki büyüklüğü değerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Turist rehberi performansının 
turist memnuniyeti ile ilişkisi bu konuda birbirinden bağımsız yapılmış çalışmaların ortak etki 
büyüklüğü katsayılarının hesaplanması ile rehber performansı ve turist memnuniyeti arasındaki 
ilişkiye yönelik mükemmel etki büyüklüğü (g=1,53; p<0,05) değeri elde edilerek 
sonuçlandırılmıştır. Meta analize dâhil edilen ve turist rehberi performansı ile turist 
memnuniyeti arasındaki ilişkiye odaklı 19 çalışmanın (n=21.215) asıl etki büyüklüklerine göre 
farklı özellik göstermesi yani heterojen Q (Q18=580,68) ve I2 (I2=96,90; I2>75) olmasına göre, 
Rastgele Etkiler Modeli belirlenmiştir. Rastgele etkiler modeline göre turist rehberi performansı 
ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin birleşik etki büyüklüğü katsayısı g=1,53 ve %95 güven 
seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Pozitif ve mükemmel düzeyde etki büyüklüğü ile ifade edilen 
bu değer, turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin pozitif olduğu 
anlamına gelmektedir. Bu sonucun 1995-2018 yıllarını ifade eden 23 yıllık bir zaman diliminde 
aynı kaldığı görülmektedir.  

Meta analize alınan bazı çalışmalar (Raikkonen ve Honkanen, 2013; Chang, 2014; Huang vd., 
2015; Kuo vd., 2018; Tsaur vd., 2018) ile literatürde yer alan diğer bazı çalışmalarda (Heung, 2008; 
Huang vd., 2010; Cheng vd., 2019) turist memnuniyetini etkilediği varsayılan ve turist rehberi 
performansının sonucunda ortaya çıkan en önemli faktörlerden bir tanesinin turistin hizmet 
kalitesi algısı olduğu görülmektedir. Yukarıda anılmış olan bu çalışmalarda, turistlerin satın 
almış oldukları grup paket tur hizmetinin bir bileşeni olan turist rehberinin mesleki 
performansının, paket grup turları hizmet kalitesi dolayısı ile turist memnuniyeti üzerinde de 
belirleyici olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, tur rehberliği hizmetleri bağlamında Heung 
(2008), hizmet kalitesinin aşağıdaki üç ana yapı üzerinden değerlendirilebileceğini öne 
sürmektedir. Bunlar: 

Temel hizmet sunumu (Bir hizmetin özü): Tur rehberinin eylemi veya davranışına bakılmaksızın, 
turistlere temel hizmeti (yani konaklama, yemek ve ulaşım düzenlemeleri gibi tur gerekliliklerinin 
yerine getirilmesi) sunması gerekir. 

İletişim etkinliği: Bu, bilgi alışverişini içerir ve tur rehberi ile turistler arasındaki ilişki 
pazarlamasında önemli bir faktördür. Örneğin, bir tur rehberi, her günün güzergâhı boyunca, gezideki 
turistlerle iyi iletişim kurmalı, ilgi çekici yerler hakkında hoş yorumlar sunmalı ve turistlerin soru ve 
şikâyetlerini ele almalıdır. 

Müşteri odaklılık: Bu, müşteriler için neyin değerli olduğuna odaklanır ve turistlerin ihtiyaçlarını 
mümkün olan en geniş ölçüde karşılayan tur rehberine atıfta bulunur. Tur rehberinin birincil 
sorumluluğu, kısa vadeli kişisel çıkarlara (örneğin komisyonlar) odaklanmak yerine, tura liderlik 
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etmek, sorunları çözmek ve turistlerle uzun vadeli ilişkiler kurmak için yolculuk sırasında müşteri 
memnuniyetini sağlamaktır. 

Yine Heung (2008)’a göre turist rehberinin mizah duygusuna sahip olması, ayrıntılara dikkat 
etmesi, turistlere yardımcı olması, tur sırasındaki sorunları çözebilmesi ve iyi eğitimli olması iyi 
hizmet kalitesi için gerekli unsurlardır. Kuo vd., (2018), turist memnuniyeti üzerinde tur 
rehberinin performansını oluşturan her bir değişkenin simetrik etkisini araştırmış olan diğer 
çalışmalardan farklı olarak turist rehberi performansını oluşturan her bir değişkenin rehberlik 
hizmet kalitesini ve bunun da turist memnuniyeti üzerindeki asimetrik etkisini araştırmak üzere 
bir araştırma modeli uygulamıştır. Bunun sonucu olarak Kuo vd. (2018), rehberin öncelikli olarak 
bilgili olması ve problem çözme kabiliyetinin tur katılımcıları tarafından olumlu algılanması 
gerektiğini eğer tur rehberinde bu özellikler zayıf performans göstermişse turist memnuniyeti 
üzerinde önemli olumsuz etkileri olabileceğini belirtmektedir. Kuo vd. (2018), çalışmalarında, bir 
rehberin, kişiler arası iyi iletişim ve organizasyon kurma yeteneğinin (Interpersonal 
Communication and Organization/ICO) ve meslekî yeterliliğinin (Professional Competence/PC) 
ise turist tatmini (Tourist Satisfaction/TS) üzerindeki önemli diğer değişkenler olduğunu 
belirtmiştir. Diğer bir deyişle, ilk adımda turistlerin tur rehberliği hizmeti algısını oluşturan tur 
rehberlerinin bilgisi ve problemleri çözme kabiliyeti, turistin beklentilerinin altına düşerse, sonra 
ki adımlarda turist memnuniyeti diğer faktörler iyi olsa bile gerçekleşmeyecektir.  

Kuo vd. (2016) turist memnuniyetini, turist rehberinin yorumlama rolü ile destinasyon sadakati 
davranışı arasındaki aracı değişken olarak değerlendirmişlerdir. Yani, tur rehberi yorumu 
destinasyon sadakatini etkiler ve turist memnuniyeti bu ilişkiyi güçlendirme yeteneğine sahiptir. 
Bununla birlikte Kuo vd. (2016), yüksek kaliteli yorumun tek başına turistlerin yeniden ziyaret 
etme ve tavsiye etme niyetlerini garanti etmeyeceğini çünkü bu niyetleri oluşturmak için turist 
memnuniyetinin rehberin diğer rolleri ile de desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir.  

Yuan vd. (2008), turist memnuniyeti ile ilişkisi çerçevesinde turist rehberinin meslekî rollerini 
oluşturan diğer becerileri bilgiyi yorumlama ve grubu motive etme becerisidir. Yuan vd. (2008), 
özellikle tur grubunun motive olabilmesinin tur üyelerinin samimiyetini ve diğer grup üyeleriyle 
iyi geçinmeyi kapsadığını belirtirken bu atmosferin, turist rehberinin motive etme becerisine 
bağlı olduğunu belirtmektedir. Huang vd., 2010 ile Kuo vd., 2018’e göre turist rehberinin 
kişilerarası hizmet verebilirlik yeteneği kapsamında değerlendirilen bilgi haznesi, kişilik, empati, 
tutku ve sağlık durumu tur rehberlerinin kendiliğinden hazır olmasını ifade etmektedir ve bunlar 
da turist memnuniyetini etkileyen çok önemli değişkenler olmaktadır.   

 

Öneriler 

Bu araştırmada incelenmiş olan turist rehberi performansı ile turist memnuniyeti arasındaki 
ilişkiye yönelik daha derin olgu ve kavramları ortaya çıkarmak üzere nitel araştırmalar 
yapılabilir. Araştırmanın sınırlılığı kapsamında belirtilen geniş veri tabanı ölçeği 
kullanılamaması ve yalnızca İngilizce dilinde yazılmış uluslararası makale sınırlamasına bağlı 
kalmadan yerel ölçekte ve diğer ülkelerde bu konuda yapılmış çalışmaların sonuçları 
karşılaştırılabilir. Böylece Türkiye ve diğer ülkelerin karşılaştırılması fırsatı elde edilebilir.   

Sonra ki yıllarda bu konuda yapılacak meta-analiz çalışması, yeni bulguların eklenebilmesi 
fırsatını ifade etmektedir. Bu sayede bulunabilecek yeni etki büyüklüğünün artması ve 
azalmasının sonuçları tartışılabilir. Bu çalışmada, turist rehberi performansı ile turist 
memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Başka değişkenlerin de turist rehberinin mesleki 
performansı ile ilişkisi incelenebilir. Örneğin tur katılımcılarına ait bazı demografik özelliklerin 
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rehberin performansı ile turist memnuniyeti arasındaki ilişkide anlamlı etki büyüklüğüne sahip 
olup olmadığı araştırılabilir.  

Ziyaret niyeti, turist memnuniyeti gibi önemli kavramlarının bağımlı değişken yapılarak turist 
rehberi performansı ile arasındaki ilişkisinin Anadolu’nun geniş coğrafyasında çok farklı 
yapılara sahip destinasyonlar özelinde araştırıldığında, hedefe dayalı bir memnuniyet çalışması, 
endüstri için daha anlamlı pratik çıkarımlar yaratabilir. Araştırmanın sonucunda rehber 
performansı kapsamında turist memnuniyetini oluşturan etkenler ve bunların arasındaki ilişkiler 
incelenerek, turist memnuniyetinin doğasının daha net kavramsallaştırma yapılması ihtiyacı da 
ortaya çıkarılmıştır. Buna göre rehberler turistlerin olumsuz duygularını, şikâyetlerini ve 
ihtiyaçlarını olabildiğince erken ele almalıdır. Tur operatörleri, tur rehberi performansının her 
boyutunun etkisinin turistlerin memnuniyeti üzerinde aynı düzeyde bir etkiye sahip olduğunu 
varsaydıklarında, turist rehberi performansını yanlış değerlendirmiş olacaklardır. Tur 
rehberlerinin destinasyonlar ve turistik yerler hakkındaki teknik bilgilerine ek olarak, gelen 
turistlerin kültürünü ve karşılaşılan ortak sorunları anlama ve hizmet sunumunda şefkatli bir 
tutum ve samimiyet göstermesinin önemi çok geniş etkilere sahip olacaktır.  
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Öz 

Bu çalışma, Covid-19 salgınının turizm destinasyonları üzerindeki olası etki/etkilerine dikkat 
çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Covid-19 dönemi öncesi ve sonrası 
destinasyon beklentilerinde ne tür değişimler olduğu incelenerek, bahsi geçen değişimin 
beklentiler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Amacı karşılayabilmek üzere sekiz araştırma sorusu 
geliştirilmiştir. İskenderun Teknik Üniversitesi etik kurulu onayından geçen araştırma soruları 
ve demografik bilgilerin yer aldığı veri toplama formu ile turizm alanında uzman olan (4) ve 
olmayan katılımcılardan (6) araştırma verileri toplanmıştır. İlgili veriler 1 - 15 Haziran 2020 
tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 
Covid-19 dönemi öncesi (konaklama, yeme-içme alanları, ulaşım ve genel destinasyona yönelik) 
beklentiler özellikle hijyen konusunda bireysel alanlar için ön plandadır. Ancak Covid-19 sonrası 
artık toplu kullanılan her alan için hijyen ve dezenfektan kuralları ve kullanımlarına dikkat 
edilmesi beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar Covid-19 dönemi öncesi daha çok konaklamak için 
otellerde kalmayı tercih ederken, Covid-19 dönemi sonrası bireysel tatil yapılabilecek kiralık ev 
veya kiralık villaları tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Araştırma bulgularından hareketle 
Covid-19 ile beraber bireylerin destinasyonlara yönelik beklenti ve tercihlerinde değişimler söz 
konusudur. Bu değişimler sebebiyle turizm destinasyonlarının, turist beklentilerini yeniden 
değerlendirerek, tekrardan yapılanmaya gideceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

This study was conducted to raise awareness of the potential impact of the Covid-19 outbreak on 
tourism destinations. In this context, the study examined the changes in target expectations before 
and after the Covid-19 period and examined the impact of this change on expectations. Eight 
research questions were designed to serve the purpose. Research data was collected from 
participants (6) who were experts in the field of tourism (4) and from participants who were not 
(6) with the data collection form including the research questions and demographic information
approved by the Ethics Committee of Iskenderun Technical University. Relevant data was
collected between June 1st and 15th, 2020. The data were subjected to a content analysis. As a
result of the analysis, the expectations before the Covid-19 period (for accommodation, eating
and drinking areas, transport and general destinations) for individual areas are in the foreground,
especially with regard to hygiene. However, post Covid-19, it is expected that the hygiene and
disinfection regulations and uses for each area that is shared will be considered. In addition, the
participants stated that they prefer to stay in hotels before the Covid-19 period, but prefer rental
houses or rental villas for individual vacations after the Covid-19 period. Based on the research,
there are changes in people's expectations and preferences towards goals with Covid-19. Because
of these changes, it is believed that a reassessment of tourist expectations will restore tourism
destinations.
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GİRİŞ 

“Yeni koronavirüs (Covid-19)” Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei Eyaleti Vuhan şehri deniz ürünleri 
pazarı çalışanlarında 31 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıktığı bilinen bir salgın hastalıktır. Küresel 
olarak, 13 Ağustos 2020, 15:41 CEST itibari ile, DSÖ'ye 744.385 ölüm dahil olmak üzere 20.439.814 
doğrulanmış COVID-19 vakası bildirilmiştir. DSÖ Bölgesine göre duruma bakıldığında, 
Amerika’da 10950220, Avrupa’da 3668652, Güneydoğu Asya’da 2830404, Doğu Akdeniz’de 
1683511, Afrika’da 916644, Batı Pasifik’te ise 389642 rakamlarına ulaşılmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün resmî web sitesinde bulunan ve birden fazla dile çevrilmiş olan Koronavirüsler ile 
ilgili tanımlama ve mevcut bilgiler doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüsler Raporu ve 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2020 tarihinde 
yayımlanmış olan Covid-19 Rehberi’nde Çin kaynaklı olduğu görülen yeni virüs ile ilgili şu 
bilgilerin yer aldığı görülmektedir (WHO, 2020a). 

“ Coronavirus’ler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut 
Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar 
çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni korona virüs, daha önce insanlarda 
tanımlanmamıştır. Bu yeni virüs, soğuk algınlığı, SARS ve MERS gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi 
olan korona virüs olup geçici olarak “2019-nCoV.” olarak adlandırılmıştır. 12 Şubat 2020 itibariyle 
COVID-19 olarak güncellenmiştir. Coronavirus’lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda 
hastalık yapabilir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise 
tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır.’’ 

Meydana çıktığı günden itibaren Dünya çapında gündem olan yeni korona virüs ile alakalı başta 
sağlık alanı olmak üzere birçok alanda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar genel 
olarak, virüsün tanımı, vaka sayıları, yayılma alanları ve korunma yolları ile alakalı bilgileri 
kapsamaktadır (WHO, 2020b). Korona virüs ile ilgili Dünya Turizm Örgütü ile Dünya Sağlık 
Örgütü, resmî web sayfalarında 31 Aralık 2019 ile 10 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanmış olan 
raporlar, yapılmış olan uyarılar doküman analizi yöntemi ile incelenmiş ve uluslararası 
kapsamda tehdit arz eden ölümcül virüse yönelik küresel çapta alınan olan önlemler 
sıralanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, korona virüs ile ilgili yeni ve güncel bilgileri (onaylanmış 
vaka sayıları, virüs kaynaklı ölümler, virüsün tespit edildiği ülkeler vb.) 21 Ocak 2020 tarihinden 
günümüze kadar (günümüzde hala devam etmektedir) gün ve günlük olarak “Durum Raporu” 
başlığında web sitesinde yayınlayıp dünya kamuoyuna bu gelişmeler ile alakalı sürekli bilgi 
vermektedir (WHO, 2020b). Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan açıklamalara 
bakıldığında, durum turizm sektörü açısından her ne kadar önemli ve vahim bir durum olmuş 
olsa da önceliğin kesinlikle toplum ve insan sağlığı olduğu ciddi bir şekilde önemle 
belirtilmektedir. Turizm endüstrisinin bireyleri ve refahlarını baz alarak turizm endüstrisinin 
benimsemiş olduğu hassasiyet ve iş birliğinin söz konusu salgının durdurulması ya da yok 
olması hususunda hayati bir öneme sahip olacağı Dünya Turizm Örgütü tarafından ısrarla 
vurgulanmaktadır (WHO, 2020b). Virüsün yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda, 
uluslararası kapsamda turizm endüstrisini etkileyeceği kaçınılmaz bir sondur. Bununla beraber 
turizm endüstrisinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu salgın sebebiyle daha fazla 
etkileneceği tahmin edilmektedir. Dünya Turizm Örgütü dokümanlarından hareketle (WHO, 
2020b) salgının uzun vadede son bulmayacağını ve genel olarak dünya turizmini olumsuz yönde 
etkileyeceğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada da odaklanıldığı üzere turizm 
destinasyonlarının da bu etkiden önemli dereceden payını alan bir turizm ürünü olduğu 
söylenebilir. 
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Bu çalışma, korona virüs salgınının turizm destinasyonları üzerindeki olası etki /etkilerine dikkat 
çekmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çünkü yaşanılan salgın sürecinin bireylerin beklentilerinde 
değişime neden olacağı/olduğu ön görülmektedir. Bu ön görüden hareketle çalışma kapsamında, 
Covid-19 dönemi öncesi ve sonrası destinasyon beklentilerinde ne tür değişimler olduğu 
incelenmek istenmiştir.  
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Turizm Destinasyonu 

Destinasyon tanımlaması oldukça zor bir kavram olmakla beraber sınırlarını belirlemek de aynı 
zorluk derecesine sahiptir. Bu sayede birden fazla yaklaşım benimsenerek birden fazla 
tanımlama yapmak da mümkündür. Destinasyon sözcüğünü coğrafi açıdan tanımlamak 
gerekirse, birbiri ile benzerlik gösteren yeryüzü parçalarının; bitki örtüsü, jeolojik yapısı, hayvan, 
toprak, iklim ve bir kısmı insanlar tarafından şekillendirilen bir çeşit alan ya da arazi olarak 
tanımlanmaktadır (Friedmann ve Weaver, 1980: 31). Bir başka çalışmada ise destinasyon, amacı 
seyahat etmek olan bir grubun ihtiyaçlarını karşıladıkları yer olarak ifade edilmiştir (Gunn, 1994: 
27). Bahar ve Kozak (2012: 35) destinasyon kavramını, birbirinden farklı olmayan kültür, doğa ve 
iklim şartlarına sahip hem doğal hem de kültürel açıdan zenginlikleri olan, beslenme, konaklama, 
ulaşım ve iletişim gibi imkanlara sahip, birçok kamusal hizmetin sunulduğu turizm çekiciliği 
bulunan coğrafi bir alan olarak tanımlamaktadır. 

Cooper ve Hall (2008: 112) ise destinasyon ile ilgili tanımlamaları birleştirmiş olup; yerleşim yeri 
ya da konum, yer duygusu ve yerel yer olarak üç farklı destinasyon yaklaşımının olduğunu 
belirtmiştir. Yerleşim yeri ya da konum olarak ifade edilen yaklaşım biçimi, yeryüzü üzerinde 
sınırları kesin olan toprak parçası; yerel yer olarak ifade edilen yaklaşım, bireylerin gündelik 
yaşamlarının ve sosyal bağlarının olduğu yer; yer duygusu yaklaşımı ise ziyaret eden bireylerin 
duygularına hitap eden, aynı zamanda destinasyonun farklılığını gözler önüne seren özellikler 
şeklinde tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak destinasyon kavramının, bu üç unsur üzerinde 
şekillendiği söylenebilir. Netice itibariyle genel bir perspektifle ele alındığında, bir konumun ya 
da bulunulan bölgenin turistik açıdan bir destinasyon olabilmesi ve talep edilebilmesi için ciddi 
anlamda turistik çekiciliklerinin olması en temel şart olmaktadır. Söz konusu bu çekiciliklerin 
yanında destinasyonu bir takım rekreasyonel faaliyetler, konaklama, eğlence ve beslenme gibi 
unsurlara sahip, turistler tarafından sık bir şekilde ziyaret edilen, ekonomik, fiziksel ve kültürel 
özelliklere sahip yer olarak ifade etmek mümkündür.  

 
Destinasyonun Bileşenleri 
 
Dünya Turizm Örgütü’ne göre destinasyon bileşenleri; ulaşılabilirlik, imaj ve özellik/nitelik, 
çekicilikler, insan kaynakları, kamu/özel sektör tesisleri ve fiyat olarak tanımlanmaktadır (DTÖ, 
2007: 1). Burkart ve Medlik (1992: 46) ise, destinasyon bileşenlerini üç grupta toplamışlardır. 
Bunlar, olanaklar, çekicilikler ve ulaşılabilirliktir. Yine buna benzer bir kategorize etme şeklinin 
de Buhalis tarafından yapıldığı görülmektedir. Buhalis (2000: 98), etkinlikler, çekicilikler, 
ulaşılabilirlik, uygun paketler, olanaklar ve diğer hizmetler olarak toplamda altı bileşen üzerinde 
durmaktadır. Tablo 1’de yer verildiği üzere (Buhalis, 2000), her bileşen, kendine has 
kombinasyona sahiptir. Dolayısıyla bu kombinasyon destinasyon tanımlanmasında da 
kullanılmaktadır. 
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Tablo 1. Destinasyon Bileşenleri ve Özellikleri  
Bileşen Özellikleri 

Etkinlikler Destinasyon alanındaki tüm etkinlikler ve turistlerin ziyaretleri 
esnasında yapmak istedikleri her şey 

Çekicilikler 
Özel faaliyetlerin çekicilikleri, doğal ve yapay şeklinde ifade edilen 
çekicilikler, destinasyon alanının sahip olduğu tarihi ve kültürel 
miras çekiciliği 

Ulaşılabilirlik 
Tüm ulaşım araçlarını, yolları, otogarları içine alan ulaşım sistemi ve 
fiyat faktörü, zaman faktörü, güvenlik ve emniyet açısından 
uygunluğu 

Uygun paketler Genellikle aracı kitlelere hitap eden turistik ürünler 

Olanaklar Konaklama tesisleri, yiyecek içecek tesisleri ve diğer turistik 
hizmetler 

Diğer hizmetler 
Turistlerin kullandığı turizm çekicilikleri dışındaki alanlar (bankalar, 
gazete bayileri, hastaneler vb.) olarak faaliyet veren diğer hizmet 
alanları 

Kaynak: Buhalis, 2000 

Ritchie ve Crouch’un (2003: 111) ise destinasyon bileşenlerini yedi başlık şeklinde ele aldıkları 
görülmektedir. Bu bileşenler, (1) doğal iklim ve çevre, (2) gelenekler, el sanatları, dil, gastronomi 
gibi kültürleri ve geçmiş zamanı, (3) eğlence, dinlenme vb. turistik etkinlikler, (4) dünya 
genelinde yapılan fuarlar, olimpiyatlar, kongreler ve festivaller gibi özel faaliyetler, (5) 
konaklama, yeme-içme, kültür, ulaşım ve eğlence amaçlı turistik etkinlikler, (6) konjonktürel 
(güncel) pazar yönelimleri, (7) kültürel anlamda yapılan kutlamalar, spor müsabakaları, 
temelinde eğitim ve bilim olan kongreler, iş ve ticari açıdan gerçekleştirilen fuarlar, özel 
etkinlikler ve benzeri eğlence imkânlarıdır. 

Çekicilikler, turizm destinasyonlarının önem arz eden bileşenlerindendir. Literatürde de ayrı bir 
şekilde sınıflandırılabilmektedir. Gunn (1979), çekicilikleri iki sınıfa ayırmıştır. Bunlar, tur 
yaratan çekicilikler ve kalış süresi yaratan çekiciliklerdir. Tur yaratan çekiciliklere örnek olarak, 
yol üzerinde manzarası güzel alanlar, önem arz eden doğa alanlar, çeşitli kamp alanları, deniz-
göl-nehir tur alanları, akraba-arkadaş evleri, özgün-tarihi yapılar, dini ve kültürel alanlar, yeme-
içme ve eğlence alanları gösterilmiştir. Diğer bir unsur olan kalış süresi yaratan çekiciliklere ise; 
çeşitli spor alanları (av, su vb.), resortlar ve kamp alanları, festivaller, toplantı ve kongre alanları, 
kumar merkezleri, spor kompleksleri ve salonları, ticaret-bilim teknoloji merkezleri ve temalı 
park alanlarını örnek olarak verildiği görülmektedir (Gunn, 1979: 55).  

 
Destinasyon Türleri 

Coğrafi boyutuna ve niteliğine göre farklı şekillerde sınıflandırılan destinasyonlar, büyüklüğüne 
göre kategorize edildiğinde yerel, bölgesel, özel merkez, kıta ve ülke olarak ayrılmaktadır.  Yerel 
alan olarak tabir edilen turistik destinasyonlar, turistik anlamda alt ve üst yapı kaynakları 
sayesinde turistik ürünlere sahip olan, turistik alanda hizmet sunan, turistlerce günü birlik 
ziyaret edilen veya minimum bir gece konaklama yapılan alanlardır, yerel destinasyon, yerel 
halkında içinde bulunduğu bir ağ şeklinde devasa bir destinasyonun dilimi de olabilmektedir 
(DTÖ, 2007: 1). Bölgesel bazda destinasyon alanlarını ise belirlemek oldukça zordur. Bölge, birkaç 
şehirden oluşan yöreler ya da bir kent veya birkaç farklı kıtadan meydana gelen kara parçaları 
olarak tanımlanabilir (Var vd., 2002: 101). Özel merkezler grubu ise (Disneyland, 2013 senesinde 
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İstanbul Haliç’te açılan Vialand vb. eğlence parkları gibi) doğrudan eğlence odaklı özel alanları 
içerisinde barındıran destinasyon türleridir. 

Buhalis, destinasyonları çekicilik özelliklerini baz alarak altı grupta değerlendirmektedir. Bunlar; 
şehir, dağ, kırsal, sahil, otantik, benzersiz/egzotik ve seçkin (genellikle özel ilgi destinasyonları) 
destinasyonlardır (Buhalis, 2000: 101). Destinasyonları Halloway (1994: 6-7) ise, şehir ve kasaba, 
yazlık, kırsal alan olarak kategorize etmektedir. Bununla beraber destinasyon türlerini, bireylerin 
seyahat etmelerini sağlayan; coğrafi koşullar, iklim, kalış süresi, uzaklık gibi etkenlere göre 
kategorize etmek de mümkün olmaktadır. Eğitim-kültür-tatil-iş- din vb. sebeplerle seyahat eden 
bireylerin destinasyon seçimleri, bu faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. 

Destinasyonların çeşitli kriterler göz önünde alınarak farklı şekillerde sınıflandırılması söz 
konusu olduğunda dikkate alınması gereken bir diğer sınıflandırma, Page’in destinasyon 
tipolojisidir (Page, 1995:1). Bu tipolojiye göre aşağıdaki gibi bir sınıflandırmadan söz edilebilir. 
Başkentler (Londra, Paris, New York) ve kültürel başkentler (Roma), Metropolitan merkezler ve 
duvarlarla örülü (York) ve küçük kale kentler, Büyük tarihi kentler (Venedik, Oxford), İç kent 
alanları (Manchester), Canlandırılmış deniz kıyısı alanları (Sydney Darling Harbour), 
Endüstriyel kentler (Chicago, Detroit), Deniz kıyısı resortları (Antalya) ve kış sporu resortları 
(Uludağ, Bolu, Kartalkaya), Özel olarak yaratılan turist resortları (WOW Otelleri), Turist eğlence 
merkezleri (Disneyland, Las Vegas), Kültürel sanat şehirleri (Floransa), Termal merkezler 
(Spa’lar) şeklinde bir sınıflandırma mevcuttur. 
 
Destinasyonun Özellikleri 

Destinasyon bir “ürün” olarak değerlendirildiğinde veya bir “yer” olarak ele alındığında kendi 
içinde bulunduğu konuma göre özellikler içermektedir. Ashworth ve Voogd (1990: 7-9) 
destinasyon özelliklerini tanımlarken destinasyon kavramını bir ürün olarak 
değerlendirmişlerdir. Bu yaklaşıma göre, destinasyonda bulunan bir ürünün doğrudan ya da 
dolaylı olarak turizm ile alakalı olup olmadığını saptamak epey zordur (Örneğin; tarihi bir 
destinasyon alanının orada bulunan turistik ürünler ile diğer çekiciliklerin birbirinden 
ayrılmasının zor olması gibi). Bu kapsamda destinasyonu bir bütün olarak ele almak gerekir. 
Çünkü turistik ürün bir bütündür. Destinasyondaki ürün, üretici kısımdan ziyade tüketici kısım 
yardımıyla bir araya getirilen deneyim ve hizmetlerden oluşmaktadır. Destinasyon genel olarak 
tek bir bileşenden oluşmaktadır. Fakat bu bileşen, bulunduğu konuma göre destinasyonu hem 
pazarlayan hem yöneten hem de tüketen gruplara göre değişiklik göstermektedir (Aynı 
destinasyonu birbirinden farklı aracıların farklı ürünler ile pazarlaması; destinasyon 
yönetiminde bulunan bireylerin de destinasyonu ulusal, bölgesel ve yerel olarak ele alması gibi). 
Destinasyon bir ürün olarak ele alındığında çoklu satışa uygundur. Birbirinden ayrı gruplara 
farklı aracılarla farklı türde pazarlanabilmektedir.  

Destinasyonunun, bir yer olarak nitelenmesi söz konusu olduğunda da içermesi gereken bazı 
özellikler söz konusudur (Usta, 2008: 224). Öncelikle destinasyon bir “yer” olarak doğal ve 
kültürel anlamda bazı turistik çekicilikleri içermelidir. “Yer” turistlerin meslek, yaş, eğitim gibi 
kişisel özelliklerine hitap etmelidir. Ancak “yer” olarak konumlanan destinasyonun, turizm 
faktörünün gelişimi yönünden çevresinden kendini soyutlamış bir arazi olmaması gerektiğini 
belirtmekte yarar vardır. Çevredekiler ile fiziksel anlamda bir alışverişte söz konusu olmalıdır. 
Belli başlı merkezi alanlara yakın olsa da “yer”in kendine has özelliği ile bir ayrıcalığının olması 
önemlidir. Bu nedenle, bir “yer”in turizm destinasyonu olarak gelişimi söz konusu ise kendine 
has yapısı dikkate alınmalıdır. Bu özellikler ile birlikte sahip olduğu tarihi yapısı ve mimarisiyle 
anlam kazanan “yer”ler zaman ve yaş özelliğine sahip olmalıdır. Bu tür yerler hem yerleşim yeri 
hem de insan yapımı olması sebebiyle daha çekici olabilmektedir. Aynı zamanda özel ilgi turizmi 
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çeşitlerine olan talep doğrultusunda ortaya çıkan yeni yerler, eski yerlere göre daha çok turizm 
etkinliklerine sahip olmalıdır. “Yer”in gelişimi ve sürdürülebilirliği esas alındığı için bu tür yerler 
korunaklı ve yeni yapılanmalara elverişli yerler olmalıdır. “Yer”lerin adları hem çekici hem de 
hayal gücünün harekete geçmesinde etkili olmalıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, adsız arazi ve 
bölgeler yönlendirilmekten bir hayli uzaktır. “Yer”lerin kültürel anlamdaki belirleyicileri ne 
kadar benzerlik gösterirse göstersin, kendilerine has geçmişten günümüze sahip olduğu değerler 
vardır. “Yer” ve bulunduğu çevresi, yalnızca sahip oldukları imkanlar doğrultusunda turizm 
kaynağı olamamaktadır. Kaynak özelliği kazanabilmeleri için, belli başlı turizm ihtiyaçlarına 
cevap niteliği kazanmalıdır. “Yer” ve insan ilişkisi sosyal boyuttadır. Bir diğer ifadeyle “yer” 
arkadaşlık, aile, yalnızlık ve aşk gibi farklı sosyal öğeler aynı alana farklı boyutta anlamlar 
yükleyebilmelidir. Tüm bu özelliklere ek olarak; ulaşımın, erişimin ve gidilen destinasyonda bir 
toplumun olması önemlidir. Aynı zamanda destinasyonun turizm çekiciliklerinin pazar 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve ulaşım olanaklarının teşvik edici unsur olarak sunulması 
gerekmektedir (Gunn, 1994: 27-28).  

 
Covid-19’un Turizme Etkisi ile Alakalı Literatür 

Turizm bilindiği üzere çok hassas bir sektördür. Savaş ve doğal afetler, terör, siyasal, ekonomik 
ve politik dengelerin bozulmasından, hükümette yaşanılan bunalımlar gibi durumlardan çok 
çabuk etkilenmesi bu hassaslığın en iyi örneklerindendir (Durgun ve Yıldız, 2010; Bahar ve 
Balmumcu, 2010). Turizm destinasyonlarının özellikle mikro ve makro çevresinde meydana 
gelen olumsuz durumlar genellikle az sayıda ziyaretçi ile sonuçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
insan sağlığı ya da güvenliği (bu hastalık ya da terörizm benzeri durumlar) ile alakalı küçük bir 
risk unsuru, söz konusu turistik destinasyonun tercih edilmemesi için yeterli bir sebep 
olmaktadır (Lee ve Chen, 2011).  

Özellikle son zamanlarda meydana gelen bazı terör olaylarının, doğal afetler ve salgın 
hastalıkların bulunduğu bölgenin turizm hareketlerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir 
(Bahar ve Kozak 2008). Bu kapsamda alın yazın taraması yapıldığında hem salgın hastalıkların 
hem de mali krizlerin turizm sektöründe yol açtığı bazı etkilerden söz etmek mümkündür 
(Stylidis ve Terzidoğu, 2014; Kuo vd, 2008; Okumuş vd., 2003). Covid-19’unda bu etkiyi yaratan 
yeni bir süreç olduğu göz önüne alındığında Aralık 2019’dan itibaren görülen bu salgının, güncel 
olarak turizm üzerindeki etkisini farklı yönleriyle ele alan pek çok çalışmadan söz edilebilir. Bahsi 
geçen etkiyi inceleyen çalışmalar takip eden kısımda örneklendirilmiştir. 

Eryılmaz (2020), ‘Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-
19) Bilgilendirmeleri’ adlı çalışmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren otellerin mevcut durumunu 
ve Koroavirüs salgını esnasında ve sonrasında Turizm Bakanlığı’nın tedbirleri doğrultusunda 
uyguladıkları sistemini aktarmayı ve Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası zincir 
otellerin web sayfalarında Covid-19 ile ilgili yaptıkları bilgilendirmeleri analiz etmeyi 
amaçlamıştır. İlk 10’da yer alan ulusal ve uluslararası zincir oteller araştırmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. Çalışma sonucuna göre, uluslararası zincir otellerin müşterilerine, 
rezervasyonlarının akıbeti hakkında daha fazla yardımcı oldukları, hijyen ve Covid-19 ile alakalı 
bilgilendirmelere daha sadık kaldıkları bilgisine ulaşılmıştır (Eryılmaz, 2020: 1). 

Acar (2020), ‘Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi’ adlı 
çalışmasının amacı, salgının turizm faaliyetleri üzerindeki güncel ve gelecek dönemlerdeki 
muhtemel etkilerinin tespit edilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ait resmî web sitesinde 
sürekli güncellenen ve anlık olarak paylaşılan veriler ve talimatlar doküman analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre, yeni korona virüsün ülke ekonomilerinde etkileri uzun 
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süre hissedilebilecek türden zararlar oluşturacağı ve turizm sektörünün de bu zararlardan 
doğrudan olumsuz bir şekilde etkileneceği yönündedir. 

Üstün (2020), ‘Covid-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik 
Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması’ adlı araştırmada internet üzerinden 
doğruluk payı fazla olan haber kaynaklarına ve bilimsel literatüre dayalı olarak, Covid-19 
pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlemi etkileyen olumsuzluklarını inceleyen ve 
değerlendiren bir içeriğe yer verilmiştir.  

Bahar ve Çelik’in (2020), ‘Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik 
etkileri’ adlı araştırması, Covid-19 salgınının turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkilerini 
kavramsal olarak ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle daha önce yaşanmış olan krizlerin 
turizme etkileri üzerinde durulmuştur ve ekonomik verilerle Covid-19 virüsünün turizme 
yönelik olası etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kontrollü ve sağlıklı turizm 
kavramı ortaya konmaktadır. Çalışma sonucuna göre, salgının yol açacağı talep şoklarının turizm 
sektöründe istihdam ve gelir kayıplarına yol açması kaçınılmaz görünmektedir. 

Alanyazında yer alan çalışmaların genel itibariyle Convid-19’un olası etkilerine odaklandığı ve 
bunun önüne geçilebilmesine yönelik alınan önlemler üzerinde durduğu görülmektedir. 
Çalışmaların daha çok doküman incelemesi ve kavramsal bir değerlendirmeye gitmesi ile 
salgının bir inceleme konusu olarak ele alındığı söylenebilir. Bu çalışmada Covid-19’un yarattığı 
etkiden hareketle, bireylerin beklentilerindeki değişim incelenmek istenmiştir. Dolayısıyla 
çalışmanın bu yönüyle farklılaştığı söylenebilir. Bu bağlamda sonraki çalışmalara yol göstereceği 
ve turizm hizmeti veren işletmecilere farklı bir bakış açısı kazandıracağı öngörüsü ile bu 
çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmanın temel amacı, salgının turizm destinasyonları 
üzerindeki olası etki/etkilerine dikkat çekmektir. Genellikle tanımlayıcı araştırmalar, bireylerin, 
grupların, durumların, olayların özelliklerini ve boyutlarını tanımlamak, “Ne ?” sorusuna cevap 
aramak, araştırma sorunsalları hakkında yeterince bilgi sahibi olmak amacıyla kullanılan 
araştırma yaklaşımlarıdır. Bu tür tasarıma sahip araştırmalarda kalitatif (niteliksel) araştırma 
yöntemleri tercih edilebilmekle birlikte, örneklemden açık uçlu soru formu veya mülakat tekniği 
ile elde edilen verilerin içerik analiziyle değerlendirilip yorumlanması sonucu, araştırma 
raporları tanımlayıcı bir nitelik kazanabilmektedir (Yener, 2018: 106). 

Nitel veri toplanarak gerçekleştirilen araştırmalarda amaç genel itibariyle araştırma bulgularını 
evrene genellemek değil, konunun derinliğine inmektir (Başkale, 2016). Bu sebeple konuyu 
detaylandırmak adına hem alanında uzman lisansüstü düzeyde katılımcıdan, hem de alanında 
uzman olmayan ancak tatil tercihleri olabilecek ve turizm destinasyonuna turizmci 
penceresinden bakmayan katılımcılardan veri toplanmıştır. İki katılımcı çeşidinin bakış açılarının 
farklı olabileceği ve beklentilerdeki olası değişimleri daha iyi çeşitlendirmek adına çalışmada bu 
tür bir yaklaşım izlenmiştir. Bu tür çalışmalarda bir veya iki örneklemin (bireyler, gruplar da 
olabilir) de konun detaylandırılması için yeterli olabileceği (Onwuegbuzie, 2007; Collins, 2006) 
belirtilmektedir. Aynı zamanda temel bilgi görüşmeleri gibi görüşmeler için en az 5 kişinin 
örneklem büyüklüğü için de yeterli olabileceği önerilmektedir (Başkale, 2016). İlgili önermeler 
dikkate alınarak bu çalışmada iki farklı örneklem grubundan olmak üzere toplamda 10 
katılımcıdan veri toplanmıştır. Veriler İskenderun Teknik Üniversitesi etik kurulu onayından 
geçen araştırma soruları ve demografik bilgilerin yer aldığı veri toplama formu ile toplanmıştır. 
Bu bağlamda ilgili veriler İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm 
İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitim gören 4 öğrenci ve İskenderun Teknik 
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Üniversitesi’nde görev yapan 6 kamu çalışanından 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Katılımcılara Covid-19 ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap vermeleri istenmiştir: 

1. Covid-19 öncesi konaklama işletmelerinden beklentileriniz nelerdir? 
2. Covid-19 sonrası konaklama işletmelerinden beklentileriniz nelerdir? 
3. Covid-19 öncesi ulaştırma hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 
4. Covid-19 sonrası ulaştırma hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 
5. Covid-19 öncesi destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentileriniz 

nelerdir? 
6. Covid-19 sonrası destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentileriniz 

nelerdir? 
7. Covid-19 öncesi tercih edeceğiniz konaklama türü nedir? 
8. Covid-19 sonrası tercih edeceğiniz konaklama türü nedir? 

Genel olarak çalışmanın amacına fayda sağlayabilecek bir kitleden veri toplama süreci 
gerçekleştirildiği için araştırma güvenilirliğinin de bu sayede sağlandığı ifade edilebilir (Başkale, 
2016). Analiz kısmına geçildiğinde, katılımcıların yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlar içerik 
analizi yönteminden faydalanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, sözlü ya da yazılı bir biçimde 
elde edilen verilerin bütünlüğü bozmayacak bir biçimde sistematik olarak kodlanması ve alt 
temalara indirgenerek sayısallaştırılması ve kavramsallaştırılması ile beraber düzenli bir biçimde 
toplanarak kategorize edilme sürecidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Yapılan içerik analizi 
sonucunda katılan bireylerin verdiği yanıtlar tek tek değerlendirmeye alınarak birbiri ile benzer-
yakın ifadeler bir kod altında toplanmıştır. Ardından belirlenen kodlar ise frekansları baz alınıp 
boyutlandırılarak kategorize edilmiştir. İlgili detayları analiz ve bulgular bölümünde 
sunulmaktadır. 

 

ANALİZ ve BULGULAR 

Katılımcılar ile ilgili demografik bilgiler, Tablo 2'de sunulmaktadır. Tablo incelendiği zaman, 
katılımcıların %50’sini kadın, %50’sini ise erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların 
çoğunluğu 30-40 (%60) yaş Kamu Çalışanları ve 20-25 (%40) yaş Lisansüstü öğrenciler 
oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim programları incelendiğinde ise %40’sinin yüksek lisans 
programında yer aldıkları, %60’sinin ise üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  
 Frekans % 
Cinsiyet 
Kadın 5 %50 
Erkek 5 %50 
Yaş 
20-25 yaş arası  4 %40 
30-40 yaş arası  6 %60 
Kategori 
Lisansüstü 4 %40 
Kamu Çalışanı 6 %60 

 

Verileri analiz etmek için faydalanılan içerik analizi süreci 3 adımda gerçekleştirilmiştir. İlk 
etapta, çalışma sorularına verilen yanıtlar ve demografik özellikler kelime havuzunda (Genel 
Katılımcı İfadeleri) toplanmıştır. İkinci etapta ise kelime havuzunda yer alan kelime ve kelime 
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grupları frekanslarına göre kodlanarak tablolar oluşturulmuştur. Anlamlı bütünlerin 
oluşturulduğu esnada dikkat edilen unsurlar aşağıdaki gibidir; 

• Soruların yanıtlarında aynı katılımcının tekrar eden yanıtları karışıklığı önlemek için 
yalnızca 1 defa kayıt edilmiştir. 

• Kullanılan eş anlamlı kelimeler ortak kelime grupları içerisinde değerlendirilmiştir (Örn: 
Güvenilir olması- Güvenli olması vb.) 

• Yanıtlarda yer alan söz yazım ve imla hataları araştırmacılar tarafından düzeltilerek ilgili 
tablolarda ifade edilmiştir. 

‘Covid-19 dönemi öncesi konaklama işletmelerinden beklentileriniz nelerdir?’ sorusuna verilen 
yanıtlar doğrultusunda 9 ifade (kod) tespit edilmiştir. İlgili katılımcı ifadeleri Tablo 3’te yer 
almaktadır. Tablo 3 kodların hangi katılımcı tarafından kaç kez tekrarlandığına yönelik detaylar 
ile birlikte sunulmaktadır.  

     Tablo 3. Katılımcıların Covid-19 Öncesi Konaklama İşletmelerine Yönelik Beklentileri 
 

Katılımcılar K
1 

K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 

 
∑ İfadeler (Kod) 

1. Otelin, odaların ve ortak 
kullanım alanlarının temiz olması X X X X X X X X X  9 

2. Fiyatının uygun olması X  X   X     3 
3. Hızlı hizmet sunumu X          1 
4. Müşteri ilişkilerinin birebir ve 
yüz yüze olması X          1 

5. Konforlu olması   X    X X  X 4 
6. Güvenilir olması   X       X 2 
7. Otelde sunulan yemek 
hizmetinin tüm misafirlere hitap 
etmesi 

   X       1 

8. Geliri düşük aileler için uygun 
fiyatlı tatiller     X      1 

9. Aktivitelerin olması      X     1 
∑ 4 1 4 2 2 3 2 2 1 2 23 
% 17 4 17 9 9 13 9 9 4 9 100 

Tablo 3 incelendiğinde belirlenen ifadelerin potansiyel turistlerin (müşterilerin) bir işletmeden 
beklediği temel hizmet unsurlarını yansıttığı söylenebilir. Tablo 3’te en fazla karşılaşılan 1. ifade 
‘Otelin, odaların ve ortak kullanım alanlarının temiz olması’ ifadesidir. 9 katılımcı benzer cevabı 
vermiştir. Ardından 5. ifade olan ‘Konforlu olması’ ifadesi 4 katılımcı tarafından belirtilmiş olup 
2. ifade olan ‘Fiyatının uygun olması’ unsuru 3 katılımcı tarafından belirtilerek 5. ifadeyi takip 
etmektedir. Ancak frekansı az olan “Güvenilir olması” ile beklenti ifadesini de dikkat çekmekte 
yarar vardır. Bireylerin diğer beklentilerinin oluşabilmesi için güvenilir bir yere gittiğini bilerek 
gitmesi önemlidir. Dolayısıyla oluşan beklentilerin gidilmesi planlanan yerin güvenli olma 
olasılığına dayanarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bir diğer ifadeyle frekansı az veya çok olan her 
bir beklentinin “güvenilir olması” esasına dayanarak oluştuğu bir ön kabul olarak tanımlanabilir. 

‘Covid-19 sonrası konaklama işletmelerinden beklentileriniz nelerdir?’ sorusuna verilen yanıtlar 
Tablo 4’te sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 11 ifade (kod) tespit edilmiştir.  
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Tablo 4. Katılımcıların Covid-19 Sonrası Konaklama İşletmelerine Yönelik Beklentileri  
 
Katılımcılar K

1 
K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 

 
∑ İfadeler (Kod) 

1. Hijyenik olması X          1 
2. Hizmetin niteliği X          1 
3. Müşteri ilişkilerinde sosyal mesafe 

için teknoloji kullanımı X          1 

4. Hijyen kuralı ihlali yapan 
misafirlerin uyarılması  X         1 

5. Misafir giriş ve çıkışlarında otelin, 
odaların ve ortak kullanım 
alanlarının ekstra dezenfekte 
edilmesi 

 X X X X X  X  X 7 

6. Konaklama işletmelerinde 
yönetimin ekstra hijyen tedbirleri    X  X X  X  X 5 

7. Konaklama işletmesindeki 
yabancı turist sayısı bilgisi   X        1 

8. Konaklama işletmesindeki 
misafirlerin ülke bilgileri   X        1 

9. Konaklama işletmesindeki misafir 
yoğunluğunu bilmek      X  X X  3 

10. Konaklama işletmesindeki 
çalışanların temiz ve titiz olması      X  X   2 

11. Konaklama işletmesinin her şey 
dahil standardında olmaması        X    1 

∑ 3 2 4 1 2 4 1 4 1 2 24 
% 12 8 17 4 8 17 4 17 4 8 100 

Tablo 4’e göre katılımcılar sırasıyla en fazla ‘Misafir giriş ve çıkışlarında otelin, odaların ve ortak 
kullanım alanlarının ekstra dezenfekte edilmesi’, ‘Konaklama işletmelerinde yönetimin ekstra 
hijyen tedbirleri’ ve ‘Konaklama işletmesindeki misafir yoğunluğunu bilmek’ yanıtlarını 
vermişlerdir. Ancak en az frekansa sahip olmalarına rağmen katılımcıların beklentilerinin 
değiştiğine dikkat çeken ifadelerin (konaklama işletmesindeki misafirlerin ülke bilgileri, 
konaklama işletmesindeki yabancı turist sayısını bilme isteği ve konaklama işletmesinin her şey 
dahil standardında olmaması gibi) varlığını da göz ardı etmemek gerekmemektedir. Bu tür farklı 
ifadelerin kendini göstermesi beklenti ivmesinin yön değiştirdiğine işaret etmektedir. Pandemi 
sürecinde bireylerin temizlik ve hijyen konusunda ekstra tedbirli olmaları gibi yabancı uyruklu 
misafirler ile aynı yerde bulunma endişesi de bir hayli etkin olmalıdır ki verilen yanıtlarda 
karşılaşılmaktadır. Pandemi öncesi beklentiler ile pandemi sonrası beklentilerin çoğunun 
değişmesi gibi genel ifadelerde de önceliklerin değiştiğini söylemek oldukça mümkün 
olmaktadır. 

‘Katılımcıların Covid-19 öncesi ulaştırma hizmetlerine yönelik beklentileri’ sorusuna verilen 
yanıtlar Tablo 5’te sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 10 ifade (kod) tespit edilmiştir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Covid-19 Öncesi Ulaştırma Hizmetlerine Yönelik Beklentileri 
 
Katılımcılar K

1 
K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. Ulaşım fiyatının uygun olması  X X X   X     4 
2. Ulaşımda hızlı hizmet sunumu X          1 
3. Ulaşımın zamanında olması X     X     2 
4. Ulaşım esnasında ücretsiz ikram X     X     2 
5. Ulaşım aracının konforlu ve rahat 

olması  X X  X  X X X X 7 

6. Ulaşımın güvenilir olması   X       X 2 
7. Ulaşımda yolcu sayısının fazla 

olmaması    X       1 

8.   Ulaşım aracının temiz olması    X  X X    3 
8. Ulaşım araçlarının teknolojik 

olması     X      1 

9. Ulaşım aracı çalışanlarının temiz 
olması       X X   2 

10. Ulaşım aracı çalışanlarının güler 
yüzlü ve ilgili olmaları 

      X    1 

∑ 4 2 3 2 2 4 4 2 1 2 26 
% 15 8 11 8 8 15 15 8 4 8 100 

Tablo 5’e göre en fazla ortak yanıt olarak ‘Ulaşım aracının konforlu ve rahat olması’ ifadesine 
rastlanılmaktadır. Ulaşım fiyatının uygun olması ve ulaşım aracının temiz olmasına yönelik 
ifadeler de yine frekansı yüksek diğer ifadeler olarak tanımlanabilir. Katılımcıların Covid-19 
öncesi ulaştırma hizmetlerine yönelik beklentilerin arasında rahatlık ve konfor diğer ifadelere 
göre ön plandadır. Ardından ise ulaşım fiyatının uygun olması ifadesi yanıt olarak verilmiştir. 
Ulaşım aracı çalışanlarının temiz olması ifadesi, ulaşım aracı çalışanlarının güler yüzlü ve ilgili 
olmaları ifadesinden daha çok tercih edilmiştir. Bu durum tek başına çalışanların tutumlarının 
yeterli olmadığına işaret etmektedir. Gerekli kriterlerin sağlanması durumunda çalışanların 
tutumlarının bir beklenti olarak kendini göstermesi, frekans olarak düşük çıkma durumunu 
açıklayabilir. 

‘Katılımcıların Covid-19 sonrası ulaştırma hizmetlerine yönelik beklentileri’ sorusuna verilen 
yanıtlar Tablo 6’da sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 9 ifade (kod) tespit edilmiştir. 
Tablo 6 incelendiğinde en fazla ortak yanıt olarak sırasıyla ‘Ulaşım aracında oturma alanlarının 
her kullanımdan önce ve sonra ekstra dezenfekte edilmesi’ ile ‘Ulaşımda yolcu kapasitesinin 
sosyal mesafeye uygun olması’ ifadelerine rastlanılmaktadır. Bu ifadeleri ‘Ulaşım hizmetinin 
sağlıklı ve güvenilir olması’ ve ‘Ulaşım aracında maske kullanılması’ ifadeleri takip etmektedir. 
Ancak yine frekansı en az olan ama beklenti bakımından dikkat çekilebilecek ifadeler de 
bulunmaktadır. Bu ifadeler yolcuların sağlık kontrolünün yapılmasına, ulaşım aracı içerisinde 
maske kullanımına ve yolculara dezenfektan dağıtılmasına yönelik ifadelerdir. İlgili ifadelerin 
beklentilerdeki değişimi farklı bakış açıları ile yansıttığı düşünülmektedir. Covid-19 süreci 
yaşanmadan önce maskenin bireyler için hemen hemen hiçbir önemi olmadığı söylenebilir. 
Ancak sürecin yaşanması ile birlikte salgının ekstra hijyenik olmayı, temasın çok sağlıklı bir 
durum olmadığını ve sosyal mesafeyi beraberinde getirdiği tabloda yer alan bulgulardan daha 
net görülebilmektedir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Covid-19 Sonrası Ulaştırma Hizmetlerine Yönelik Beklentileri 
 
Katılımcılar K

1 
K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. Ulaşım hizmetinin sağlıklı ve 
güvenilir olması X  X  X      3 

2. Yolcuların sağlık kontrolünün 
yapılması X          1 

3. Ulaşım aracında oturma alanlarının 
her kullanımdan önce ve sonra 
ekstra dezenfekte edilmesi 

X X X   X X X X X 8 

4. Ulaşım aracında oturma planının 
sosyal mesafeye dikkat edilerek 
yapılması 

X X         2 

5. Ulaşımın konforlu olması   X     X   2 
6. Ulaşımda yolcu kapasitesinin sosyal 

mesafeye uygun olması    X X X X X X X 7 

7. Ulaşım aracının daha sık aralıklarla 
dezenfekte edilmesi    X       1 

8. Ulaşım aracında maske kullanılması    X  X X    3 
9. Ulaşım aracında yolculara 

dezenfektan dağıtılması    X       1 

∑ 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 28 

% 1
4 7 1

1 
1
4 7 1

1 
1
1 

1
1 7 7 100 

‘Katılımcıların Covid-19 öncesi destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentileri’ 
sorusuna verilen yanıtlar Tablo 7’de sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 8 ifade (kod) 
tespit edilmiştir.  

Tablo 7’ye göre en fazla ortak yanıt olarak ‘Destinasyonda sunulan turizm hizmetlerinin temiz 
ve hijyenik olması’ ifadesi ön plana çıkmaktadır. Bu ifadeyi ise ‘Destinasyonun çevre ve 
altyapısının sorunsuz olması’ yönelik beklenti ifadesi takip etmektedir. Tabloda, destinasyonun 
genel temizlik ve hijyenine yönelik beklentilerin kendi içinde çeşitlilik gösterdiği görülmekle 
birlikte, Covid-19 sürecinde verilerin toplanmasına paralel olarak, frekansı az olan ifadelerin 
süreçten etkilenerek verilen yanıtlar olduğu düşünülmektedir. Buna bağlı olarak bireylerin 
temizlik ve hijyenin yaşanılabilir düzeyde bir hizmet olarak sunulmasının dışında ekstra bir 
beklentiye vurgu yapmadıkları söylenebilir. Bu konuyla ilgili olarak beklentilerindeki değişim ve 
artış, Covid-19 sonrası destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentilerin yer aldığı 
Tablo 8’de daha detaylı görülebilmektedir. Bu durum bir destinasyonun temiz ve hijyenik olması 
gerekliliğine her daim vurgu yaparken, konuyla ilgili beklentilerin bundan sonraki süreçte kendi 
içinde daha da farklılık ve çeşitlilik göstereceğine işaret etmektedir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Covid-19 Öncesi Destinasyonun Genel Hijyen ve Temizliğine Yönelik 
Beklentileri 

 
Katılımcılar K

1 
K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. Destinasyonun çevre ve 
altyapısının sorunsuz olması X       X   2 

2. Destinasyonda sunulan turizm 
hizmetlerinin temiz ve hijyenik 
olması 

 X X X X X X X X X 9 

3. Destinasyona yönelik yapılan 
hijyen ile alakalı iyi yorumlar   X        1 

4. Destinasyonda sunulan turizm 
hizmetlerinin teftiş edilmesi    X       1 

5. Destinasyonda turistlerin alınan 
tedbirler konusunda 
bilgilendirilmesi 

   X       1 

6. Destinasyonda uyarıcı tabelaların 
olması    X       1 

7. Destinasyonda ortak alanların 
kullanım sıklığına göre saatlik ya 
da günlük dezenfekte edilmesi 

     X     1 

8. Destinasyonda kullanılan 
malzemelerin hijyenik olması      X     1 

∑ 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 17 
% 6 6 12 23 6 18 6 12 6 6 100 

 

‘Katılımcıların ‘Covid-19 sonrası destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentileri’ 
sorusuna verilen yanıtlar Tablo 8’de sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 11 ifade 
(kod) tespit edilmiştir. 

Tablo 8 incelendiğinde en fazla ortak yanıt olarak ‘Destinasyonda yerel yönetimin toplu kullanım 
alanlarında hijyen önlemleri’ ifadesi ile karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte ‘Destinasyonda ortak 
kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması’ ve ‘Destinasyonda ortak kullanım 
alanlarının dezenfekte edilme sıklığı’ ifadeleri yine frekansı yüksek olan diğer beklenti 
ifadeleridir. Ancak frekansı düşük olmasına rağmen beklenti bakımında dikkat çekilmesi 
gereken ifadelerde bulunmaktadır. Bu ifadeler, destinasyonda bulunan misafirlerin Covid-19 
testi yaptırmış olmalarına (sağlıklı bireylerin tatil yaptığı bir destinasyonda hizmet olanağı 
sağlama), destinasyona sınırlı sayıda turist kabul edilmesine, el yıkama alanlarının sıklığı ve bu 
alanların temassız olmasına yönelik beklenti ifadeleridir. Bu ifadeler bireylerin destinasyonun 
sadece temiz ve hijyenik olmasının ötesinde, kişisel temizliğin sağlaması ile ilgili özel alanlar ve 
belirli tedbirlerin alınmasına yönelik beklentilerinde oluşabileceğine işaret etmektedir. Aynı 
zamanda, bundan sonraki süreçte destinasyona ilişkin genel temizlik ve hijyen ile ilgili 
beklentilerde ortaya çıkabilecek değişim ve çeşitliğin bir göstergesi olabilir. 
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Tablo 8. Katılımcıların ‘Covid-19 Sonrası Destinasyonun Genel Hijyen ve Temizliğine Yönelik 
Beklentileri 

Katılımcılar K
1 

K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. El yıkama alanlarının sıklığı X          1 
2. El yıkama alanlarının temassız 
olması X          1 

3. Destinasyonda turistik işletme ve 
alanlarda dezenfektan noktaları X          1 

4. Destinasyonda yerel yönetimin 
toplu kullanım alanlarında hijyen 
önlemleri 

X X X X  X  X X X 8 

5. Destinasyonda ortak kullanım 
alanlarının dezenfekte edilme sıklığı   X X  X     3 

6. Destinasyonda ortak kullanım 
alanlarında sosyal mesafe kuralına 
uyulması 

 X X X X   X   5 

7. Destinasyonda maske kullanılması     X      1 
8. Destinasyonda bulunan çalışanların 
kişisel temizliklerine ekstra dikkat 
etmeleri 

     X     1 

9. Destinasyonda kullanılan 
malzemelerin ekstra hijyenik olması       X  X  2 

10. Destinasyonda az kişinin olması        X   1 
11. Destinasyonda bulunan 

misafirlerin Covid-19 testi 
yaptırmış olmaları 

       X  X 2 

∑ 4 2 3 3 2 3 1 4 2 2 26 
% 15 8 11 11 8 11 4 15 8 8 100 

‘Katılımcıların Covid-19 öncesi tercih etmeyi ön gördükleri konaklama türü’ sorusuna verilen 
yanıtlar Tablo 9’da sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 6 ifade (kod) tespit edilmiştir.  

Tablo 9. Katılımcıların Covid-19 Öncesi Tercih Etmeyi Ön Gördükleri Konaklama Türü  
 

Katılımcılar K
1 

K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K 
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. Otel X X X X  X X X X X 9 
2. Pansiyon  X X        2 
3. Butik Otel  X X        2 
4. Karavan     X      1 
5. Çadır     X      1 
6. Kamp       X    1 

∑ 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 16 
% 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 100 
 
Tablo 9 incelendiğinde en fazla ortak yanıt olarak ‘Otel’ ifadesi ile karşılaşılmaktadır. ‘Pansiyon’ 
ve ‘Butik Otel’ yanıtları da tercih edilen diğer yanıtlar olarak belirlenmiştir. Covid-19 dönemi 
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öncesi kalabalık alanlarda bulunmak, her aktiviteye katılımın daha mümkün olduğu alanları 
seçmek veya tercih edilme sıklığı fazla olan alanlara seyahat etmek bireylerin öncelikli tercihleri 
olarak belirtilebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ‘otel’ ifadesinin diğer ifadelere göre 
daha fazla tercih edilmesi bulgusunu destekleyebilir. Ancak gelir durumu, daha az kalabalık 
sevme veya kişisel tercihler gibi farklı etkenler düşük frekansa sahip olan diğer konaklama 
türlerinin de açıklayıcısı olabilir. 

‘Katılımcıların Covid-19 sonrası tercih etmeyi ön gördükleri konaklama türü’ sorusuna verilen 
yanıtlar Tablo 10’da sunulmaktadır. Verilen yanıtlar doğrultusunda 11 ifade (kod) tespit 
edilmiştir.  

Tablo 10. Katılımcıların Covid-19 Sonrası Tercih Etmeyi Ön Gördükleri Konaklama Türü  
 

Katılımcılar K
1 

K
2 

K
3 

K 
4 

K 
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K 
10 ∑ 

İfadeler (Kod) 

1. Kamp X          1 
2. Kiralık Villalar  X    X  X   3 
3. Bungalov Evler  X         1 
4. Apart Daire   X        1 
5. Butik Otel    X    X   2 
6. Karavan    X      X 2 
7. Kiralık Yayla Evleri     X      1 
8. Kiralık Bahçeli Evler     X      1 
9. Kiralık Evler       X X  X 3 
10.  Otel         X  1 
11. Çadır          X 1 
∑ 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 17 
% 6 12 6 12 12 6 6 18 6 18 100 

Tablo 10’a göre en fazla ortak yanıt olarak ‘Kiralık evler’ ve ‘Kiralık villalar’ ifadeleri ile 
karşılaşılmaktadır. Otel yanıtının bu kısımda sadece 1 frekans olması salgın sonrası konaklama 
tercihine yönelik beklentilerin değişim göstereceğine yönelik önemli bir bulgu olabilir. Bu bulgu, 
konaklama işletmelerine yönelik beklentilerde değişim olabileceğine ve bu doğrultuda bireysel 
konaklama alanlarına yönelme olacağını işaret etmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre Covid-
19 sürecinin Covid-19 dönemi öncesi beklentilerini değiştirdiği söylenebilir. Bu durum sadece 
frekansı yüksek olan ifadelerden değil, aynı zamanda konaklama türüne ilişkin ortaya çıkan 
çeşitli ifadelerin destekleyici bir bulgu olmasıyla açıklanabilir. Bu bulgudan hareketle salgın 
süreciyle birlikte bireylerin kalabalıktan veya sık kullanılan alanlardan uzak olup, yalnızca 
kendilerinin bulunduğu konaklama türlerini tercih etme eğiliminde olduğu söylenebilir. 

 
SONUÇ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınının 
etkileri henüz devam etmektedir. Dünya turizm örgütüne göre, Ocak ayı ile birlikte turizm 
gelirlerinde ciddi oranda düşüş mevcuttur. Buna bağlı olarak turizm endüstrisinin kendi 
içerisinde yeni bir ivme kazanması bir bakıma salgının gelir etkisini en aza indirgeyebilir. Bu 
ivmeye katkı sağlayacak tedbirlerden biri, bundan sonraki süreçte insanlara sunulacak tatil 
olanaklarının hemen hemen bütün sağlık önlemlerinin (tatil öncesi-tatil süresince- tatil sonrası) 
alınmasıyla turiste sunulmasıdır. Çünkü yaşanan bu sürecin ilgili tedbirlere yönelik turist 
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beklentilerini de şekillendireceği ön görülmektedir. Bahsi geçen ön görüden hareketle çalışmada, 
korona virüs salgınının turizm destinasyonları üzerindeki olası etki /etkilerine dikkat çekerek 
salgının turizm destinasyonlarına yönelik beklentiler değişim incelenmek istenmiştir. Bu 
değişimi inceleyebilmek adına geliştirilen sekiz araştırma sorusu, araştırma katılımcılarına açık 
uçlu olarak sorulmuş ve araştırma verileri toplanmıştır. İlgili verilerin analizinde içerik 
analizinden yararlanılarak araştırma bulguları elde edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, katılımcıların Covid-19 dönemi öncesi 
konaklama işletmelerine yönelik beklentileri, genel itibariyle bir hizmet işletmesinden beklenilen 
temel özellikleri yansıtmaktadır. Buna göre katılımcılarının çoğunluğu, otelin, odaların ve ortak 
kullanım alanlarının temiz olmasına yönelik beklenti içerisindedir. Yaşanan bu olumsuz dönem 
öncesinde katılımcıların aynı zamanda bir konaklama işletmesinin konforlu, fiyatının uygun, 
güvenilir olması, hızlı hizmet sunumu, yemek hizmetlerinin tüm misafirlere hitap etmesi gibi 
beklentiler bulgulanmıştır. İlgili bulgulardan hareketle turist beklentilerinin çeşitlilik gösterdiği 
söylenebilir.  

Covid-19 sonrası konaklama işletmelerine yönelik beklenti bulguları incelendiğinde, Covid-19 
dönemi öncesi ile benzer (hijyenik olması, hizmetin niteliği gibi) beklentilerin olduğu 
görülmektedir. Ancak verilen yanıtlardan hareketle salgın sonrası dönem için beklentilerde 
değişiklik olduğu bu aşamada daha belirginleşmiştir. Çünkü bu süreçten sonra konaklama 
işletmelerinden özellikle misafir giriş ve çıkışlarında otelin, odaların ve ortak kullanım 
alanlarının ekstra dezenfekte edilmesi, işletme yönetiminin ekstra hijyen tedbirleri, misafir 
yoğunluğunun bilinmesi, çalışanların temiz ve titiz olması gibi beklentilerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bununla birlikte yabancı turist sayısının bilinmesi, misafirlerin ülke bilgileri, her 
şey dahil standardının olmaması, sosyal mesafe için teknoloji kullanımı ve hijyen kuralı ihlali 
yapan misafirlerin uyarılması gibi beklentiler de mevcuttur. Bu bulgulardan hareketle 
katılımcıların, ortak kullanım alanlarına giriş yapmadan önce salgın sebebiyle benimsemiş 
oldukları dezenfekte eyleminin daha sık ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği konusunu 
önemle vurguladıkları aşikardır. Bu bağlamda salgın dönemi öncesi ve sonrası beklentilerin 
konaklama işletmeleri açısından önemli derecede değişim gösterdiği söylenebilir.  

Katılımcıların Covid-19 öncesi ulaştırma hizmetlerine yönelik beklentileri incelendiğinde benzer 
beklentilerle birlikte, beklentilerin çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Genel itibariyle beklentilerin, 
ulaşım aracının konforlu, rahat ve fiyatının uygun olması ile ilgili olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte katılımcıların salgın dönemi öncesi ulaşım aracına yönelik temiz, güvenilir, 
ulaşımın zamanında ve ücretsiz ikramların olması gibi beklentilerinin olduğu bulgulanmıştır. 
Katılımcıların Covid-19 sonrası ulaştırma hizmetlerine yönelik beklentileri ile ilgili bulgulara 
bakıldığında ise beklentilerdeki değişim açıkça görülebilmektedir. Salgın sonrası dönemde en 
önemli beklentinin ulaşım araçlarında oturma alanlarının her kullanımdan önce ve sonra ekstra 
dezenfekte edilmesi şeklinde değiştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir diğer önemli 
beklentinin ulaşımda yolcu kapasitesinin sosyal mesafeye uygun bir şekilde tasarlanması ile ilgili 
olduğu söylenebilir. Aynı zamanda katılımcılar ulaşım esnasında maske takılmasını, oturma 
planlarının sosyal mesafeye göre yapılmasını, ulaşım aracında dezenfektan dağıtılmasını 
beklediklerini belirtmişlerdir. Covid-19 dönemi öncesi ve sonrası için ortak beklentiler bulunsa 
da (ulaşım hizmetlerinin sağlıklı ve güvenilir olması, ulaşımın konforlu olması gibi), Covid-19 
sonrası beklentilerde belirgin bir şekilde değişim olduğu söylenebilir.  

Covid-19 öncesi destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentilere ilişkin bulgular 
incelendiğinde, katılımcıların araştırma sorusuna paralel olarak destinasyonda sunulan turizm 
hizmetlerinin temiz ve hijyenik olmasını bekledikleri bulgulanmıştır. Bu bulgunun, normal 
şarlarda da bir turizm destinasyonundan (temizlik ve hijyen açısından) beklenen genel hizmetler 
olması sebebiyle, bahsi geçen durumu doğruladığı söylenebilir. Covid-19 sonrası da benzer 
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beklentilerin olmasıyla birlikte, çeşitlilik gösteren farklı beklentilerinde ortaya çıktığı 
görülmektedir. Covid-19 sonrası destinasyonun genel hijyen ve temizliğine yönelik beklentiler 
ile ilgili bulgular incelendiğinde, öncelikle destinasyonda yerel yönetimin toplu kullanım 
alanlarında hijyen önlemlerini üst düzeye çıkarmasına yönelik beklentinin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu nedenle bir destinasyonun pazarlamasında özellikle konu ile ilgili yerel 
yönetimlere büyük sorumluluklar düştüğü söylenebilir. Aynı zamanda destinasyonda ortak 
kullanım alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için gereken titizliğin gösterilmesi 
beklenmektedir. Bu bulgudan hareketle belki de bu süreçten sonra turistik destinasyon seçiminde 
bu tür uygulamaların olduğu alanların daha cazip hale geleceği söylenebilir. Bir diğer önemli 
bulgu katılımcıların ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine yönelik beklentidir. 
Tespit edilen bulgular dikkate alındığında turistik destinasyonların (turizmin çok yönlü 
yapısından dolayı ortak kullanılan alanlarının çok olması sebebiyle), her daim sağlık ve temizlik 
açısından kullanılabilir olmasının daha çok dikkate alındığı söylenebilir. Belki de destinasyon 
tercihinde ön kriterler arasında olmayan bu unsurlar (hijyen önlemleri, sık sık dezenfekte etme, 
tutarlı sosyal mesafe kuralları gibi) Covid-19 ile birlikte önemli bir tercih unsuru haline gelecektir. 
Buna bağlı olarak yerel yönetimler ile birlikte turizm paydaşları, işletmecileri, yerel halk ve hatta 
destinasyonu ziyaret eden turistlerin, bu konuda her daim iş birliği içinde olması gerektiği 
düşünülmektedir. Bu şekilde bir iş birliği sağlanmaz ise turizm destinasyonun bu süreçten 
sonraki tercih edilebilirliği devam etmeyebilir. Destinasyonun pazarlanması sürecinde de 
turistlerin değişen beklentileri üzerinden ilgili olanakların sağlanacağına yönelik vurgu 
yapılması ve bunun somutlaştırılması önemli olabilir. 

Katılımcıların Covid-19 öncesi ve sonrası tercih etmeyi ön gördükleri konaklama türlerine ilişkin 
bulgulara bakıldığında, salgın öncesi genel itibariyle tercih edilen konaklama türünün otel 
olduğu bulgulanmıştır. Ancak salgın sürecinin etkisiyle tercihlerin değiştiği görülmektedir. Buna 
göre katılımcıların daha bireysel yaşam alanı sağlayan konaklama yerlerini, bir diğer ifadeyle 
kiralık villalar, evler gibi konaklama imkanı sağlayan yerleri tercih etmeyi ön gördükleri 
belirlenmiştir. Araştırma bulgularından hareketle bireylerin topluluğun bulunduğu alanlardan 
uzak kalma fikrinin tatil tercihlerine, konaklama türlerine de yansıyacağı söylenebilir. Bu 
bağlamda daha çok doğal ve az insanın bulunduğu alanların tercih edilmesinin söz konusu 
olduğu görülmektedir. 

Covid-19’un insan yaşamına etkisi gözle görülür düzeyde artmıştır. Bireylerin düşüncelerinde ve 
bundan sonraki yaşamlarında baz alacağı önemli bir unsur olmaktadır. Bununla beraber sosyal 
mesafeyi insan yaşamına dahil ederek, temizliğin ve hijyenin önemini insanlığa bir kez daha 
göstermiştir. Tüm hastalıkların başı olan hijyen faktörünü çıkmamak üzere insan hayatına 
entegre olmasını sağlayan bu salgının, turizm destinasyonlarında bireylerin tercihleri üzerinde 
bariz farklılıklar yarattığı tespit edilmiştir. Bu çalışma bu farklılıkları sekiz araştırma sorusu ve 
on katılımcının bu sorulara vermiş olduğu yanıtlarla ortaya koymuştur. Bu durum araştırmanın 
sınırlılığını da oluştursa da, salgının etkisine/etkilerine ve beklentilerdeki değişme dikkat 
çekmesi açısından çalışmanın önemine dikkat çekmektedir. 

Araştırmanın bir başka sınırlılığı, araştırma soruları içerisinde Covid-19 öncesi ve sonrası 
yiyecek-içecek işletmelerinden beklentilere ilişkin soruların yer almayışıdır. Konaklama 
işletmelerinin bünyesinde genel itibariyle restoran, a la carte gibi yeme içme alanlarının 
bulunması sebebiyle, katılımcıların konaklama işletmeleri ile ilgili yanıtları verirken tekrar eden 
yanıtlar vermesinin önüne geçmek için yeme içme alanları ile ilgili araştırma sorularına yer 
verilmemiştir. Ancak bundan sonraki Covid-19 ile alakalı yapılacak olan araştırmalarda bahsi 
geçen araştırma sorularına da yer vererek farklı örneklemler üzerinde çalışmalar yapılabilir. 
Bununla birlikte hem beklenti hem de beklenti sonrası deneyim karşılaştırmalı olarak açık uçlu 
araştırma soruları ile doğrudan turistler üzerinde araştırma gerçekleştirilebilir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Incoterms 2020 kılavuzun, 
uluslararası ticaret faaliyetlerine getirmiş olduğu yenilikleri betimlemektir. Bu amaca yönelik, 
Incoterms 2020 teslim şekli kuralları bir önceki Incoterms 2010 versiyonu ile karşılaştırılmıştır. 
Genel anlamda, Milletlerarası ticaret odası, doğabilecek hukuksal ihtilafları ve uyuşmazlıkları 
mimimuma indirgemek amacı ile Uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve 
yükümlülükleri belirleyen uluslararası standart kuralları anlaşılır ve yeknesaklaştırılmaya 
yönelik bir çalışma yürüttüğü anlaşılmaktadır. Incoterms 2020 kılavuzunda açıklanan on bir 
Incoterms teslim şekillerinden, FCA, DAP, DPU ve DDP teslim şekilleri için her iki tarafında 
kendi taşıma aracı ile malları taşımasına izin verilmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, DAT teslim 
şeklinin yürürlükten kaldırıldığını, yerine ise DPU teslim şekli getirildiği görülmektedir. CIP ve 
CIF teslim türlerin ise sigorta kapsam düzeylerinde değişikliğe gidildiği açıklanmaktadır. Teslim 
şekillerin ayrıntılı olarak açıklanması ve hangi durumlarda firmaların tercih etmeleri gereken en 
uygun Incoterms kurallarının açıklamaya kavuşturulmuş olması önemli olumlu bir adımdır. 
Ancak, VGM sorunu henüz açıklıya kavuşturulmamış olduğu anlaşılmaktadır.  
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Abstract 

The purpose of this study is to describe the innovations brought by the new guide to Incoterms 
2020 which came into force on January 1, 2020. To this end, the rules of delivery method of 
Incoterms 2020 have been compared to the previous version of Incoterms 2010. In general, it 
would seem that the international chamber of commerce, which defines the standard 
international trade rules and which determine the mutual rights and obligations of buyers and 
sellers with the aim of minimizing any disputes between the parties, an effort to simplify and 
harmonize the rights and duties of the parties and therefore of the terms of international trade. 
Among the eleven modes of delivery of the Incoterms described in the Incoterms 2020 manual, it 
should be noted that the respective parties who have chosen to set up the Incoterms FCA, DAP, 
DPU and DDP are authorized to transport goods with their own means of transport. In addition, 
it can be seen that the DAT delivery form has been deleted and that the DPU delivery form has 
been introduced. In addition, we see that the terms CIF and CIP have seen their levels of insurance 
coverage change. In terms of clarifying the rules and Incoterms to choose this new guide marks 
a positive development. However, it is observed that the VGM problem has not yet been clarified. 
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GİRİŞ 

Pozitif hukukun bir parçası olan ve uluslararası ticaret hukukun en eski kavramlarından biri 
olarak bilinen Lex Mercatoria, taraflar arasında olası uyuşmazlıkları veya davaları en az zararla 
çözümleyebilmek için oluşturulmuştur (Erdem, 2008). Latince kökenli olan bu kavram, kelime 
manasına bakıldığında “Lex” Kanun veya Bir hâkim tarafından teklif edilen/sunulan kanun 
teklifi olarak karşımıza çıkmaktadır (Le Grand Gaffiot, 2000), “mercatoria” ise tüccar anlamına 
gelmektedir (Le Grand Gaffiot, 2000). Orta çağ Avrupa’sında tüccarlar arasında ticari faaliyetlerin 
yerel örf ve adetlerin çerçevesinde uygulandığı yasal bir düzendir (Yağcı, 2019).  Uluslararası 
Ticaretin yaygınlaşması ve birçok ülkenin liberal ekonomiye geçişi ile gerek mevzuatların gerek 
örf ve kültürel farklılıkların var olmasıyla birlikte ortak kuralların ve esasların oluşmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu bağlamda, 1919 yılında Uluslararası Ticaret Odası (ICC: International Chamber 
of Commerce) kurulmuştur. ICC’ne Uluslararası ve ulusal ticaret kapsamında gerçekleştirilen 
tüm ticari faaliyetlerin hukuksal anlamda yeknesaklaştırılmayı amaçlamaktadır. ICC belirlenen 
esaslar ve kurallar çerçevesinde uluslararası ticareti düzenler ve gelişmesinde katkıda bulunur. 
ICC, en başta tarafların maddi ve manevi (zaman) maliyetlerini azaltmak ve doğabilecek 
hukuksal ihtilafları ve uyuşmazlıkları minimuma indirgemek amacı ile 1936 yılında Incoterms 
(International Commercial Terms sözlüklerin kısaltılması) adı altında uluslararası ticaretin 
taraflar arasında nakliye, teslimat, yükleme, boşaltma, gümrükleme, sigorta gibi ticari işlemlere 
ilişkin detayların esaslarını ve kurallarını belirleyen hükümleri ortaya koymuştur. Incoterms 
hükümleri taraflar arasında sözleşmelere göre mevzuat açısından sorumlu olan ülkenin 
belirlenmesinde ve uluslararası ticaretten doğan masrafları ve sorumlulukları düzenlemektedir. 
Yılmaz ve Özken (2011) Incoterms teslim şekillerini şu ifade ile tanımlamaktadırlar: “Uluslararası 
ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen uluslararası standart kurallar 
bütünüdür”. Incoterms teslim şekilleri dış ticaretin maliyetleri ve ticari riskleri hakkında esasları 
içeren bir rehber niteliğindedir. Başka bir değişle Incoterms hükümleri teslim şekilleri kurallarını 
detaylandırmaktadır. Bu bağlamda alıcı ve satıcı dışındaki ticari faaliyetlerin gerçekleşmesinde 
gümrükçü, bankacı veya taşıyıcı gibi diğer aktörleri kapsamamaktadır. Aralık 2019 tarihi itibari 
ile 139 farklı ülkeden uluslararası ticaret faaliyetlerinde bulunan binlerce firma, banka, ticaret 
odası, avukatlık bürosu ICC’nin üyesidir1. ICC’nin ticari markası olan Incoterms odaya üye olan 
firmaların geri dönüşleri doğrultusunda 1953, 1967,1980, 1990, 2000, 2010 ve 2020 yılında toplam 
sekiz kez revizyona gidilmiştir. 10 Eylül 2019 tarihinde ICC Incoterms hükümleri tekrar revize 
edilmiş ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, Incoterms 
2020 ile getirilen başlıca değişiklikleri tanıtmak ve pratikte hangi hususlara dikkat edilmesi 
gerekliliğini vurgulamaktır.  

 

KAVRANMSAL ÇERÇEVE 

Erdem (1990) Incoterms kurallarının uluslararası ticarette en yaygın olarak kullanılan ticari 
kurallar olduğu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, dikkat edilmesi ilk önemli husus, Incoterms 
kuralları çerçevesinde sözleşme düzenleyen tarafların hangi yıllın versiyonunu kullandıkları 
(örneğin: Incoterms, 2020) sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir. Mevcut sekiz 
versiyonundan hangisine atıf yapıldığı Incoterms türlerin kapsamını ve tarafların 
yükümlülüklerinde netlik sağlayacaktır (Yağcı, 2019: 37). Tarafların kullanacakları Incoterms 
versiyonunu kararlaştırılması daima kılavuzda vurgulanmaktadır ve net bir şekilde tercih edilen 
versiyonun sadece esasların geçerli olacağı ifade edilmektedir (Yılmaz vd., 2011). Mevcut son 
versiyonunda on bir farklı Incoterms teslim şekillerin (EXW, FCA, CPT, CİP, DAP, DPU, DDP, 

 
1 https://iccwbo.org/about-us/global-network/member-companies/ 
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FAS, FOB, CFR, CIF) her biri için tarafların hakları ve yükümlükleri belirtilmiştir.  Genel anlamda, 
Incoterms türleri dört alfabetik grup olarak sınıflandırılmış olup (C, D, E ve F Grubu terimleri) 
her bir grup için “temel” nitelikler açıklanmaktadır (Yağcı, 2019: 38). Örneğin, C grubu 
terimlerinde, satıcı yükleme esnasına kadar sorumludur; Taşıma işleminin gerçekleştirecek olan 
firmaya malları teslim ettikten sonra risk ve sorumluluklar alıcıya transfer edilir (Kazma, 2011). 
Satıcı, taşıma sözleşmesi yapmakla yükümlü fakat taşıma esnasında doğabilecek riskler ve 
masraflar alıcıya aittir (Kuyucu, 2011). Uluslararası Ticaret Odası, Incoterms 2010 versiyonu ile 
bu alfabetik sınıflandırmadan vazgeçip, farklı taşıma şekillerine göre bir sınıflandırmaya 
getirmiştir. Bu bağlamda, Incoterns 2020 versiyonu da bu taşıma modlarına göre sınıflandırmayı 
sürdürdüğü için bu çalışmada Taşıma şekillerine göre sınıflandırılma esas alınacaktır. ICC iki 
farklı taşıma şekli belirlemektedir: “Multi-modal” (Farklı taşıma türleri) ve Deniz ve iş su yolu ile 
(“maritine”) gerçekleştirilen teslim şekilleri (Yılmaz vd. 2011). Incoterms 2020 kılavuzunda, 
Multi-modal sınıflandırılmasında (Farklı taşıma türlerini kapsayan kurallar) yedi farklı 
Incoterms türü yer almaktadır. Bunlar: EXW, FCA, CPT, CİP, DAP, DPU, DDP. Deniz ve İş Su 
yolu taşımalarına özgü kurallar sınıflandırılmasında ise dört Incoterms türü yer almaktadır: FAS, 
FOB, CFR ve CIF.  

 

YÖNTEM 

Incoterms 2010 ile 2020 teslim şekillerini belirleyen kuralların kıyaslanması amacı ile toplum 
bilimlerinde geleneksel olarak kullanılan karşılaştırmalı metot uygulanmıştır. Dolaylı deneyim 
olarak ta adlandırılan bu yöntem (Durkheim, 1894) «aynı olayın zaman içinde ve farklı yerlerdeki 
durumunun karşılaştırılarak incelenmesidir» (Şen ve Yıldırım, 2019). Toplum bilimlerinde 
kullanılan bu yöntem aynı olayın durumunu karşılaştırarak inceler, farklılıkları ve değişimleri 
açıklar (Şen ve Yıldırım, 2019). Bu bağlamda, bu araştırma, Incoterms 2010 ile 2020 teslim şekilleri 
kuraları anahtarıyla genel izlenimle ve çoklu karşılaştırmalar yöntemiyle incelendiğinden 
betimsel bir çalışmadır. Aydın ve Hanağası (2017) sosyal bilimlerde karşılaştırmalı yöntemin 
önemini vurgulamaktadırlar. Yazarlar Neuman’ın (2006) çalışmasını referans alarak söz konusu 
araştırma yönteminin teorik ve veri içeren çalışmalarda verilerin içinde gömülü olan teorileri 
ortaya çıkarabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade etmektedirler.  

 
BULGULAR 

Incoterms 2020 Türleri 

EXW: EX Work (Fabrikada teslim / iş yerinde teslim) 

İsminden anlaşıldığı üzere satıcı kendi iş adresinde alıcıya satışını gerçekleştirdiği ürünleri teslim 
eder. Satıcı üretim sonrası sadece ambalajlamadan ve paketlemeden sorumludur. Alıcının 
belirttiği son teslim/varış noktasına kadar tüm diğer masraflar, riskler ve sigorta maliyetleri 
alıcıya aittir. Yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcının yükümlülükleri 
arasındadır (Evirgen, 2012). Satıcı açısından en az sorumluluk içeren teslim şeklidir. Alıcı bu 
durumda, tüm lojistik organizasyonunu yürütmekle yükümlüdür ve tercih edilen ulaşımın 
çözümünün gümrükleme işlemlerini içerdiğinden emin olmalıdır. Bu sebeple, ICC, EXW teslim 
şeklinin daha çok “domestic” yerel ticari faaliyetler için tercih edilmesini önermektedir. Özkan’ın 
(2012) belirtiği gibi “Özellikle ihracat gümrükleme işlemeleri ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği 
için EXW terimi kullanılırken doğabilecek bütün olası riskleri göz önünde bulundurmak 
gerekir”. Yılmaz vd., (2011) ile Özkan (2012) EXW teslim şekli Türk İhracat ve Gümrük mevzuatı 
ile uyuşmazlık içerdiğini ve ancak ithalatçı firmanın ayrıca Türkiye’de de yerleşik olması şartı ile 
ticari işlem gerçekleştirebileceğini vurgulamaktadır.  
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FCA: Free Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim) 
Taşıcıya masrafsız teslim şekillerinde satıcı satışını gerçekleştirmiş olduğu mallarım 
paketlemesini ve işaretlemesini gerçekleştirir ardından gümrükleme işlemlerini yerine getirir ve 
birden fazla taşıma vasıtasıyla ulaşım sağlansa bile asıl taşıyıcıya malları devrettiği andan 
itibaren yükümlülükleri sona erer (Özkan, 2012).  Mallar, satıcının işyerinden değil de farklı bir 
adresten ilk taşıyıcıca teslim edilecek ise, satıcı söz konusu teslim adresine malları ulaştırmak 
üzere kendi organize etmiş olduğu bir nakliye aracı ile malları söz konusu adrese nakil işlemini 
gerçekleştirir (Malfiet, 2011). Taşıyıcıya masrafsız olarak adlandırılması, taşıma maliyetlerin alıcı 
tarafından karşılanmasından kaynaklanmaktadır (Taşçi, 2017). Satıcı taşıma veya sigorta 
sözleşmesi imzalaması gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı yükleme öncesi malların 
kontrol ve muayene giderlerin masraflarını ödemek ile yükümlüdür. Diğer risk, sigorta, gümrük 
ücretleri veya navlunun ödenmesi gibi masraflar alıcı tarafından karşılanmaktadır (Evirgen, 
2012). Incoterms 2020 kılavuzunda, FCA teslim şekillerini tercih eden tarafların “yerleşik 
gösterimle konşimentolar” talep etmelerine izin vermektedir2. 
 
CPT: Carriage Paid To (Taşıma ödenmiş olarak teslim) 
Satıcı taşıma sözleşmesinin yapar ve malların taşınması ile ilişkin tüm masrafları karşılar. Satıcı 
malları asıl taşıyıcıya tevdi etmesi ile alıcıya malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmiş 
olmaktadır (Erdem, 2008). Satıcı asıl taşıyıcıyı belirler, malların asıl taşıyıcıya ulaşması için 
gerekli nakliye ve gümrükleme işlemlerinin yerine getirir (Çınar, 2018). Satıcı, yükleme öncesi 
muayene giderlerini ve varış limanına kadar navlun bedellerini öder. Alıcı gümrük belgelerini 
hazırlar ve ithalata ilişkin gümrük vergileri öder. CPT Teslim şeklinde belirtilen yer ismi 
(örneğin: CPT, Paris, France) satıcın hangi noktaya kadar sorumlu olduğunu belirtir. Belirtilen 
noktaya kadar taşama ile ilgili masrafları üstlenir. CPT teslim şeklinde belirtilen adreste malların 
teslimatı gerçekleştirdikten sonra tüm sorumluluklar alıcıya devredilir (Megep, 2007).  
 
CIP: Carriage and Insurance Paid To (Taşıma ve Sigorta ödenmiş olarak teslim) 
CIP teslim türü, CPT teslim şekli ile benzer özelliklere sahiptir (Çınar, 2018). Satıcı, taşıma 
sözleşmesinin yanı sıra ek olarak (taşıma esnasında meydana gelebilecek riskleri ve hasarları 
karşılamak üzere) tam kapsamlı (A seviyesinde) teminat sağlayan bir taşıma sigortası sözleşmesi 
yapmak ile yükümlüdür3. Satıcı bu durumda, malların varış noktasına kadar navlunu öder.  
 
DAP: Delivered At Place (Belirtilen yerde Teslim)  
2010 versiyonu ile, DDU (Delivery Duty Unpaid), DES (Delivered Ex Ship) ve DAF (Delivered At 
Frontier) teslim şekillerin yerine getirilen bir teslim türüdür. Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen 
yerde malları teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, belirtilen noktada malları boşaltma işleminden 
sorumlu değildir ve bu yönde bir yükümlülüğü de yoktur (Caner, 2012). Malların belirtilen yere 
teslim edilmesi ile birlikte tüm riskler ve masraflar alıcıya transfer edilir (Yağcı, 2019). Satıcı, 
malları boşaltmaya hazır ve ithalat gümrük vergileri ödenmiş olarak alıcıya teslim eder (Şanlı ve 
Nuray, 2000). Satıcı malları boşaltmaya hazır olarak teslim edebilmesi için ek masrafa girecek 
olursa (örneğin, malların boşaltılması için palet eklenmesi gerekiyor ise…) bu durumu satım 
sözleşmesinde açık bir şekilde belirtmelidir aksi taktirde malların hazır bulundurması için 
yapılan ek masrafların alıcı tarafından karşılanması olanaksızdır (Malfiet, 2011).  
 
 
 

 
2 ICC Rules For The Use Of Domestic And İnternational Trade Terms, Incoterms® 2020, International 
Chamber Of Commerce (ICC) Publication Number 723e, Paris, Y2019.   
3 ICC, Incoterms, Y2020, s50. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1): 37-48. 

 42 

DDP: Delivered Duty Paid (Gümrük vergileri/Resmi ödenmiş olarak teslim) 
EXW teslim şeklinin zıhtı olarak ifade etmek mümkündür (Erdem, 2001). Bu bağlamda, satıcı, 
malları son varış noktasına kadar teslim etmek ile yükümlüdür. Satıcı, hasar rizikosundan, taşıma 
masraflarından, ithalat ve ihracat gümrükleme işlemlerinden ve ilgili vergilerden sorumludur. 
Anlaşıldığı üzere, teslim şekilleri arasında, DDP teslim türü satıcıya en çok sorumluluk yükleyen 
teslim şeklidir (Yağcı, 2019). Alıcı, varış noktasına ulaşan malların boşaltılmasından sorumludur. 
Satış sözleşmesinde, taraflar katma değer vergilerin nasıl paylaşıldığını veya hangi tarafın 
üstlendiğini belirtmediği taktirde, satıcı katma değer vergileri ödemek ile yükümlüdür (Özalp, 
2012). Son olarak, DDP teslim şeklinde satıcının eğer uluslararası bir teslimat söz konusu ise 
mutlaka ithalat lisansına sahip olması gerekmektedir (Özalp, 2012).  

 
DPU: Delivered At Place Unloaded (Belirtilen yerde Eşya Boşaltılmış olarak teslim)  
Önceki edisyonlarda olmayan DPU teslim şekli, aslında DAT (Delivered At Terminal- Terminal 
noktasında teslim) teslim türünün yerine getirilmiş bir teslim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bir önceki versiyonlarda DAT teslim şeklinde sadece Terminallerde malların teslim edilebileceği 
algısı oluşmuştur, bu nedenle, uygulamada terminal dışında tarafların belirlediği herhangi bir 
noktada da malların teslim edilebileceğini vurgulamak ve daha anlaşılır olması açısından, DAT, 
DPU olarak tekrar adlandırılmıştır. Incoterms 2020 versiyonunun öne çıkan değişikliklerden biri 
olduğunu söylemek mümkündür. DDP teslim şeklinde farklı olarak, satıcı ithalat gümrükleme 
işlemlerinden ve doğacak vergilerden sorumlu değildir. DDP teslim şeklinde olduğu gibi 
tarafların sigorta sözleşmesi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ayrıca, ek olarak, Satıcı 
asıl taşıyıcıdan veya sözleşmede belirtilen yerde malları boşaltmak ile yükümlüdür.  

 
FAS: Free Alongside Ship (Gemi doğrultusunda masrafsız) 
Belirtildiği gibi FAS İş su ve Deniz taşımacılığında kullanılan bir teslim türüdür. Satıcı, malları 
geminin yanına kadar getirmekle yükümlüdür, eğer gemi rıhtımında ise malların yüklenmesini 
gerçekleştirir ve yükleme sonrası rizikolar ve taşıma masrafları alıcıya transfer edilir. Alıcı 
gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirir ve ilgili vergileri öder (Evirgen, 2012). Fakat gemi açıkta 
ise mavnalar sayesinde satıcı malları teslim eder. Satıcı sözleşmede belirtilen tarihte, limana ve 
geminin yanına malları getirmek ile yükümlüdür. Malların belirtilen limana kadar nakliye 
masrafları satıcıya aittir. Satıcı ayrıca satım sözleşmesinde öngörülen şartlara uygun olarak 
malların paketleme işlemlerinden sorumludur. Malların ihracı için, alıcı gerekli lisanslara ve 
izinlere sahip değil ise, sözleşmede belirtilmesi şartı ile ve masrafların alıcı tarafından 
karşılanması durumunda, gümrükleme işlemleri ve diğer izin belgelerin hazırlanması satıcı 
tarafından gerçekleştirilmesini talep edebilir. Eğer, satıcı bu durumu kabul etmez ise, alıcı farklı 
bir teslim şekli tercih etmek durumunda kalır (Megep, 2007). Ayrıca, eğer mallar konteyner ile 
taşınması söz konusu ise bu durumda FCA (Free Carrier) teslim şeklini tercih edilmesi 
gerekmektedir (Yağcı, 2019). Genel anlamda, uluslararası ticaret faaliyetinden bulunan firmalar 
arasında en az tercih edilen teslim şekillerinden biridir.  
 
FOB: Free on Board (Gemi bordasında teslim / Gemide masrafsız) 
Türkiye’de uluslararası ticari faaliyete bulunan firmaların en çok tercih ettiği teslim şeklidir 
(Megep, 2007). Satıcı, malların ihracat izinlerine ve buna ilişkin gümrükleme işlemlerinden 
sorumludur ve doğacak vergileri ödemek ile mükelleftir. Satıcı, malların paketlemesini ve 
hazırlanmasını gerçekleştirdikten sonra satım sözleşmesinde belirtilen tarihte, limana ve gemiye 
malları yüklemek ile yükümlüdür. Mallar, belirtilen geminin güvertesine veya küpeştesine 
yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra masraflar, riskler veya hasarlar alıcı tarafından 
karşılanmaktadır. Başka bir değişle, satıcı belirtilen gemiye malları yükleme işlemini 
gerçekleştirdikten sonra, satıcının yükümlülükleri sona erer (Erdem, 2001). Alıcı ithalat ile ilgili 
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gümrükleme işlemleri yerine getirir ve malların geminin güvertesine yüklenmesinden sonra 
doğacak tüm masrafları üstlenmektedir.  
 
CFR: Cost And Freight (Mal bedeli ve Navlun) 
CFR teslim şeklini tercih eden satıcı, malları satım sözleşmesi çerçevesinde hazırlar ve belirtilen 
limana ve gemiye yükleme işlemini gerçekleştirmek ile yükümlüdür. Satıcı ihracata ilişkin, alıcı 
ise ithalata ilişkin gerekli izinleri, gümrükleme işlemleri ve doğacak masrafları ödemek ile 
yükümlüdür. Ayrıca, satıcı navlun bedellerini de ödemek ile sorumludur. Satıcı, CFR teslim 
şekillerinde tüm navlun masraflarını üstlenmiş bulunmaktadır4. Malların, geminin güvertesine 
yüklemesinden sonra, navlun masrafları hariç, riskler, masraflar ve oluşabilecek hasarlar alıcıya 
devredilmiş olur. Alıcı, varış limanında liman ücretini ve gemiden malların boşaltılmasına ilişkin 
masrafları üstlenir.  
 
CIF: Cost Insurance And Freight (Masraflar, Sigorta ve Navlun/ Mal Bedeli, sigorta ve Navlun) 
Bir önceki CFR teslim şekli ile ortak özelliklere sahiptir. Malların, geminin güvertesine 
yüklenmesi ile navlun dışındaki doğacak masraflar, vergiler, riskler ve hasarlar alıcıya devredilir. 
CFR teslim şeklinden en önemli farklılık satıcının mallara gelebilecek hasarlara ve ek masraflara 
karşı bir sigorta sözleşmesi yaptırma yükümlülüğün bulunması. Ancak, söz konusu sigorta 
sözleşmesi, asgari teminat ile sınırlıdır (C seviyesinde sigorta sözleşmesi). Alıcı daha kapsamlı 
bir sigorta sözleşmesi talep etmesi durumunda asgari teminatın dışında kalan ek 
ücretleri/primleri üstlenmekle yükümlüdür.  
 

INCOTERMS 2010 Edisyonuna Göre 2020 Yılı Kılavuzunda Yer Alan Farklılıklar 

Genel anlamda, Incoterms 2020 kılavuzunda, ICC Genel sekreterin (John W. H. Denton’un) 
özsözde belirtildiği gibi, son edisyon sadeleşmiş bir dil ve daha anlaşılır bir anlatım şekli ile 
karşımıza çıkmaktadır. Firmalara, doğru Icoterms Kuralını seçmeleri için her bir teslim şekli 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yüz doksan beş sayfalık olan kılavuz, dokuz uzmanın katılımı ve 
katkıları ile hazırlanmıştır5. Çalışma grubunda ilk defa Çin’den ve Avustralya’dan uzmanlar 
katılmıştır. Birleşik Krallık temsilcisi olarak David Lowe ve Charles Debattista, Fransa için 
Christoph Martin Ratke, Türkiye için Ercüment Erdem, Çin temsilcisi için Virginie Jan, Almanya 
için Burghard Piltz, Amerika Birleşik Devlet’i için Frank Reynolds, Avustralya temsilcisi Bob 
Ronai ve Finlandya için Asko Raty, Incoterms 2020 kurallarını hazırlayan çalışma grubunda yer 
alan uzmanlar olarak belirtilmektedir6. Incoterms 2020 kılavuzunda bir önceki 2010 versiyonuna 
göre daha kapsamlı bir giriş düzenlenmiş. Bu bağlamda, 2020 versiyonunda girişte taraflar için 
ilgili ticari faaliyete ve işleme yönelik en uygun Incoterms kuralının seçilmesinde açıklayıcı notlar 
mevcuttur. 2020 versiyonunda, “Kılavuz not” olarak adlandırılan başlık, “kullanıcılar için 
açıklayıcı not” olarak değiştirilmiş. Ayrıca, giriş kısmında, satıcının ve alıcının temel rolleri, 
sorumlulukları, teslimat, risk ve Incoterms kuralları ile sözleşmeler arasındaki ilişkiler 
açıklanmıştır7. Alıcının ve satıcının sorumlulukları on başlık altında özetlenmektedir. Aşağıdaki 
tablo Incoterms 2010 ile 2020 kılavuzlarında söz konusu başlıklar üzerinde yapılan değişiklikleri 
özetlemektedir. 

 

 
4 ICC, Incoterms 2020, s103. 
5 ICC, Incoterms 2020, s5. 
6ICC, Incoterms 2020, s5. 
7 ICC, Incoterms 2020, s13. 
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 INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2020 
 A: Satıcının 

sorumlulukları  
B: Alıcının 
sorumlulukları 

A: Satıcının 
sorumlulukları 

B: Alıcının 
sorumlulukları  

A1/B1 Generel Obligations 
Genel yükümler  

Generel Obligations 
Genel yükümler  

Generel Obligations 
Genel yükümler  

Generel Obligations 
Genel yükümler  

A2/B2 Licences, 
authorization, 
security clearances 
and formalities 
Lisanslar, 
yetkilendirme, 
güvenlik izinleri ve 
formaliteler 

Licences, 
authorization, 
security clearances 
and formalities 
Lisanslar, 
yetkilendirme, 
güvenlik izinleri ve 
formaliteler 

Delivery 
Teslim 

Taking Delivery 
Teslim alma 

A3/B3 Contract of Carriage 
and Insurance 
Taşıma ve Sigorta 
sözleşmeleri 

Contract of Carriage 
and Insurance 
Taşıma ve Sigorta 
sözleşmeleri 

Transfer of Risk 
Riskin devri  

Transfer of Risk 
Riskin devri 

A4/B4 Delivery 
Teslim 

Delivery 
Teslim 

Carriage 
Taşıma 

Carriage 
Taşıma 

A5/B5 Transfers of Risks 
Riskin Devri 

Transfers of Risks 
Riskin Devri 

Insurance 
Sigorta 

Insurance 
Sigorta 

A6/B6 Allocotion of Costs  
Maliyetlerin tahsisi 

Allocotion of Costs 
Maliyetlerin tahsisi 

Delivery- Transport 
Document  
Teslim-Taşıma 
belgesi 

Proof of Delivery 
Teslimat kanıtı  

A7/B7 Notice to the seller  
Satıcı için 
Bildirimler-uyarılar 

Notice to the buyer 
Alıcı için 
Bildirimler-uyarılar 

Export/Import 
Clearance  
İhracat-İthalat 
Gümrükleme 
işlemleri 

Export/Import 
Clearance 
İhracat-İthalat 
Gümrükleme 
işlemleri 

A8/B8 Delivery Document 
Teslim Belgeleri 

Proof of Delivery 
Teslimat kanıtı  

Checking/ 
packaging/ marking 
Kontrol/Paketleme/ 
İşaretleme 

Checking/ packaging/ 
marking 
Kontrol/Paketleme/ 
İşaretleme 

A9/B9 Checking/ 
packaging/ marking 
Kontrol/Paketleme/ 
İşaretleme 
 

Checking/ 
packaging/ marking 
Kontrol/Paketleme/ 
İşaretleme 
 

Allocation of Costs 
Maliyetlerin tahsisi 

Allocation of Costs  
Maliyetlerin tahsisi 

A10/B10 Assistance with 
Indormation and 
related Costs 
İlgili maliyetler ile 
bilgi ve destek  

Assistance with 
Indormation and 
related Costs 
İlgili maliyetler ile 
bilgi ve destek 

Notices  
Bildirimler-uyarılar  

Notices 
Bildirimler-uyarılar 

Kaynak: Bu tablo Incoterms 2010 ve 2020 kılavuzlarında bulunan bilgiler ile yazarlar tarafından 
oluşturulmuştur.  
 
Alıcının ve satıcının sorumluluklarını detaylandıran başlıklar kısmen değişmiş bulunmaktadır. 
Bu anlamda, taşıma ve sigorta sözleşmeleri adlı başlık ayrılıp iki ana başlık olarak son 
versiyonunda yer almaktadır. Sigorta sözleşmelerin önemi bu ayrıma sebep olduğu 
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anlaşılmaktadır8. Bazı başlıkların ise sıralaması değiştiği görülmektedir. Tüm başlıkların önemi 
eşittir, fakat sıralama Incoterms kurallarını kullanan ve tercih eden firmaların geri dönüşleri ve 
aydınlatmayı ihtiyaç duydukları konular ile sıralanmaktadır9. Incoterms 2020 kılavuzunda 
açıklanan on bir Incoterms teslim şekillerinin birbirinden bağımsız olduğu ve sözleşmelerde 
tercih edilen sadece bir adet Incoterms teslim türünün geçerli olduğu anlaşılmaktadır10. 
Incoterms teslim şekilleri ile ilgili değişiklikleri gelince ise, FCA, DAP, DPU ve DDP teslim 
şekilleri için her iki tarafında kendi taşıma aracı ile malları taşımasına izin verilmektedir. Daha 
önceki versiyonlarda, tarafların malları asıl taşıyıcıya ulaştırmak için aracı bir nakliye firması ile 
anlaştıklarını varsaymaktaydı, fakat pratikte zaman zaman tarafların biri veya ikisi de asıl taşıyıcı 
ulaştırmak veya asıl taşıyıcıdan malların boşaltılması sonrası kendi araçları ile nakliye işlemlerini 
gerçekleştirebildikleri gözlenmiştir11. DAT teslim şekli yürürlükten kaldırılmış olup yerine DPU 
teslim şekli getirilmiştir. Bu bağlamda, satıcının malları teslimat sahasında boşaltma 
yükümlülüğü getirilmesi, DPU teslim şeklinin satıcının sorumluluklarını arttırdığını 
gözlenmektedir.  Ayrıca, CIP ve CIF teslim türlerin sigorta kapsam düzeylerinde değişikliğe 
gidilmiştir. Incoterms 2020 edisyonunda CIF teslim şeklinin sigorta sözleşmesinin asgari teminat 
düzeyi muafazı edilmiş (C seviyesinde), CIP teslim türünün ise sigorta sözleşmenin teminat 
düzeyi yükseltilmiştir. Incoterms 2010 versiyonunda her iki teslim şekli için de asgari teminat 
düzeyinde bir sigorta sözleşmesi yeterli olmaktaydı. Son olarak, FCA teslim şekli ile taraflar artık 
“yerleşik gösterimle konşimentolar” talep etmeleri mümkün olmaktadır12. ICC, Incoterms 2020 
ücretsiz bir uygulamaya hayata geçirmiştir. Söz konusu uygulama ile akıllı telefonlarda 
firmaların ilgili departmanların çalışanlarına yönelik açıklayıcı ve Incoterms kuralları ile ilgili 
bilgiler aktarılmaktadır.  
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bir önceki versiyonuna göre karşılaştırdığımızda radikal değişikliklerin olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak genel anlamda hükümlerin anlaşılabilirliği açısından sadeleştirilmiş ve 
uluslararası ticaret geleneklerine istikrar açısından konsolide edilmiştir. Teslim şekillerin ayrıntılı 
olarak açıklanması ve hangi durumlarda firmaların tercih etmeleri gereken en uygun Incoterms 
kuraların açıklaya kavuşturuluş olması önemli olumlu bir adımdır. Ancak, EXW gibi teslim 
türünün birçok ülkenin yerel ticari kanunları ile ve bilhassa Avrupa Gümrük Birliği mevzuatı ile 
örtüşmemesi pratikte bu teslim şeklinin tercih edilmemesine sebep olmaktadır. EXW teslim 
şeklinde malların satıcı tarafından alıcıya fabrikada teslim edilmesi söz konusudur, fakat 
uygulamada çoğu zaman satıcı yükleme işlemini de gerçekleştirmektedir. Satıcının iş ve iş sağlığı 
güvencesi kanunları ile uyuşmayan bu teslim şekli, alıcının aracı nakliye firmanın çalışanlarının 
fabrikadan malların teslim almalarına ve nakliye aracına yükleme yapmalarına çoğu zaman izin 
verilmemektedir. Bu bağlamda, uzun vadede EXW teslim şeklinin yürürlükten kaldırılması 
beklenmektedir. Incoterms 2020 edisyonun giriş kısmında tarafların tercih ettikleri Incoterms 
kuralların yılı mutlaka belirtmeli ibaresi yer almaktadır. Ancak, eski versiyonlarda var olan ve 
güncel edisyonunda kaldırılmış bir teslim şeklinin tercih edilmesi, taraflara esneklik avantajı 
sağlayabilir fakat kuralların kredibilitesine/ güvenilirliğine zarar verdiğine inanmaktayız. 
Incoterms kuralları, uluslararası ticaret kanunların önemli bir parçası olmayı hedefliyor ise 
kurallarında ve mevzuatında değişikliği gittiklerinde, eski yükümler yürürlükten kaldırılmalıdır. 
Incoterms 2020 edisyonunda, pratikte uyuşmazlıklara sebep olan VGM (Verified Gross Mass/ 

 
8 ICC, Incoterms2020, s14. 
9 ICC, Incoterms2020. S14. 
10 ICC, Incoterms 2020, s9.  
11 ICC, Incoterms 2020, s15, 62. Madde d) bendi  
12 ICC, Incoterms 2020, s15 
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doğrulanmış brüt kütle veya ağırlık olarak ta tercüme edilebilir) sorunu henüz açıklıya 
kavuşturulmamıştır. 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana konteyner taşımacılığın olduğu 
durumlarda nakliyecilere uygulanan uluslararası deniz can güvenliği sözleşmesi (SOLAS: Safety 
of Life at Sea)13 kapsamında, gemiye yüklenen malların ağırlığı kalibre edilmiş ve sertifikalı 
ekipman ile tartılmalıdır. Eğer bahsi geçen ekipmanlar bulunmuyor ise konteynerin boş ağırlığı 
ve malların ağırlığı ayrı ayrı tartılarak konşimento belgesinde VGM bilgisi belirtilmelidir. Gerekli 
olduğu durumlarda ise ayrıca güvenlik deklarasyonu (DoS) belgesinin düzenlenmesi talep 
edilebilir. Eğer Konteynerin toplam ağırlığı SOLAS’ın 4.2 maddesi ile uyuşmuyor ise yüklüme 
işlemi yapılmamalı veya iptal edilmelidir. Söz konusu tartma işlemlerinden doğacak masrafların 
kimin tarafından karşılanacağı açıklanmamıştır ve uyuşmazlıklara yol açmaktadır. Incoterms 
2020 kılavuzunda söz konusu soruna durumların çeşitliği ve karmaşıklığı sebebiyle maliyetlerin 
nasıl paylaşılacağı veya hangi tarafın tartma işleminin maliyetine katlanacağı açıklanmamıştır. 
Son olarak, elektronik belgelerin kullanılmasının yaygınlaşması ile birlikte 2010 versiyonunda 
elektronik iletişim ile ilgili düzenlemeler getirilmişti (Rosenberg vd., 2011). Ancak, 2020 
edisyonunda henüz Blockchain teknolojisi ile ilgili bir düzenleme yer almadığını 
gözlemlemekteyiz. IBM-MAERSK gibi iki dev firmanın Trade-lens adı altında Blockchain 
teknolojisini kullanan bir ticari platform oluşturmuş olmaları tüm süreçlerin, belgelerin 
oluşturulması, gümrükleme işlemlerin gerçekleştirilmesi, vergilerin online ödenmesi ve ilgili 
taraflara eş anlı, şeffaf bir biçimde tüm bu bilgilerin ulaşılıyor olması uluslararası ticaret 
hukukuna, bilhassa akıllı sözleşmeler ile, yeni bir boyut getirmektedir.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, Hakkâri ilinin beslenme ve mutfak kültürünü analiz etmektir. Çalışma 
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değerlerin daha fazla ortaya konması açısından önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hakkâri, Mutfak Kültürü, Beslenme. 
Makale Gönderme Tarihi: 15.08.2020  
Makale Kabul Tarihi: 02.01.2021  

Önerilen Atıf:  
Elmas, B. (2021). Hakkâri İlinin Beslenme ve Mutfak Kültürü, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 
4(1): 49-59. 
© 2021 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1): 49-59. 

50 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2021, 4(1): 49-59. DOI:10.26677/TR1010.2021.640 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

CONCEPTUAL PAPER 

Nutrition and Culinary Culture of Hakkâri Province 

Lecturer Berfin ELMAS, Hakkari University, Çölemerik Vocational School, Hakkari, e-mail: 
berfinelmas@hakkari.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6768-4353 

Abstract 

The aim of this research is to analyze the nutrition and cuisine culture of Hakkâri province. The 
study was carried out as a literature review and data were obtained by the secondary data 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca beslenme en önemli ihtiyaç olmuştur. Besin, tarihte karın doyurmaktan 
çok daha fazlasını yapmıştır. İmparatorlukların kurulmasına yardım etmiş, sanayileşmeye katkı 
sağlamış, savaşların kaderini tayin etmiş ve bu sayede insanlığın gelişimine yön vermiştir 
(Standange, 2016). Yerleşilen coğrafyanın, sahip olunan kültürün ve inançların farklılığına paralel 
olarak farklı mutfak ve beslenme anlayışları gelişmeye başlamıştır. 

Mutfak kültürü kavramı beslenmeyi sağlayan yemek, yiyecek, içecek türleri ve bunların 
hazırlanma, pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini; buna bağlı mekân ve ekipmanı, yeme-
içme geleneği ile bu çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine 
özgü geleneklerle, coğrafi faktörlerle, inançlarla şekillenen bir kültürel yapıyı anlatır (Kadıoğlu, 
1997:1). Tüm topluluklar coğrafi şartların etkili olduğu yaşam tarzlarını yansıtan, inançlarına ve 
kültürel anlayışlarına paralel ürünler yetiştirmiş ve hazırlanmasında farklı yöntemleri deneyerek 
kendi mutfak kültürlerinin oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Göç, savaş ve din gibi nedenlerle 
ortaya çıkan toplumlararası etkileşimler zaman içerisinde mutfak kültürleri açısından da bir 
alışverişi ortaya çıkarmıştır (Sarıışık, 2019). Toplumların kültürel zenginlikleri içerisinde mutfak 
kültürü ve bu kültürü oluşturan lezzetler şüphesiz büyük önem taşımaktadır (Arvas, 2013:232). 

Bir araştırmaya göre Dünya’daki bütün mutfakların temelinde Mezopotamya mutfağının 
doğrudan etkisi vardır. Çünkü ilk yerleşik yaşamın başladığı ve tarımın ilk defa yapıldığı 
topraklar Mezopotamya ve çevresidir. Yemek pişirme sanatının Mezopotamya’da temellerinin 
atılmasından sonra zaman içerisinde mutfaklar birbirinden ayrışmaya başlamıştır (Candan, 
2019). Tarihi gelişim sürecinde Orta Asya’nın sade yemek kültüründen sonra zengin Selçuklu ve 
Osmanlı Mutfağına ulaşılmış, ardından günümüzde farklı ülkelerden pek çok kişi tarafından 
beğenilen bol çeşitli, farklı tatlara, lezzetlere sahip olan Türk mutfağı ortaya çıkmıştır (Durlu-
Özkaya ve vd., 2009). Türk mutfağı, Türk kültürünün önemli bir unsuru ve evrensel kültür 
ortamının da sayılı mutfaklarından biridir. Türk mutfak kültürü zenginliğini, tarihi olaylara, 
coğrafi koşullara, kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına, gelenek ve göreneklerine ve tarih 
boyunca diğer evrensel kültürlerle etkileşim içerisinde olmasına borçludur (Sürücüoğlu ve 
Özçelik, 2008) Türk Mutfağı, Orta Asya’dan günümüze kadar çeşitli etnik kökenli milletlerin bir 
arada yaşayarak oluşturduğu şekliyle günümüze kadar gelmiş ve dünya mutfakları arasındaki 
seçkin yerini almıştır (Göker, 2011:1). Aynı zaman da ülkemizin her bölgesinde kendine özgü 
mutfak kültürü gelişmiş ve yöresel lezzetler ortaya çıkmıştır. Araştırmaya konu olan Hakkâri, 
ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Tarihi boyunca Hurri, Urartu, Pers, 
Arap, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Hakkâri ili kültürel değerler 
açısından oldukça zengindir. Bu zenginliğini mutfak kültüründe de göstermektedir. Çalışmanın 
amacı Hakkâri ilinin beslenme ve mutfak kültürünü analiz etmektir. Çalışmada yöreye özgü 
lezzetler gastronomi turizmi potansiyeli açısından da değerlendirilmiştir. Ayrıca yıllarca 
güvenlik problemleri nedeniyle çalışmaların kısıtlı olduğu ilde daha fazla çalışma yapılarak 
bölgenin kültürel değerlerinin kayıt altına alınması gerektiği düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gastronomi  

Gastronomi; ülke ya da bölge mutfaklarını birbirinden ayıran, bir ülkenin ya da bölgenin 
yiyeceklerini, yeme-içme alışkanlıklarını ve yiyecek hazırlama tekniklerini ifade etmektedir 
(Cömert ve Özkaya, 2014: 63). Bir başka anlatımla damak tadı ve iştah gibi zevkleri tatmin etme 
amacı ile deneme ve yanılmanın, tarihsel bilginin, kültürün, alışkanlığın, yeteneğin, emeğin, 
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ihtimamın kazanılmış beğenilerimize uygun olarak ahenkli bir şekilde bir araya gelmesidir 
(Aslan, 2010: 40). 

Gastronomide amaç, mümkün olan en iyi beslenme ile insanın korunması ve hayattan zevk 
almasının sağlanmasıdır. Yenilebilir tüm maddelerin hijyenik olabilen ama sağlığa uygun olması 
gerekmeyen şekilde, azami damak ve göz zevkini amaçlayarak, yemeye hazır halde sofraya 
getirilmesine kadar olan süreç gastronominin alanında yer almaktadır (Akgöl, 2012: 17). 

 

Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaret 

Özel ilgi turizmi kapsamındaki gastro-turizm, son yıllarda dünya çapında hızlı bir gelişim 
sergilemiş ve konuyla ilgili uzmanların (Gastronomların) ve yöresel yiyecek-içeceklere ilgi 
duyanların rağbet ettiği alternatif bir turizm faaliyeti olarak karşımıza çıkmıştır (Şahin, 2017). 

Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi, gerek iç 
ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Turizm sektörü büyümek ve çeşitliliğini 
arttırmak için gastronominin çekiciliğinden yararlanmaktadır (Aslan, 2010: 41). Gastronomi ve 
turizm arasındaki ilişki geleneksel misafirperverlik, mutfak ve damaktan yenilikçi gastronomi 
turizmi kavramının gelişimine kadar ilerlemiştir. Gastronomi, ayrılmaz bir şekilde destinasyon 
ve destinasyon imajına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Günümüzde gastronomi, turistlerin tatil 
yerini seçme sebeplerinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir. Başka bir ülkeyi ziyaret eden 
insanların beklentileri arasında, yeni yerler görmenin ve yeni kültürleri tanımanın yanında, yeni 
tatlarla tanışma ve farklı tecrübeler yaşama arzusu da yatmaktadır (Özkaya ve Gündeğer, 2014: 
188).   

Gastronomi turizmi bir bölgenin kültürel kimliğini ve mirasını yansıtarak, o bölgeye rekabet 
avantajı sağlayan etkili bir turizm türüdür. Kültürel kimlik ve mirasın aktarımında gastronomik 
kimlik en etkili faktörlerdendir (Çalışkan, 2013: 41). Dünyada turizmle ilgili gelişmeler 
incelendiğinde, turistik destinasyonların pazarlanmasında “gastronominin” önemli bir role sahip 
olduğunu görmekteyiz. Destinasyonlara ait gastronomik unsurların yoğun olarak kullanıldığı 
pazarlama faaliyetlerinde, turistlere sunulan bu yeni ürüne olan talep ve gastronomik turizm 
faaliyetlerinden elde edilen gelir çok ciddi sayısal verilerle kanıtlanmaktadır. Gastronomi, 
ülkemizde de birçok destinasyona değer katmaktadır (Güzel, 2009: 27). 

Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik 
özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretine Coğrafi 
İşaret denilir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile 
yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır 
(www.ci.gov.tr). Dünyada küreselleşmenin önem kazandığı bir dönemde yerel mirasın 
korunması ve tanıtımının sağlanarak bunun bir turizm potansiyeli haline çevrilmesi son yıllarda 
hiç de yabancı olmadığımız bir konudur. Özellikle Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerin şarap, 
peynir ve et ürünlerini kültürel turizm, kırsal turizm, gastronomi turizmi, eko turizm gibi 
faaliyetler ile tanıtmaları ve turist çekerek yerel ekonomide canlanma oluşturmaları dünyada 
gösterilebilecek başarı örneklerden bazılarıdır. Turizme konu olan bu tür ürünlerin birçoğunun 
şu an coğrafi işaret sistemi içerisinde korunuyor olması coğrafi işaretlerin kırsal turizmde ne 
denli büyük bir rol oynayabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle coğrafi işaretleri kırsal alanda 
turizmi destekleyen ve buna bağlı olarak da bulunduğu alana ekonomik avantajlar sağlayan bir 
unsur olduğunu söylemek mümkündür (Kan, Gülçubuk ve Küçükongar, 2012: 95). 

Coğrafi işaretleme sistemi ise yöresel ve yerel değerler ile geleneksel gastronomik mirası koruma 
altına alarak, yerel tarımsal faaliyetleri destekleyen, yöresel ürünlere ekonomik değer katan ve 
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coğrafi işareti alan bölgenin tanıtımını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Durlu-
Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013: 17). Türkiye’ de Coğrafi İşaret kavramı yenidir ve gelişmeye 
devam etmektedir. 

 

Gastronominin Yemek Kültürü ile İlişkisi 

Kültürlerin farklılığını gösteren en karakteristik ürünlerin başında yiyecekler gelmektedir. 
Yiyeceklerin seçimi, hazırlanışı, yeme metodu, günlük öğün sayısı, yemek zamanı ve porsiyon 
ölçüsü oluşumu gelenek ve pratiklerin rol oynadığı mutfak kültürü aynı zamanda genel kültürel 
örüntülerle bütünleşiktir (Abdurrezzak, 2014:3).  

Toplumlar için bir kültür ögesi olarak algılanan yemek, insanların istekleri doğrultularında 
gerçekleştirdikleri, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana süregelen bir sanatsal özellik 
taşımaktadır. Göç, savaş, düğün, sınır komşuluğu ve ticaret yollarının açılması ve geliştirilmesi 
ile farklı kültürler birbirinden etkilenmiş ve kendi mutfak kültürlerini ortaya çıkarmışlardır. 
Beslenme düzenindeki çeşitlilik, insanları fizyolojik ihtiyacının karın doyurma ve yaşamını 
devam ettirme amacının ötesinde, tat ve haz almaya yöneltmiştir. Bu nedenle, farklı ülkelerden 
tedarik edilen değişik besin maddeleri ile yerli besin maddeleri bir araya getirilerek yeni pişirme 
yöntemi arayışı ortaya çıkmıştır. Hazırlıkları tamamlanan yemeklerin kimyasında coğrafi 
etkenler özel bir rol oynamış, bölgesel hatta yöresel “mutfaklar” ortaya çıkmıştır (Deveci, 
Türkmen ve Avcıkurt, 2013: 30-31).  

Mutfak kültürü kavramı beslenmeyi sağlayan yemek, yiyecek, içecek türleri ve bunların 
hazırlanma, pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini; buna bağlı mekân ve ekipmanı, yeme-
içme geleneği ile bu çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine 
özgü geleneklerle, coğrafi faktörlerle, inançlarla şekillenen bir kültürel yapıyı anlatır (Kadıoğlu, 
1997:1). Türk mutfak kültürünün oluşumunda altı asır boyunca hüküm süren Osmanlı önemli 
bir yere sahiptir. Çok ulusluluk, çok dinli anlayış ve üç kıtaya yayılan toprak hâkimiyetiyle 
Osmanlı İmparatorluğu, zenginliğini mutfak kültüründe de göstermiş ve mutfakta da kendine 
özgü bir imparatorluk oluşturmuştur (Gürsoy, 1995:43). 

Kendine özgü yemeklerin çeşitliliği ile bilinen Hakkâri yöresi mutfağı, sadece Hakkari ili sınırları 
içinde ele alınamayacak kadar geniş bir coğrafyada etkindir. Hakkâri ile kuzeyindeki Van’ın, 
batısındaki Şırnak’ın, doğusundaki Kuzey İran’ın ve güneyindeki Kuzey Irak’ın mutfak ve 
yemek kültürlerini belirgin çizgilerle birbirlerinden ayırmak oldukça zor, hatta imkansızdır (Top, 
2010:166).  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı, Hakkâri iline özgü yöresel yemeklerin ve yiyeceklerin analiz edilmesi ve 
değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi benimsenmiş ve 
veri toplama aracı olarak ikincil veri türü olan doküman taraması kapsamında konu ile ilgili 
kitaplar, makaleler, web siteleri ve fotoğraflar kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 
(Kurt ve ark., 2013). Dokümanlar, yazılı halde bulunan metinlerden oluşan her tür doküman, 
görüntü ve ses kayıtları ile diğerleri kapsamında yer alan objeler, kalıntılar makro ve mikro 
düzeydeki veriler olarak gruplandırılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:223). 

Hakkâri ile ilgili çalışmaların ve literatürün kısıtlılığı nedeniyle ağırlıklı olarak, 2010 yılında 
Hakkâri Valiliği tarafından Hakkâri ilinin tanıtılması amacıyla hazırlanıp basılan “Hakkâri” 
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kitabı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hakkâri Valiliği’nin hazırlamış oldukları “Hakkâri 
Mutfağı” kitabından yararlanılmıştır.  

 

HAKKÂRİ İLİNİN BESLENME ve MUTFAK KÜLTÜRÜ 

Hakkâri mutfağının, coğrafi yapının ve buna bağlı doğal çevrenin belirgin biçimde baskın olduğu 
mutfaklardan biri olduğu ve Hakkâri’nin coğrafi yapısı nedeniyle yaylacılığın ve hayvancılığın 
ön plana çıktığı görülmüştür. Bu nedenle Hakkâri mutfağında doğal otların, hayvansal kaynaklı 
ürünlerin ve kırmızı etin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yörede ceviz ve bal tüketimi de 
oldukça yüksektir. Hakkâri mutfağına özgü yemeklerde, özellikle Kıris’te ve tatlılarda bolca 
ceviz kullanıldığı görülmektedir. Yine yörede üretilen balın, özellikle de Şemdinli Balı, yöre halkı 
tarafından hem tüketildiği hem de hediye edildiği anlaşılmaktadır. Hakkâri’de sabah 
kahvaltısında en temel besinler otlu peynir, jajik(cacık), tereyağı, teremast adı verilen kışlık 
yoğurttur. Peynirde siyabo, mende, sirik gibi doğal otlar kullanılır. Yine kahvaltıda tüketildiği 
gibi sıklıkla her öğünde teremast(kışlık yoğurt) tüketilir. Teremast olarak bilinen bu yoğurt kışın 
tüketmek için, yayla mevsiminde elde edilen taze koyun sütlerinden elde edilir. 

Hakkâri mutfağına özgü çorbalarda genellikle dövme buğday, yoğurt ve yine yöreye özgü otların 
kullanıldığı görülmüştür. Hakkâri yöresine özgü en bilinen tatlının ise Lalaped olduğu 
anlaşılmaktadır. Lokma tatlısına benzeyen bu tatlı yumurta yoğurt, un ve karbonatla yapılan 
hamurun kaşıkla yağa dökülmesi ve sonra da şerbete atılmasıyla yapılır (Yalçın ve Koparan, 
2015).  

Araştırma sonucunda Hakkâri mutfağında ağırlık kazanan yöresel yemekler: Dogaba, Kıris, 
Doleme, Keledoş, Gulül, Kepaye, Kutilsirk, Qeylesirk, Dewsirk, Haremza, Tırşik, Tırşka Celidir, 
Hakkari Kebabı. 

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
Hakkâri mutfağına ait üç yöresel lezzetin Coğrafi İşaret (Mahreç) ile koruma altına alındığı 
görülmüştür. Bu yöresel lezzetler ise şöyledir:  

Hakkâri Doğaba: Koyun yoğurdu, dövme buğday, kemikli et ve köfte ile yapılır.  

Hakkâri Kıris: Kemikli et, köfte, ceviz içi, üzüm, nohut ve sumak ile yapılır. Özellikle düğünlerde 
ve önemli davetlerde mutlaka misafirlere sunulan bir yemektir. 

Hakkâri Doleme: Bal kabağı, köfte ve reyhanla yapılır. Bazı yöre insanları tarafından üzerine 
yoğurt dökülerek tüketilen bir yemektir. 

Coğrafi işaret alan yöresel yemeklerin sicil bilgilerine 
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/ adresinden ulaşılabilinir. 
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Şekil 1. Keledoş, Kıris, Doğaba (Top, 2010). 

 

 
Şekil 2. Hakkâri Doleme (Kaynak: https://www.ci.gov.tr/)  

 

 
Şekil 3. Gulûl Yemeği (Kaynak: Berfin Elmas). 
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Şekil 4. Lüş Otlu Pilav (Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/) 

 

Bu yöresel lezzetlerin yanı sıra Hakkâri mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olduğu 
görülen doğal bitkiler oldukça çeşitlidir. Yöre halkı tarafından belirli dönemlerde dağlardan 
toplanarak hem yemeklerde hem de peynir ve cacık yapımında kullanıldığı görülmüştür. 

Yörede ciddi bir öneme sahip olan Siyabo bitkisi, yüksek rakımlı ve nemli alanları seven bir 
bitkidir. Siyabo bitkisinin bahar aylarında yörede önemli bir ticari değer kazandığı tespit 
edilmiştir. Peynire katılan ve diğer şekillerde de kullanılan Siyabo, kaynatılıp uzun bir süre tuzlu 
suda muhafaza edilir ve bu şekilde de tüketilir. Yöre halkı ile Siyabo hakkında görüşmelerin 
sonucunda; Siyabo (Diplotaenia cachrydifolia Boiss.) bitkisinin panzehir özelliği olduğu ifade 
edilmiştir. Bitki toplamak amacıyla ya da çoban olarak dağlara çıkan insanların, Siyabo bitkisini 
tüketmesi durumunda, yılan vb. zehirli hayvanların ısırıklarından çok fazla etkilenmediği dile 
getirilmiştir. Ayrıca bu bitkinin toprak üstü organları gıda amaçlı kullanılırken yörede bu 
bitkinin kök kısımları tıbbi değer kazanmaktadır. Kök kısmının çok eski dönemlerden beri 
romatizma, şeker hastalığı ve tansiyon dengeleyici olarak kullanıldığı yöre halkı tarafından ifade 
edilmiştir (Uce ve Tunçtürk, 2014). 

 

 
Şekil 5. Siyabo Otu (Kaynak: Berfin Elmas) 

 

Yörede yetişen ve yöre halkı tarafından sevilen ve tüketilen doğal bitkilerden biri de Işkın-
Uşkun’dur. Dağlık bölgede yetişen Uşkun yeşil renkli, kabukları soyularak yenilen bir bitkidir. 
Genellikle Nisan-Mayıs aylarından itibaren toplanarak taze tüketilen uşkunun bugün reçeli ve 
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çayı da yapılmaktadır. Yöre halkı Işgın’ın sadece kök ve meyve (sap kısmından) kısmından 
yararlanmaktadır. Meyve kısmı keyif amaçlı kullanılmakta ve ticari değeri bulunmaktadır. 
Yörede 4 çeşit Işgın’ın olduğunu, Ayrıca küçük yapraklı olan Işgın çeşidinin göğüs ve meme 
kanserinde etkili olduğu ve kök kısmının kanı sulandırıcı özelliği olduğu yöredeki halk 
hekimlerince ifade edilmiştir. Kök kısmı ise genellikle tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Kök kısmı 
kurutulduktan sonra şeker ve tansiyon dengeleyici olarak yöre halkı tarafından kullanılmaktadır 
(Uce ve Tunçtürk, 2014). Meral’in 2017 yılında yaptığı çalışmaya göre C vitamini yönünden 
oldukça zengin olan Uşkun bitkisinin, yüksek fenolik madde içeriğine sahip olduğu ve serbest 
radikalleri yüksek oranda bağladığı belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda Siyabo ve Uşkun gibi Hakkari mutfağında sıklıkla tüketilen doğal otlar ise 
şöyledir: Mende, Lüş, Alo, Kewzan (Menengiç), Kariye, Kenger, Catre(Su Kekiği), Punge, Gezing 
(Isırgan), Pirpine. Bunlardan bazıları yemeklere bazıları peynir ve cacıklara katılır. 

Uce ve Tunçtürk’ ün 2014 yılında yörede yaptıkları bir çalışmaya göre Hakkâri yöresinde doğal 
olarak bulunan ve yöre halkı tarafından geçmişten bugüne tıbbi amaçlı kullanılan yaklaşık 53 tür 
faydalı bitkinin bulunduğu ve kullanıldığı saptanmıştır. Yapılan anket sonucunda yöre halkının 
Siyabo , Hıngedan, Işgın, Mend(e), Isırgan otu, Sakız otu, Kari, Semizotu, Yarpuz vb. 
bitkilerinden çok yararlandığı ve eski dönemlerden beri bu bitkilerin yöre halkı tarafından 
toplanıp tıbbi ve gıda amaçlı tüketildiği tespit edilmiştir. 

Hakkâri yöresinde masada yemek yeme alışkanlığı yeni bir alışkanlık olarak görülse de, 
genellikle Anadolu’ da olduğu gibi yöre kültüründe yemeklerin yere geniş sofra bezleri veya 
muşamba serilerek, geniş sofralar kurularak bağdaş kurup yenildiği anlaşılmaktadır. Yemekte 
sadece kaşık ve çatal kullanılırken, yemek bıçağı kullanma alışkanlığı ise görülmemiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hakkâri ilinin mutfağı ve beslenme kültürünün şekillenmesinde coğrafyanın belirleyici etkilerini 
görmek mümkündür. Yörenin beslenme alışkanlıkları büyük ölçüde hayvancılığa 
dayanmaktadır. İklimin etkisi ve yer şekillerinin engebeli oluşu nedeniyle tarım alanları sınırlı 
olmakla birlikte yörede tarımda yapılmaktadır. Yöresel yemeklerine bakıldığında coğrafi 
şartların etkisiyle hayvansal ürünler ve dağlardan toplanan doğal bitkilerin kullanıldığı 
görülmektedir.  

2017 yılı itibariyle Hakkâri iline ait üç adet yöresel yemek Hakkâri Aşçılar Ve Pastacılar Derneği 
tarafından tescillettirilmiş ve Coğrafi İşaret ile koruma altına alınmıştır.  

Gastronomi turizmi açısından Hakkâri ilinin potansiyel ürünleri olarak şunlar görülmüştür: 
Dogaba, Kıris, Doleme, Keledoş, Gulül, Kepaye, Kutilsirk, Qeylesirk, Dewsirk, Haremza, Tırşik, 
Tırşka Celidir, Hakkari Kebabı, Lalaped ve aside tatlıları. Bu ürünlerin tanılması hususunda 
gerekli adımlar atılarak, alternatif turizm çeşitleriyle birlikte gastronomi turizminden de 
yararlanıldığında ilin ekonomisi güçlenecek, çevre illerle rekabet gücü elde edilecek, özellikle 
yöre kadınları için istihdam olanağı oluşacaktır. 

Sonuç olarak Hakkâri’ ye özgü yöresel lezzetlerin ve değerlerin daha fazla ortaya konması 
açısından aşağıdaki yer alan önerilerin göz önüne alınması faydalı olacaktır: 

ü Kent halkının turizm ve gastronomi turizmi hakkında bilinçlenmesi için çalışmalar 
yapılmalıdır. 

ü Nesilden nesile aktarılan bu kültürel değerler ve yadigar ürünlerin korunması adına 
daha fazla Coğrafi İşaret çalışması yapılmalıdır. Valilik ve Kaymakamlıklara, 
Belediyelere, Ticaret ve Sanayi Odalarının bu konuyu ele almaları önem arz etmektedir. 
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ü Özellikle Şemdinli balının Coğrafi İşaret ile koruma altına alınması gerektiği önemle göz 
önüne alınmalıdır. 

ü Şehrin yemek kültürünü yansıtan yerel mutfak lezzetlerinin tam olarak tespit edilerek 
bir envanteri çıkarılmalıdır.  

ü Şehirde mutfak lezzetlerini sunan işletmeler menülerine yöresel lezzetleri eklemelidir, 
böylece şehre gelen misafirlerin yerel mutfak lezzetlerini tatması sağlanacaktır. 

ü Özellikle yerel yönetimlerin desteği ile tanıtımlar yapılmalı, bu amaçla şenlik, panayır ya 
da fuar gibi kültürel organizasyonlar gerçekleştirilmeli, yerelden ulusala doğru tanıtım 
faaliyetlerinin güçlendirilmelidir. 

ü Ülke genelinde yapılan gastronomi fuarlarına yöre mutfağından lezzetler ile katılım 
sağlanarak tanıtım yapılmalıdır. 

ü İlin turizm potansiyeli ortaya çıkarılmalı ve altyapısı oluşturulmalıdır. Valilik, 
kaymakamlık, belediyeler, kültür ve turizm müdürlüğü başta olmak üzere resmi ve sivil 
kurum ve kuruluşlarının internet sayfaları ve sosyal ağlarında gastronomik unsurları 
tanıtıcı bilgilerin ve görsellerin yer alması sağlanmalıdır. 

ü Geleneksel yapılar ve otantik göçebe çadırları aracılığıyla kırsal turizm geliştirilebilir. 
Şehirde yörenin değerleriyle harmanlanmış butik oteller açılarak hem konaklama 
kapasitesi arttırılabilir hem de konaklayan misafirlere yöresel lezzetler sunularak bu 
değerler tanıtılabilir.   

ü Yapılan  gözlemler  ve  mülakatlar  neticesinde  Hakkâri  turizminin  önündeki  en  büy
ük  engelin  kamuoyundaki  olumsuz  Hakkâri  algısı  olduğu  anlaşılmaktadır (Şahin ve 
Kahraman, 2017). Yörenin güvenlik sorunlarının ortadan kalkması ve güvenliğin 
sağlanmasıyla beraber Hakkâri ili ve Hakkâri mutfağı coğrafyasına has özellikleri ile 
daha fazla tanıtılmaya ihtiyaç duymaktadır.  
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Öz 

Hemen her şehirde üniversite kurulması ve şehirdeki üniversite sayısının artırılması neticesinde 
yükseköğretime alınan öğrenci sayısında artış olmuştur. Bu durum, alt toplumsal kökenden 
öğrencilerin üniversiteye erişim şansını artırsa da yükseköğretime erişimde demokratikleşmeyi 
sağlamamıştır. Bu bağlamda araştırmada, toplumsal köken eğitim ilişkisini tespit etmek 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, üniversite öğrencilerinin toplumsal köken ve eğitim geçmişi 
farklılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca ekonomik ve kültürel sermaye sahipliği üzerinden 
ölçülen toplumsal kökenin ulaşılan eğitimin niteliği ve akademik başarıdaki etkisi tespit 
edilmeye çabalanmıştır. Nicel araştırma yöntemi ile tasarlanan araştırmanın verileri, Karabük 
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören 800 öğrenciye uygulanan anket tekniği 
ile elde edilmiştir. Araştırmada, Hacettepe Üniversitesinde ve Tıp Fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerin daha yüksek ekonomik ve kültürel sermayeye sahip olduğu, daha nitelikli okul ve 
eğitim imkânlarına ulaştığı ve bunun akademik başarıyı getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
toplumsal kökenin ulaşılan okullar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Üst toplumsal 
kökenden öğrencilerin mevcut toplumsal konumlarını korumaya izin veren daha nitelikli ve 
seçkin okullara erişebildiği anlaşılmıştır.  
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Abstract 

The number of students enrolled in higher education has increased in Turkey as universities have 
been established in almost every city and the number of universities in cities has risen. Although 
this has increased the chances of students from lower social backgrounds to access university, it 
has not provided democratization in access to higher education. In this regard, the purpose of 
this study is to determine the relationship between social origin and education. To this end, the 
study attempts to explain the differences between university students in terms of social origin 
and educational background. In addition, it tries to detect the effect of social origin, which is 
measured by the ownership of economic and cultural capital, on the quality of education accessed 
and academic achievement. The data of the study, which has employed the quantitative research 
method, have been obtained via the questionnaire administered to 800 students studying at 
Karabük University and Hacettepe University. The study concluded that the students studying 
at Hacettepe University and Faculty of Medicine had higher economic and cultural capital, 
enjoyed opportunities for higher quality school and education, and this brought academic 
achievement. Moreover, social origin was determined to be influential on the schools accessed. 
The students from higher social backgrounds were understood to have access more qualified and 
elite schools that allow them to preserve their current social standing. 
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GİRİŞ 

Zorunlu öğretim süresinin uzatılması, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi ve hemen her 
şehre üniversite kurulması gibi uygulamalar, Türkiye’de eğitime erişimi zamanla artırmıştır. 
MEB verilerine göre, net okullaşma oranı 2004-2005 eğitim öğretim yılında ilköğretimde yaklaşık 
olarak %90, ortaöğretimde %55, yükseköğretimde %17; 2009-2010 eğitim öğretim yılında 
ilköğretimde %98, ortaöğretimde %65, yükseköğretimde %30; 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
ilköğretimde %97, ortaöğretimde %79, yükseköğretimde %39 (MEB, 2015: 1-2); 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında ilköğretimde %98, ortaöğretimde %85, yükseköğretimde %43’tür (MEB, 2020: 1-
2). Buna göre, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi açısından bir ilerlemenin olduğu 
söylenebilmektedir. Ancak üst eğitim kademelerine doğru eğitim dışında kalmanın arttığı 
görülmektedir. Ayrıca eğitime erişimde sağlanan nicel artışa rağmen, ulaşılan eğitimin niteliğinin 
farklılaşması eğitim alanının önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir. 

İlköğretim okullarının imkân ve niteliği bulunduğu bölgeye göre farklılaşmaktadır. Ortaöğretim 
okulları Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Genel Lise, Ticaret Meslek Lisesi, 
Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi şeklindeki türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu 
okullar arasında hiyerarşik bir yapı bulunmakta, başarı oranları farklılaşmakta ve bazıları daha 
seçkinci bir yapı sergilemektedir. 2019 verileri incelendiğinde; Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencilerinin yaklaşık olarak %58’i, Özel Fen Lisesi öğrencilerinin %53’ü, Fen Lisesi 
öğrencilerinin %49’u, Anadolu Lisesi öğrencilerinin %28’i bir lisans programını kazanabilmiştir. 
Buna karşın, aynı yıl İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin %16’sı, Genel Lise öğrencilerinin %7’si, 
Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin %4’ü, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %3’ü bir lisans 
programına yerleşebilmiştir (MEB, 2020: 22). Liselere dağılımda sosyoekonomik özellikler 
etkisini sürdürmektedir ve üst toplumsal konumdan öğrenciler, avantajlı okullara erişimde daha 
yüksek şansa sahip olmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, eğitim toplumsal 
konum eşitsizliklerini yeniden üretmektedir (Candaş vd., 2010: 131). 

Üst gelir ve eğitim düzeyine sahip ebeveynler, çocuğunun eğitimine daha fazla önem 
vermektedir. Bu ebeveynler, çocuğunun başarı şansını artıracak özel ders, kurs, dershane gibi 
eğitim hizmetlerini karşılama imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca eğitim seviyesi yüksek 
ebeveynler, eğitim sistemi hakkındaki malumatlarının yüksek olması itibariyle çocukları için 
daha nitelikli eğitim talebinde bulunmakta, onları yönlendirebilmekte ve eğitimi için doğru 
kararlar alabilmektedir (Polat, 2009: 70). Böylece, üst toplumsal konumdan öğrenciler, nitelikli 
okul ve eğitim imkânlarına ulaşabilmekte, bu da başarı şanslarını artırmaktadır. Buna karşın, alt 
gelir grubundan öğrenciler, bundan mahrum kalmakta ve devletin sunduğu imkânlara mahkûm 
olmaktadır. Bu öğrenciler için yükseköğretime erişmek hayli zorlaşmakta, eriştiklerinde ise 
nitelik sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Üniversiteler, kuruluş yılı, akademik performansı ve mezunlarına sağladığı kariyer olanakları 
açısından hiyerarşik bir yapı sergilemektedir. Böylece bir yanda mezunlarının uzmanlık bilgisine 
ve mesleki yeteneğine güven duyulan köklü geçmişe sahip seçkin üniversiteler; diğer yanda 
benzer güveni oluşturmakta yetersiz kalan daha az saygınlığa sahip yeni kurumuş üniversiteler 
bulunmaktadır. Bölümler ise meslek edindirme durumları itibariyle ayrışmaktadır. Bu ayrışma, 
öğrencilerin ve velilerin belli üniversite ve bölümlere erişim rekabetini artırmaktadır. Söz konusu 
rekabette nitelikli temel öğretime erişim, dershane ve özel derse ulaşım, elverişli çalışma ortamı 
ve aile desteği açısından dezavantajları bulunan alt toplumsal kökenden öğrencilerin sosyal 
konumlarında yükselme sağlamaya imkân verecek bir üniversite ve bölüme erişim şansı düşük 
kalmaktadır. Dolayısıyla, üniversite sayısının artırılması, eğitim alanının dezavantajlılarının 
yükseköğretime erişim şansını artırsa dahi, bu öğrenciler için erişilen eğitimin niteliği sorununun 
önüne geçememektedir. Bu haliyle, eğitim eşitsiz bir görünüm sergilemektedir. Öğrenciler, 
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çoğunlukla ailelerinin sosyoekonomik özelliklerine göre lise türlerine yerleşmekte, bu liseler 
onların üniversiteye gidip gidemeyeceklerini ya da hangi üniversite ve bölüme 
yerleşebileceklerini belirlemektedir. Dolayısıyla toplumdaki sosyoekonomik eşitsizlikler, 
öncelikle nitelikli okullara erişimde eşitsizliğe, daha sonra akademik başarıda, istihdamda ve 
gelirde eşitsizliğe dönüşmektedir (Candaş vd., 2010: 131). Bu bağlamda, araştırmanın konusu 
“Toplumsal Kökenin Eğitim Eşitsizliği Üzerine Etkisi” olarak belirlenmiştir.  

 

Eğitim ve Eşitsizlik 

Eğitim, bireylere mesleki bilgi aktararak ve onların becerilerini geliştirerek, iş piyasasının ihtiyaç 
duyduğu işgücünü yetiştirmekte (Gökçe, 2007: 142); meslekler için en uygun ve yetkin kişileri 
seçmektedir. Ancak eğitimin bu işlevi, onun başka bir toplumsal işlevini gizlemektedir. Bu gizli 
işlev, eğitimin toplumsal kökene dayalı unvanlarını okul aracılığıyla elde edilen unvanlara 
dönüştürmesidir. Okul, verdiği diplomalarla hâkim konumdakileri mesleki hiyerarşinin 
üzerindeki işlere yerleştirmektedir. Böylece bir yandan onların mevcut konumlarını korumakta, 
diğer yandan da aileden aktarılan konumlarına meşruiyet kazandırmaktadır  (Bourdieu, 2015a: 
42). Bunu yaparken, sosyal ve kültürel eşitsizliklerin etkisinin üzerini örterek sistemin makul ve 
adil olduğu izlenimini vermektedir. Başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu bireye 
yüklemektedir (Moore, 2015: 81-82). 

Eğitim ve eşitsizlik ilişkisi, sosyolojide işlevselci ve çatışmacı kuramlar çerçevesinde birbirlerine zıt 
iki bakış açısıyla açıklanmaktadır. İşlevselci kurama göre modern toplum, uzmanlaşmayı esas 
alan demokratik bir toplumdur. Bu toplum, cinsiyete, ırka, dine dayalı ayrımcılığı ortadan 
kaldırmaya, fırsat eşitliğini sağlamaya, eğitimi yaygınlaştırmaya çalışarak liyakat esaslı bir düzen 
kurmayı amaçlamaktadır. Mesleki konumlara yerleşebilmek, yeteneği, çabayı ve uzmanlık 
eğitimi almayı gerektirmektedir. Modern toplum, sosyal adaleti sağlama, farklılıkları 
benimseme, insanların yaşam standardını iyileştirme ve mevcut eşitsizliklerin üstesinden gelme 
amacıyla hareket etmektedir (Hurn, 1993: 62-63). Bu özellikler, modern toplumlardaki bireylerin 
sınıf kökeni ile eğitim kazanımı ve ulaşılan sınıf arasındaki ilişkiyi geleneksel toplumlardan 
farklılaştırmaktadır. Öncelikle bireyin sınıf kökeniyle eğitim kazanımı arasındaki ilişki 
zayıflamakta, ikinci olarak, eğitim kazanımıyla ulaşılan sınıf arasındaki ilişki güçlenmekte ve 
üçüncü olarak bireylerin sınıf kökeniyle ulaştığı sınıf arasındaki doğrudan ilişkiyi ortadan 
kalmaktadır (Goldthorpe, 2003: 235). 

Dolayısıyla işlevselci kurama göre tüm bireyler, sosyal konumlarından bağımsız olarak yarışa 
eşit bir noktadan başlamakta ve gerekli çabayı sarf etmeleri durumunda en yüksek pozisyonlara 
ulaşabilmektedir (Babahan, 2018: 77; Tan, 1990: 563). Bu kuram bağlamında yapılan çalışmalarda, 
modern toplumdaki konumlar arasında eşitsizliğin olduğu kabul edilmektedir. Ancak eşitsizlik, 
artan farklılaşmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Çünkü modern 
toplumda bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla yeteneğe ihtiyaç duymakta ve bu mesleklere 
hazırlanmak daha fazla para, zaman ve enerjiyi gerektirmektedir. Buna bağlı olarak, bu 
mesleklere ulaşmak için söz konusu gereklilikleri karşılayan bireylerin daha fazla para ve 
saygınlık kazanması normal karşılanmakta ve toplumun devamlılığının sağlanabilmesi 
açısından yetenekli insanların gerekli çabayı harcamaya teşvik edilebilmesi için bir zorunluluk 
görülmektedir (Davis ve Moore, 1944: 242-243, Kerbo, 2006: 117-118; Ritzer, 2013: 99; Wallace ve 
Wolf, 2004: 194). 

Eğitimin objektif kriterleri esas alan bir eleme mekanizması ve bireyleri kazandıkları niteliklere 
göre mesleki konumlara yerleştiren önemli bir araç olduğunu kabul eden işlevselci yaklaşıma 
çatışmacı literatürde en dikkat çekici itiraz yeniden üretim kuramcılarından gelmektedir. Bu kuram 
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çerçevesinde çalışmalar yürüten kuramcılar, eğitimin toplumsal eşitsizliklerin ve mevcut 
hiyerarşik düzenin korunmasına yaptığı katkıya odaklanmakta ve eğitim aracılığıyla gerçekleşen 
toplumsal yeniden üretim ile ilgilenmektedir (Torun, 2016: 38). Öyle ki, eğitimi devletin ideolojik 
aygıtlarından biri olarak gören Althusser’e göre, eğitim etkiye en açık oldukları dönemlerde tüm 
sosyal sınıflardan çocukları denetim altına almaktadır. Çocukların kafalarına dil, aritmetik, 
edebiyat gibi derslerle egemen ideolojiyle kalıplaşmış becerileri ya da ahlak ve yurttaşlık eğitimi gibi 
derslerle sadece saf egemen ideolojiyi yerleştirmektedir (Althusser, 2014: 60-61). Çocukları, benzer 
biçimde düşünmelerini ve gerçekleri gösterilmek istenen şekliyle algılamalarını sağlayacak 
şekilde biçimlendirmektedir (Sucu, 2012: 34). Onların büyük çoğunluğunu, kapitalist üretim 
biçiminin ihtiyaç duyduğu becerilerle donattıktan sonra üretimin bağrına bırakmaktadır. Sadece 
küçük bir azınlığın eğitimin doruğuna tırmanmasına izin vermektedir. Böylece, kapitalist 
sömürü düzenini ve üretim ilişkilerini devam ettirmektedir (Althusser, 2014: 61-62).   

Bowles’e göre, kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üretimi, eğitimin öğrencilerin toplumsal 
konumlarına göre biçimlendirilmesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, sosyal 
konumlarına göre belirli okullara girebilmektedir. Bu okullardaki sosyal ilişkiler ise öğrencilerin 
ileride yerleşecekleri mesleki konumun ilişkilerine göre şekillenmektedir. Alt toplumsal 
konumdan öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda öğrencilerden otoriteye karşı itaat ve saygı 
göstermeleri beklenmekteyken; elit pozisyonlardan öğrencileri çeken okullar, daha az baskıcı 
olmakta ve öğrencilerine geniş hareket serbestliği tanımaktadır. Ayrıca alt sınıftan öğrenciler, üst 
sınıftan öğrencilere göre yıl bazında daha az eğitim almakta ve gittikleri ilköğretim düzeyindeki 
okulların çeşitli açılardan dezavantajları bulunmaktadır (Bowles, 1999: 15-16). Böylece okullar, 
ailenin ekonomik statüsünü eşitsiz eğitim fırsatları aracılığıyla çocuklara geçirmektedir. Nitekim 
yüksek sosyal statülü ailelerin çocuklarının ekonomik avantajları, öncelikle yüksek kaliteli 
eğitime ardından üst toplumsal konuma erişime imkân tanıyarak mevcut konumlarını 
korumaktadır (Bowles ve Gintis, 2002: 1). 

Bourdieu’ye göre eğitim, farklı toplumsal kökenden gençleri miraslarını almaya yatkın hale 
getirmektedir. Öğrencileri kendi toplumsal konumlarına uygun ve bunu devam ettirecek şekilde 
yetiştirmektedir. Alt sınıftan olanları, baba mesleklerini devam ettirmeleri için elemekte ya da 
ikincil eğitim alanlarına düşürmekte iken, üst sınıftan gelenleri yine baba mesleklerini devam 
etmelerini sağlayacak şekilde hâkim eğitim alanlarına ulaşmalarını sağlayarak, hiyerarşinin 
yüksek kademelerindeki mesleklere hazırlamaktadır. Bu mesleğin gerektirdikleriyle 
donatmaktadır. Onları konumlarını devam ettirmeleri için gerekli yatkınlıkları, davranışları 
geliştirecek şekilde yetiştirmektedir. Dolayısıyla ailelerin ve bireylerin toplumsal-sınıfsal 
konumlarını devam ettirmelerini sağlamaktadır (Bourdieu, 2015b: 288).   

 

Toplumsal Köken ve Eğitimle İlişkisi 

Çocuğun doğduğu yer, uzun süre yaşadığı yer, ebeveynlerin mesleği ve eğitim durumu gibi 
özelliklerle ifade edilebilen toplumsal köken, aileyi, ailenin yaşam tarzını ve ailenin çocuğuna 
sunduğu imkânları şekillendirmektedir. Bu ise çocuğun kişisel ve sosyal gelişimini, aldığı 
eğitimi, seçtiği mesleği ve yaşam tarzını etkilemektedir (Kahraman, 2009: 4-6). Öyle ki, aile 
içerisindeki ilişkiler, tartışılan konular, ebeveynlerin sözel iletişimi, çocuğun başarı ve 
başarısızlığına karşı sergilenen tavır, ailenin sosyoekonomik ve kültürel özelliklerine göre 
farklılaşmaktadır. Üst sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip bir aile, çocuğunun gelişimi 
için ona cesaret verici bir yaklaşım sergilemektedir. Buna karşın, daha otoriter yapıya sahip olan 
alt sosyoekonomik ve kültürel düzeyden bir aile, çocuklarını cesaretlendirme, sorularını 
cevaplandırma, çocuğuyla etkili iletişim kurabilme, başarılarını destekleme ve teşvik etme 
açısından daha zayıf kalmaktadır (Açıkalın, 2008: 41).  
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Ayrıca bu ailelerin çocuğundan beklentisi, çocuğuna verdiği değer ve yaklaşımı, çocuğunun 
geleceğine yönelik umudu farklılık göstermektedir. Öyle ki, alt toplumsal konumdan ailelerde 
çocuk, genellikle özel ve kendi içinde bir varlık olarak görülmeyerek ona ağır sorumluluklar 
yüklenmektedir. Eğitimine ağırlık verilmekten ziyade ondan çalışarak aileye katkıda bulunması 
beklenmektedir. Üst toplumsal konumdan ailelerde ise, çocuğa ayrı bir statü verilmekte, ona 
maddi gelir kaynağı olarak bakılmamakta ve çocuğun eğitimi önemsenmektedir (Kağıtçıbaşı, 
2012: 65-66). Bununla birlikte, üst toplumsal konumdan aileler, çocuklarının eğitimi, sosyal ve 
kültürel gelişimi için harcama yapmaktan kaçınmazken; alt toplumsal konumdan ailelerin 
öncelikleri, çocukların ve ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir (Yılmaz ve Sarpkaya, 2016: 
28).   

Böylece eğitime harcama yapabilen ailelerin çocukları, nitelikli okul ve eğitim imkânlarına 
ulaşabilirken; eğitim için ek harcama yapamayan ailelerin çocukları, devlet okullarına mahkûm 
olmaktadır. Okul olanak ve hizmetlerinin yerleşim yerlerine göre farklılaştığı göz önünde 
bulundurulduğunda, dezavantajlı toplumsal kökenden çocuklar, kaliteli eğitimden yoksun 
kalmaktadır. Ulaştıkları okullar, genellikle başarılı olmalarına olanak verecek nitelikte 
olmamaktadır (Eskicumalı ve Önce, 2017: 293). Bu bağlamda toplumsal köken kavramı, “bireyin 
yaşadığı yerin durumu, anne ve babanın geliri, eğitim durumu, mesleği ve doğum yeri gibi değişkenleri 
içinde barındıran sosyo-ekonomik statüyü” ifade etmektedir (Cibişoğlu, 2016: 12). Toplumsal köken 
eğitim ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda kavram, ebeveynlerin mesleği ve eğitim düzeyi ya da 
ebeveynlerin sosyal sınıf pozisyonu üzerinden değerlendirilmektedir. Sosyal sınıf üzerinden 
çalışma yapanların bazıları ailenin sadece ekonomik sermayesinden yola çıkarken; Bourdieu’yü 
takip edenler, sosyal ya da kültürel sermayeyi de buna dâhil etmektedir (Bukodi ve Goldthorpe, 
2012: 5-6).   

Bourdieu toplumsal kökeni, kültürel sermayeye ağırlık vermekle birlikte öğrencilerin ekonomik, 
kültürel ve sosyal sermaye düzeyi ve hacmi üzerinden belirlemektedir. Ekonomik sermayeyi 
baba mesleğiyle (Bourdieu ve Passeron, 2014: 16); sosyal sermayeyi,  öğrencilerin yerleşim yeri, 
sosyal çevresi, ebeveynlerin sosyal bağlantıları, ikincil gruplara üyeliğiyle; kültürel sermayeyi, 
müzik aleti icrası, tiyatro, resim, sinema gibi bazı kültürel alanlarla ilgili malumatı ve tiyatro 
oyununa, konsere ve müzeye gitme sıklığıyla ve beğenileriyle ölçmektedir (Bourdieu ve 
Passeron, 2014: 37-39). Bourdieu’ye göre okul başarısı, ailenin okul öncesinde çocuğunun kültürel 
sermayesine yaptığı yatırıma bağlıdır. Aileler bu yatırımı, eğitimin gelecekte sağlayacağı 
ekonomik ve sosyal getirilere ulaşmak için yapmaktadır. Bu getirilere ulaşabilmekte kültürel 
sermaye gibi miras alınan ve kişiyi desteklemekte kullanılabilen sosyal sermaye de devreye 
girmektedir (Bourdieu, 2010: 51).  

Toplumsal yaşamda dâhil olunan ağları ve kurulan bağlantıları ifade eden sosyal sermayenin 
gelişkinliği, bireyin ve bağlantı içerisinde olduklarının ekonomik ve kültürel sermayesiyle 
bağlantılıdır (Bourdieu, 2010: 62). Dolayısıyla üst ekonomik ve kültürel sermayeye sahip 
ailelerden gelen öğrencilerin ebeveynleri, yüksek sermaye sahipliği olanlarla ilişki içerisindedir. 
Bu ilişkiler, gerek öğrenim sürecinde gerekse mezun olduktan sonra çocuklarına kaynak 
sağlamaktadır (Bourdieu ve Passeron, 2014: 82). Onlara beşeri sermaye birikimini daha kolay 
geliştirebilme ve kullanabilme imkânı vermektedir (Ekinci, 2010: 25). Ayrıca yerleşim yeri, 
insanların sosyal bağlantılarını etkilemektedir. Coğrafi açıdan birbirlerine yakın olanlar, benzer 
sermaye olanaklarına sahip olmaktadır. Bu nedenle, kırsal kökenlilerin bağlantıları onlara yarar 
sağlayacak bir nitelik gösterememektedir. Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği yerleşim yeri, 
kır kökenli öğrencilerin kültüre ulaşmasını ve onu özümsemesini, eğitim kurumuyla, akademik 
camiayla ve entelektüel çevreyle ilişki kurmasını ve bunlara özgü yatkınlıklar kazanmasını 
güçleştirmektedir (Bourdieu ve Passeron, 2014: 82).   
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Kültürel farklılıkların değeri, eğitim alanında dayatılan kültüre yakınlık derecesine göre 
belirlenmektedir. Bu açıdan üst toplumsal kökenden gelenlerin kültürünün eğitimde istenir olan 
kültüre yakın olması onları, eğitim alanının avantajlıları konumuna getirmektedir. Kültürel 
sermayesi olan öğrenciler, ailesel yatkınlıkları itibariyle okulların nasıl çalıştığını ve başarılı 
olmak için ne yapmaları gerektiğini bilmekte, öğretmenin dilini kullanabilmektedir. Bu sayede 
eğitim alanında, okul kültürüne maruz kalmamış olanlardan daha başarılı olabilmektedir 
(Ballantine ve Spade, 2007: 15). Onlar, alt kökenden gelen öğrencilerin eğitim alanında çok fazla 
çaba göstermek kaydıyla elde edebildiği kültürel değerleri, tutum ve davranışları aile içerisinde 
hali hazırda kazanabilmektedir (Sullivan, 2002: 145). Dolayısıyla “seçkinlerin kültürüne nüfuz etmek 
bazıları için uğruna yüksek bedel ödenmiş bir fetihken, diğerleri için ise hem kolaylığı hem de kolaylığın 
cazibesini içeren bir miras” halini almaktadır (Bourdieu ve Passeron, 2014: 46-47). Böylece okul, 
eskiden mevcut olan düzeni yani birbirine eşit olmayan kültürel sermayeyle donanmış öğrenciler 
arasındaki farkı korumaktadır. Bir dizi ayıklama işlemi aracılığıyla miras yoluyla kültürel 
sermayeye sahip olanları, bu sermayeden yoksun olanlardan ayırmakta ve mevcut toplumsal 
farklılıkları devam ettirmektedir (Bourdieu, 2015a: 36-37).  

 

YÖNTEM 

Farklı toplumsal konumdan gelen öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği verildiği ve yarışın 
adil olduğuyla ilgili yaygın kanıya rağmen, yapılan çalışmalar farklı toplumsal konumdan 
ailelerin çocuğuna sağladığı olanakların, eğitimine verdiği desteğin ve çocuğun ulaştığı okul 
niteliğinin farklılaştığını göstermektedir. Böylece alt toplumsal kökenden öğrenciler, üst 
toplumsal konumlara erişim mücadelesinde dezavantajlı hale gelmektedir. Türkiye’de de benzer 
bir durumdan söz edilebilmektedir. Her ne kadar zorunlu eğitim süresi uzatılarak ve hemen her 
şehre üniversite kurularak alt toplumsal kökenden öğrencilerin eğitime erişimi sağlansa da bu 
öğrenciler, ulaşılan eğitimin niteliği sorunundan kurtulamamaktadır. Bu bağlamda, toplumsal 
köken eğitim ilişkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin 
ekonomik- kültürel sermayesi ve eğitim geçmişi farklılarından hareketle toplumsal kökenin 
öğrencilerin ulaştığı okul/imkânlar ve akademik başarısı üzerindeki etkisini ele almaktadır. 
Böylece eğitimin toplumsal kökenden kaynaklanan eşitsizlikleri pekiştirmedeki rolünün 
tartışılması amaçlanmaktadır.  

Araştırma, nicel araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında anket tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, kuruluş yılı, akademik performansı ve bulunduğu şehir 
açısından farklılaşan Hacettepe ve Karabük Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. URAP 2018 
Akademik Performans Sıralamasında birinci sırada olması, kuruluş yılı itibariyle köklü bir 
üniversite olması ve büyük bir şehirde bulunması itibariyle Hacettepe Üniversitesi; aynı 
sıralamada 82. sırada yer alması, 2007 yılında kurulmuş olması, küçük bir şehirde bulunması 
itibariyle Karabük Üniversitesi araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte söz 
konusu üniversitelerin ÖSYM taban puanları arasındaki farklılık araştırmaya dâhil edilmelerinde 
etkili olmuştur. Evrene dâhil edilecek bölümler tercih edilirken, iş edindirme imkânları ve talep 
edilme durumları dikkate alınmıştır. “Sosyoloji” ve “Matematik” iş imkânı ve tercih edilirliği 
daha az bölümler olarak; “İşletme” üniversitelerdeki ve açık öğretimdeki artan kontenjanlar 
neticesinde zamanla popülerliği azalan bir bölüm olarak; “Bilgisayar Mühendisliği” ve “Tıp” iş 
imkânları, tercih edilirliği ve popülaritesi yüksek bölümler olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. 
Örneklem büyüklüğü, %95 güven düzeyi ve ±%5 göz yumulabilir yanılgı payı esas alınarak 
Karabük Üniversitesi için 325 öğrenci, Hacettepe Üniversitesi için 345 öğrenci olarak 
belirlenmiştir. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak olumsuzlukların giderilmesi ve güvenirlik 
düzeyinin yükseltilmesi için bu sayı 400+400=800’e yükseltilmiştir. Bölümlerin örneklem 
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sayısının belirlenmesinde, her bir bölümün eşit temsilini sağlamak amacıyla orantısız tabakalı 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Her bir bölüm için örneklem sayısı 160 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma verileri, öğrencilerin toplumsal köken özelliklerini (ekonomik, kültürel ve sosyal 
sermayesi), eğitim geçmişini, öğrencilik profilini, geleceğe yönelik yaklaşımını, iletişim becerisini 
ölçmeye yönelik hazırlanan toplam 85 sorudan oluşan yarı yapılandırılış anket formunun 
örneklem gruba uygulanması ile elde edilmiştir. Anket formu üniversitelerden etik kurul izinleri 
alındıktan sonra, 2018-2019 bahar eğitim öğretim yılında Karabük Üniversitesi öğrencilerine; 
2019-2020 güz eğitim öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine uygulanmıştır. 
Araştırma sürecinde uygulanan “Anket Formu” üzerinde araştırmacıyı ve araştırmayı tanıtıcı bir 
yazıya yer verilmiştir. Burada anket formundan elde edilen verilerin sadece bilimsel amaçlarla 
kullanılacağı bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca anketin uygulanması öncesinde sözel olarak da 
araştırmacının kimliği, araştırmanın konusu ve amacı hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. 
Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında sosyal bilim araştırmalarına uygun olarak hazırlanan 
SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %58,8’i kadın, %41,3’ü erkektir. Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin %54’ü, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin %77’si 21 yaş ve altı grubundandır. 
24 ve üzeri yaş grubunda olma oranı, Karabük Üniversitesi öğrencilerinde (%16) Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerine (%7) göre daha yüksektir. Buna göre, Hacettepe Üniversitesinde 
öğrenim gören öğrenciler, Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre daha küçük yaş grubundaki 
gençlerden oluşmaktadır. Ayrıca öğrenim süreci boyunca yıl kaybı olmayan bir öğrencinin 22-23 
yaşlarında üniversiteden mezun olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda; Karabük 
Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık %16’sının üniversiteye erişimde önemli bir yıl kaybı ve 
gecikme yaşadığı söylenebilir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümdeki yılı ile yaşını karşılaştırdığımızda her bir yıl için 
üniversite öğrencilerinin yaşlarının farklılaştığı ve Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yaşının 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yaşından daha büyük olduğu görülmektedir. Buna bağlı 
olarak, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatının herhangi bir 
aşamasında eğitim alanının dışında kalma riskinin Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine göre 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum, yaş grubuna göre gecikme yaşama, sınıf tekrarı 
yapma veya uzatma şeklindeki eğitim sistemi eşitsizliklerinin daha örtük biçimlerine (Bourdieu 
ve Passeron, 2014: 16) maruz kalma ihtimalinin Karabük Üniversitesi öğrencilerinde daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık olarak %44’ü, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin 
%60’ı  “0 ya da 1” kardeşe sahiptir. Kardeş sayısı arttıkça Karabük Üniversitesi öğrencilerinin 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine göre yüzdelik oranı artmaktadır. Bununla birlikte, Karabük 
Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık %16’sı “4 ve üzeri” kardeşe sahip iken; bu oran Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinde %3’te kalmaktadır. Buna göre, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin 
kardeş sayılarının Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.  

Yapılan çalışmalar, benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahip olsalar dahi ailedeki kardeş sayısı 
arttıkça, ebeveynlerin her bir çocuğa ayırdığı sosyal, kültürel ve ekonomik kaynağın azaldığını 
göstermektedir. Ayrıca çok kardeşli ailelerde ebeveynlerin zamanı, enerjisi ve dikkati de 
çocukları arasında dağılmaktadır. Bu durum, çok kardeşli çocukların eğitim başarısını ve üst 
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kademe eğitime ya da daha nitelikli eğitim olanaklarına erişimini olumsuz yönde etkilemektedir 
(Azumah vd., 2017: 8; Coleman, 2010: 104; Downey, 1995: 758; Ferrari ve Zuanna, 2010: 608). Bu 
bağlamda, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin az çocuklu ailelerden, Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin çok çocuklu ailelerden gelmesi yukarıdaki açıklamaları desteklemektedir. Çok 
kardeşli öğrencilerin az kardeşli ya da kardeşi olmayan öğrencilere göre, yeni kurulmuş ve 
gelişmekte olan bir üniversiteye yerleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Ebeveynlerin Ekonomik ve Kültürel Sermayesi 

Araştırmaya katılan Karabük Üniversitesi öğrencilerinin babalarının %38,3’ü “işçi”, “çiftçi” veya 
“şoför”,  %14,5’i “esnaf”, %12’si “memur”, %9’u “öğretmen” veya “mühendis”, “doktor”, 
“avukat” tır. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin babalarının %22,5’i “memur”, %21,6’sı “işçi”, 
“çiftçi” veya “şoför”, %16,3’ü “öğretmen” veya “mühendis”, “doktor”, “avukat”, %13’ü “esnaf” 
tır. Buna göre, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin babalarının saygınlık, prestij ve ekonomik 
getirisi yüksek mesleklere sahiplik oranının daha fazla olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, 
Karabük Üniversitesi öğrencilerine (%30) göre Hacettepe Üniversitesindeki daha fazla öğrenci 
(%46)  çalışan anneye sahiptir. Annelerinin “memur”, “öğretmen” veya “mühendis”, “doktor”, 
“avukat” olarak çalışma durumu da Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde (%23) Karabük 
Üniversitesi öğrencilerine (%12) göre daha yüksektir.  

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinin %49,8’inin toplam aylık geliri “3.500TL ve altı”, 
%26,7’sinin “3.501-5.500TL”, %12’sinin “5.501-7.500TL”, %11,5’inin “7.501TL ve üzeri” dir. 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinin %28,6’sının toplam aylık geliri “3.500TL ve altı”, 
%24,5’inin “3.501-5.500TL”, %21,4’ ünün “5.501-7.500TL”, %25,5’inin “7.501TL ve üzeri” dir. 
Ailenin toplam aylık gelir miktarı arttıkça, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oranının daha 
yüksek; azaldıkça Karabük Üniversitesi öğrencilerinin oranının daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Buna göre, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Karabük Üniversitesi 
öğrencilerine göre daha yüksek aylık gelire sahip ailelerden geldiği söylenebilir.  

Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölüme göre baba mesleği [x2(40)= 125.112, p<.05] ve ailenin toplam 
aylık geliri [x2(36)= 112.834, p<.05] anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Öğrencilerin 
babasının “çalışmama”, “çiftçi” ya da “işçi” olma durumu Sosyoloji Bölümü (yaklaşık %44), 
Matematik Bölümü (%38) ve İşletme Bölümü (%36) öğrencilerinde; Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü (%29) ve Tıp Fakültesi (%16) öğrencilerine göre daha yüksektir. Buna karşın öğrencilerin 
babasının “öğretmen” veya “mühendis”, “doktor”, “avukat” olma durumunun ise Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü (yaklaşık %15) ve Tıp Fakültesi (%31) öğrencilerinde; Sosyoloji Bölümü 
(%6), Matematik Bölümü (%3) ve İşletme Bölümü (%9) öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Sosyoloji ve Matematik bölümleri öğrencilerinin yaklaşık yarısının ailesinin aylık 
geliri “3.500TL ve altındayken”, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%31) ve Tıp Fakültesi (%20) 
öğrencilerinde oranlar düşmektedir. Buna karşın, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin ailesinin 
yaklaşık %6’sının, Matematik Bölümü öğrencilerinin %6’sının, İşletme Bölümü öğrencilerinin 
%14’ünün, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %16’sının ve Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin %30’unun 8.500TL’nin üzerinde aylık geliri bulunmaktadır.  

Araştırmaya katılan Karabük Üniversitesi öğrencilerinin babalarının %30,1’i “ilköğretim”, 
%33,3’ü “ortaöğretim”, %9,5’i “ön lisans”, %19,3’ü “lisans” ve %4,5’i “yüksek lisans”; Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin babalarının %14’ü “ilköğretim”, %26,5’i “ortaöğretim”, %12,5’i “ön 
lisans”, %33,3’ü “lisans” ve %12’si “yüksek lisans” mezunudur. Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin annelerinin %53,4’ü “ilköğretim ve altı”, %27,8’i “ortaöğretim”, %4,8’i “ön lisans”, 
%11’i “lisans”, %2,5’i “yüksek lisans”; Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin %28,5’i “ilköğretim 
ve altı”, %28,5’i “ortaöğretim”, %10’u “ön lisans”, %29,3’ü “lisans”, %3,8’i “yüksek lisans” 
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mezunudur. Buna göre, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim 
düzeylerinin, Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Öğrenim görülen bölüme göre babanın [x2(24)= 113.898, p<.05] ve annenin eğitim durumu [x2(24)= 
92.279, p<.05] anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin babalarının 
yaklaşık %37’si, Matematik Bölümü öğrencilerinin %29’u, İşletme Bölümü öğrencilerinin %28’i 
“ilköğretim ve altı” eğitim düzeyine sahipken; Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde oran %20 ve 
Tıp Fakültesinde %9’dur. Bununla birlikte, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin babalarının yaklaşık 
%19’u, Matematik Bölümü öğrencilerinin %20’si, İşletme Bölümü öğrencilerinin %31’i, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %40’ı ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin %63’ü “lisans ve üstü” 
mezunudur. Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin bölümlere göre dağılımı babalarınki ile 
benzerlik göstermektedir. “İlköğretim ve altı” eğitim düzeyine sahiplik Sosyoloji (yaklaşık %59) 
ve Matematik (%48) bölümleri öğrencilerinin annelerinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%35) 
ve Tıp Fakültesi (%24) öğrencilerininkine göre daha yüksektir. Buna karşın, “lisans ve üstü” 
mezunu olma durumu ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%26) ve Tıp Fakültesi (%43) 
öğrencilerinin annelerinde, Sosyoloji (%10) ve Matematik (%15) bölümleri öğrencilerininkine 
göre daha fazladır.  

Üniversitelerin farklı bölümlerindeki öğrencilerin baba mesleği, eğitim düzeyi ve ailesinin aylık 
geliri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde; babası üst düzey eğitime, daha saygın mesleğe 
sahip olan ve üst gelir grubundan gelen Karabük Üniversitesi öğrencileri, daha çok Tıp Fakültesi 
ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisidir. Buna karşın, babası ilk ya da ortaöğretim 
mezunu olan, çiftçi, işçi ya da şoför olarak çalışan ve alt gelir grubundan Hacettepe Üniversitesi 
öğrencilerinin ise daha çok Sosyoloji ve Matematik bölümlerine yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Karabük Üniversitesinde babası öğretmen, öğretim üyesi ya da mühendis, doktor, avukat olan 
öğrencilerin yaklaşık %77’si; ailesinin aylık geliri 7.501TL ve üstü olan öğrencilerin yaklaşık 
%64’ü ve babasının eğitim düzeyi lisans ve üstü olan öğrencilerin yaklaşık %66’sı Tıp Fakültesi 
ya da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisidir. Buna karşın, Hacettepe Üniversitesinde 
babası çiftçi, işçi veya şoför olan öğrencilerin %59’u; ailesinin aylık geliri 3.500TL ve altı olan 
öğrencilerin yaklaşık %58’i; babasının eğitim düzeyi ortaöğretim ve altı olan öğrencilerin yaklaşık 
%57’si Sosyoloji ya da Matematik bölümlerinde öğrenim görmektedir.  

Dolayısıyla ebeveynlerinin mesleği, eğitimi düzeyi ve gelir durumu itibariyle toplumsal köken, 
öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölüm üzerinde etkili olmaktadır. Yüksek ekonomik ve 
kültürel sermayeye sahip öğrenciler, daha çok Hacettepe Üniversitesinde; düşük sermayeye 
sahip öğrenciler daha çok Karabük Üniversitesinde öğrenim görmektedir. Ayrıca, üst toplumsal 
kökenden öğrencilerin onları saygınlık ve gelir getirisi yüksek mesleklere ulaştırabilecek 
bölümlere yerleşme şansı daha yüksektir. Buna karşın, alt toplumsal kökenden öğrenciler daha 
çok, iş edindirme olanakları açısından daha dezavantajlı sayılabilecek Sosyoloji ve Matematik 
bölümlerine yerleşmektedir.  

Bununla birlikte daha düşük oranda olsa da alt ekonomik ve kültürel sermayeye sahip 
öğrencilerin Hacettepe Üniversitesine; üst sermayeye sahip öğrencilerin ise Karabük 
Üniversitesine yerleşmesi mümkündür. Ancak bu öğrenciler, yerleştikleri bölüm itibariyle 
birbirlerinden farklılaşmaktadır. Öyle ki Hacettepe Üniversitesindeki alt toplumsal kökenden 
öğrenciler, daha çok “Sosyoloji” ve “Matematik”; Karabük Üniversitesindeki üst toplumsal 
kökenden öğrenciler ise özellikle “Tıp” ve “Bilgisayar Mühendisliği” bölümlerinde öğrenim 
görmektedir. Buna göre, alt toplumsal kökenden öğrencilerin kuruluşu ve akademik donanımı 
itibariyle daha köklü bir üniversiteye yerleşebilse dahi, ulaşabildiği bölüm itibariyle 
dezavantajlarının devam ettiği; buna karşın üst toplumsal kökenden öğrencilerin yeni kurulmuş 
bir üniversitede öğrenim görse dahi bölüm tercihinin mevcut konumunu koruyacak nitelikte 
olduğu söylenebilir.  
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Ebeveynlerin tüketim ve beğenileri ile eğitimle ilgili bilgi ve donanımları da kültürel sermaye 
hakkında bilgi vermektedir. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin ebeveynlerinin yaklaşık olarak 
%35’i kitap okuma alışkanlığına sahiptir, %43’ü gazeteleri düzenli olarak takip etmektedir, %67’si 
televizyondaki dizileri ve eğlence programlarını izleyerek vakit geçirmektedir. Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin ebeveynleri, kitap okuma (%40), gazeteleri takip etme (%47) ya da 
televizyon programlarını izleyerek vakit geçirme (%67) açısından benzer alışkanlıklara sahiptir. 
Bu bağlamda, her iki üniversite öğrencilerinin ebeveynlerinin de beğeni ve tüketimlerini yüksek 
kültürle ilişkilendirmek mümkün değildir. Ebeveynlerin kitap ya da gazete okumaktan ziyade 
televizyon izleyerek vakit geçirdikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, ebeveynlerin büyük 
çoğunluğunun (%76) çocuğuyla gerçekleştirdiği ev dışı faaliyetin yemeğe gitme, tanıdık ziyaret 
etme, çarşı pazar gezme şeklinde olduğu; sinemaya, tiyatroya, konsere ve resim sergisine gitme 
gibi kültürel aktiviteleri gerçekleştirenlerin oranının (%9) çok düşük kaldığı görülmektedir. Her 
iki üniversite öğrencilerinin ebeveynleri, eğitimi ve kariyeriyle ilgili çocuğunu yönlendirebilecek 
donanıma sahipliği ve çocuğuna kitap önerisinde bulunma durumu açısından da benzerlik 
göstermektedir. 

Öğrenim görülen bölüme göre ebeveynlerin kitap okuma alışkanlığı [x2(16)= 38.163, p<.05] ve 
gazeteleri düzenli olarak takip etme durumu [x2(16)= 33.961, p<.05] anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yaklaşık %27’sinin, Matematik Bölümü 
öğrencilerinin %41’inin, İşletme Bölümü öğrencilerinin %35’inin, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin %43’ünün, Tıp Fakültesi öğrencilerinin %43’ünün ebeveynlerinin kitap 
okuma alışkanlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yaklaşık 
%33’ünün, Matematik Bölümü öğrencilerinin %53’ünün, İşletme Bölümü öğrencilerinin 
%44’ünün, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %48’inin, Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
%48’inin ebeveyni, gazeteleri düzenli olarak takip etmektedir. Bölüme göre ebeveynlerin eğitimi 
ve kariyeriyle ilgili çocuğunu yönlendirebilme donanımının [x2(16)= 76.166, p<.05], kitap 
önerisinde bulunma durumunun [x2(16)= 43.202, p<.05] da anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmektedir. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yaklaşık %36’sının, Matematik Bölümü 
öğrencilerinin %51’inin, İşletme Bölümü öğrencilerinin %52’sinin, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin %44’ünün, Tıp Fakültesi öğrencilerinin %75’inin ebeveyni, çocuklarının 
eğitimini ve kariyerini yönlendirebilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Sosyoloji Bölümü 
öğrencilerinin yaklaşık %26’sının, Matematik Bölümü öğrencilerinin %45’inin, İşletme Bölümü 
öğrencilerinin %36’sının, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %41’inin, Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin %46’sının ebeveyni, çocuğuna kitap önerisinde bulunmaktadır.  

Buna göre, Hacettepe Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi öğrencilerinin ebeveynleri eğitim 
düzeyi itibariyle birbirlerinden farklılaşsa da gerek beğeni ve tüketimleri gerekse eğitim süreciyle 
ilgili bilgi düzeyleri açısından birbirleriyle benzerlik göstermekte ve bunlar ebeveynler arasında 
bir ayrım unsuru haline gelmemektedir. Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölüm açısından 
değerlendirildiğinde; gerek ebeveynlerin eğitim düzeyi gerekse kültürel tüketim ve beğenileri ile 
eğitim hakkındaki donanımları açısından kültürel sermaye düzeyinin Tıp Fakültesi 
öğrencilerinde en yüksek, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinde en düşük olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Öğrencilerin Eğitim Geçmişleri 

Araştırmaya katılan Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık %41’i, Hacettepe Üniversitesi 
öğrencilerinin %69’u anaokuluna gitmiştir. Okul öncesi eğitimin, çocuğu ilkokula hazırlama, 
elverişsiz çevre ve aileden gelenlerin dezavantajlarını ortadan kaldırma, çocuğun sosyal 
gelişimini destekleme şeklindeki katkıları (Gürkan, 1982: 217; Tunçeli ve Akman, 2014: 334) göz 
önünde bulundurulduğunda Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Karabük Üniversitesi 
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öğrencilerine göre daha avantajlı oldukları söylenebilir. Bölüme göre anaokuluna gitme durumu 
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [x2(4)= 34.309, p<.05]. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin 
yaklaşık olarak %43’ü, Matematik Bölümü öğrencilerinin %51’i anaokuluna gidebilmişken, bu 
oran Tıp Fakültesi öğrencilerinde %75’e çıkmaktadır.  

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin %58,9’u, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin %68,1’i şehir 
merkezinde bulunan bir okulda ilköğretimini tamamlamıştır. Buna göre, her iki üniversite 
öğrencilerinin çoğunluğu, şehir merkezinde bulunan bir okulda öğrenim görmüştür. Ancak 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre şehir merkezinde 
bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim görme şansının daha fazla olduğu söylenebilir. Kasaba 
ya da köyde bulunan bir okuldan mezun olma durumu söz konusu olduğunda ise, Karabük 
Üniversitesi öğrencileri (%12) Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine (%5) göre daha yüksek orana 
sahiptir.  

Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre (%64,1) Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören daha 
fazla öğrenci (%80,3) liseye hazırlık için dershaneye gitmiştir. Ülkemizde maddi imkânı elverişli 
olan aileler, sınava hazırlanan çocuklarını dershane ve özel ders gibi takviyelerle 
desteklemektedir. Bu durum, öğrencilerin sınavlarda başarılı olma şansını artırmaktadır. Bu 
olanaklara sahip olabilen öğrencilere, bundan mahrum öğrencilere göre daha iyi okullara 
yerleşmede avantaj sağlamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin iyi okullara ulaştıracak olanaklarla desteklenme durumlarının, 
Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Öğrenim görülen üniversiteye göre öğrencilerin mezun olduğu lise türü de farklılık 
göstermektedir. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu Anadolu Lisesi (%41), 
Genel Lise (%20), Mesleki ve Teknik Lise (%17) mezunuyken; Hacettepe Üniversitesi 
öğrencilerinin çoğunluğu Anadolu Lisesi (%55), Fen Lisesi (%19) ve Kolej (%8) mezunu 
öğrencilerden oluşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri arasında Genel Lise, Mesleki ve 
Teknik Lise veya İmam Hatip Lisesi mezunlarının oranı (%8), Karabük Üniversitesi öğrencilerine 
(%43) göre oldukça düşük kalmaktadır. Buna karşın Türkiye’nin en seçkin liseleri olarak kabul 
edilen Fen Lisesinden mezun olma durumunun, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde (%18,5) 
Karabük Üniversitesi öğrencilerine (%8,5) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ebeveynlerin mesleği ve eğitim düzeyi öğrencinin bitirdiği ilk ve ortaöğretim okulları üzerinde 
etkilidir. Babası çiftçi, işçi ya da şoför olarak çalışan öğrencilerin yaklaşık olarak %50’si şehir 
merkezinde bulunan bir okulda ilköğretimini, %12’si Fen Lisesi veya Kolej gibi seçkin bir okulda 
ortaöğretimini tamamlarken; babası öğretmen, öğretim üyesi, doktor, mühendis olan 
öğrencilerde buna yönelik oranlar sırasıyla %75’e ve %41’e çıkmaktadır. Buna karşın ilköğretimi 
kasabada ya da köyde bulunan bir okulda bitirme söz konusu olduğunda, babası çiftçi, işçi, şoför 
olan öğrencilerin oranı (%15) babası öğretmen, öğretim üyesi, doktor, mühendis olan öğrencilerin 
(%3) beş katına kadar çıkmaktadır. Genel Lise ya da Mesleki ve Teknik Lise mezunu olma ise 
babası çiftçi, işçi ya da şoför olarak çalışan öğrencilerde (%33,8) babası öğretmen, öğretim üyesi, 
doktor, mühendis olan öğrencilerin (%6,5) beş katından fazladır.  

Babasının ve annesinin eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olan öğrencilerin yaklaşık yarısı şehir 
merkezinde bulunan bir okulda okumuşken; anne ve babası lisans ve üstü mezunu olan 
öğrencilerde oranlar (sırasıyla %78, %72) yükselmektedir. İlköğretimini köyde bulunan bir 
okulda bitirme ihtimali, düşük eğitim düzeyinden ebeveynlere sahip öğrencilerde artmaktadır. 
Bununla birlikte, babasının eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olan öğrencilerin yaklaşık %10’nu, 
annesinin eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olan öğrencilerin %11’i, Fen Lisesi ya da Kolejde 
okumuşken; anne ve baba eğitimi lisans ve üstü olan öğrencilerde oranlar (sırasıyla %39, %37) 
yükselmektedir. Buna karşın,  babası lisans ve üstü mezunu olan öğrencilerin %12’si, annesi 
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lisans ve üstü mezunu olan öğrencilerin %10’u Genel Lise ya da Mesleki ve Teknik Lisede 
okumuşken; anne ve babası ilköğretim ve altı eğitim düzeyine sahip öğrencilerde oranlar 
(sırasıyla %37, %35) yükselmektedir.  

Farklı lise türlerinin benimsediği okul kültürü farklılık göstermektedir. İmam Hatip Lisesinin 
okul kültürünü bütüncü dünya görüşü belirlemektedir. Bu okulun öğrencileri, okul içinde ve 
dışında tam olarak denetim altına alınmaya çalışılmaktadır. Kız ve erkek öğrencilere fıtratlarına 
uygun mesleklere yönelmeleri tavsiye edilmektedir. Devlet Lisesi, yarışmacı bir nitelik 
sergilememektedir. “Daha fazla öğretme”, “daha iyi öğretme” ya da “daha iyi mezun verme” 
konularına öncelik verilmemektedir. Öğrencilere düşük statülü bir meslekte çalışsalar dahi 
işlerini küçümsemeden yapmaları gerektiği tavsiye edilmektedir (Güneş Ayata ve Sancar, 2017: 
106-117). Devlet liselerinden farklı olarak Özel Lisede okul kültürü, “yarışma” ve “başarı” gibi 
değerler çevresinde belirlenmektedir. Müfredat içi ve dışı etkinlikler son derece yarışmacı tarzda 
gerçekleşmekte, öğrenciler en yukarısını hedeflemeye güdülenmekte, yıldız olacakları meslekleri 
seçmeye özendirilmektedir (Güneş Ayata ve Sancar, 2017: 112). Fen Lisesinde de okul, başarıya 
büyük önem vermekte, okul normunu başarıyı artırmaya yönelik olarak oluşturmakta ve 
öğrencilerini başarılı olmaya motive etmektedir. Bu da öğrencilerinde karşılık bulmaktadır 
(Gezer, 2005).  

Okul kültürü ve değerlerinin öğrencinin akademik başarısı üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda; öğrencilerin ulaşabildikleri lise türünün akademik kariyerinde, ulaştığı 
üniversitede ve meslek tercihinde belirleyici olacağı söylenebilir. Benimsenen okul kültürü ve 
değerleri itibariyle nitelikli liselerin, akademik kariyeri ve mesleğiyle ilgili öğrencilerini daha 
teşvik edici olduğu ve öğrencilerini başarı odaklı yetiştirdiği görülmektedir. Bu ise, bu 
okullardan mezun öğrencilerin diğer lise öğrencilerine göre daha avantajlı olmasına imkân 
tanımaktadır. Bu bağlamda, Hacettepe Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi öğrencilerinin 
geldikleri liseler, bu durumu destekler bir nitelik sergilemektedir. Bununla birlikte, ebeveynlerin 
mesleğinin ve eğitim düzeyinin öğrencilerin gittiği lise türü üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin toplumsal köken eşitsizliklerinin öncelikle nitelikli 
okullara erişimde eşitsizliğe, ardından akademik başarıda eşitsizliğe dönüştüğü söylenebilir.  

Mezun olunan liseye göre öğrenim görülen bölüm anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır [x2(28)= 
328.562, p<.05]. Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yaklaşık %50’si Anadolu Lisesi, %28’i Mesleki 
ve Teknik Lise veya Genel Lise; Matematik Bölümü öğrencilerinin %58’i Anadolu Lisesi, %28’i 
Mesleki ve Teknik Lise veya Genel Lise; İşletme Bölümü öğrencilerinin %46’sı Anadolu Lisesi, 
%33’ü Mesleki ve Teknik Lise veya Genel Lise mezunudur. Buna karşın, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin %54’ü Anadolu Lisesi, %14’ü Fen Lisesi, %11’i Genel Lise; Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin %32’si Fen Lisesi, %49’u Anadolu Lisesi, %10’u Kolej mezunudur. Fen Lisesi ya da 
Kolej mezunu olma durumu, Sosyoloji, Matematik ve İşletme bölümleri öğrencilerinde çok 
düşük düzeydedir. Üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bitirdiği lise 
türü karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde; Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Fen 
Lisesi mezunlarının %82’sinin Tıp Fakültesi, %18’inin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Kolej 
mezunlarının %33’ünün Tıp Fakültesi, %28’inin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Karabük Üniversitesine, Hacettepe Üniversitesine göre daha 
az oranda gelen Fen Lisesi ve Kolej mezunu öğrencilerin daha avantajlı bölümlere gitmek 
kaydıyla Üniversiteyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır.  

Hacettepe Üniversitesinde ise daha az oranda bulunan Genel Lise mezunu öğrencilerin yaklaşık 
olarak %39’u Sosyoloji Bölümünde, %31’i Matematik Bölümünde; Mesleki ve Teknik Lise 
mezunu olanların %38’i Sosyoloji Bölümünde, %21’i Matematik Bölümünde; İmam Hatip Lisesi 
mezunu olanların %80’i Sosyoloji Bölümünde, %20’si Matematik Bölümünde öğrenim 
görmektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu okul mezunlarından hiç öğrenci 
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bulunmamaktadır. Buna göre, az miktarda Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşebilen Genel Lise, 
Mesleki ve Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi mezununun iş imkânı açısından daha 
dezavantajlı bölümlere razı olması koşuluyla bu üniversiteye girmesinin mümkün olduğu 
söylenebilir.  

Karabük Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin üniversitelerini tercih etme 
nedenleri birbirlerinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Öyle ki, Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin yaklaşık yarısı, aldığı puan nedeniyle üniversitesini seçtiğini belirtirken; Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık %60’ı üniversitesinin kaliteli olması ve iş piyasasında tercih 
ediliyor olması nedeniyle seçtiğini belirtmektedir. Bununla birlikte Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin yaklaşık %31’i “ailesinin yaşadığı şehre yakın olduğu” veya “kendini bu 
üniversitede rahat hissedeceğini düşündüğü” için üniversiteyi tercih ettiğini belirtirken; 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde bu oran %8’de kalmaktadır. Buna göre, Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin daha bilinçli bir tercihle karar verdiği; buna karşın Karabük 
Üniversitesi öğrencilerinin imkânları ölçüsünde bir üniversiteye gitmek zorunda kaldığı 
söylenebilir. Ayrıca Karabük Üniversitesi öğrencilerinin üniversite tercihinde, aileye yakınlık 
veya üniversitede kendini rahat hissetme gibi duygusal unsurların Hacettepe Üniversitesi 
öğrencilerine göre daha etkili olduğunu anlaşılmaktadır.    

Karabük Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, bölüm tercih nedeni itibariyle de 
birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bölümünü “ilgi alanına yakın olduğu” için tercih etme oranı 
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde (%59,1) Karabük Üniversitesi öğrencilerine (%41,5) göre 
daha yüksekken; “aldığı puanın buraya yerleşmesine imkân verdiği” için tercih etme oranı 
Karabük Üniversitesi öğrencilerinde (%27,7) Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine (%14,6) göre 
daha yüksektir. Öğrenim görülen bölüm ile bölümünü tercih etme nedeni arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır [x2(16)= 151.693, p<.05]. Araştırmaya katılan Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin 
%62,5’inin bölümü tercih nedeni “ilgi alanına yakın olması”, %31,9’unun “aldığı puanın bu 
bölüme yerleşmesine imkân vermesidir”. Matematik Bölümü öğrencilerinin %49,1’inin bölümü 
tercih nedeni “ilgi alanına yakın olması”, %22’sinin “aldığı puanın bu bölüme yerleşmesine 
imkân vermesidir”. İşletme Bölümü öğrencilerinin %38,3’ünün bölümü tercih nedeni “aldığı 
puanın bu bölüme yerleşmesine imkân vermesi”, %35,7’sinin “ilgi alanına yakın olmasıdır”. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %52,9’unun bölümü tercih nedeni “ilgi alanına 
yakın olması”, %34,4’ünün “iş olanağının fazla olmasıdır”. Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
%50,9’unun bölümü tercih nedeni “ilgi alanına yakın olması”, %41,5’inin “iş olanağının fazla 
olmasıdır”. Buna göre, ilgi alanına yakın olması hemen her bölüm öğrencisi için bölüm tercih 
nedeni olabilirken; Sosyoloji, Matematik ve İşletme bölümleri öğrencilerinin bölüm tercihinde 
etkili olan öğrencinin aldığı puan kriterinin, Tıp ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri 
öğrencilerinde iş olanağının fazlalığıyla yer değiştirdiği görülmektedir.  

Öğrenim görmeyi istediği bir bölüme yerleşebilme durumu, Karabük Üniversitesi öğrencilerine 
(%55) göre Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde (%75,2) daha yüksektir. Bölüme göre 
karşılaştırma yapıldığında; iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır [x2(4)= 95.971, 
p<.05]. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%81) ve Tıp Fakültesi (%88) öğrencilerinin öğrenim 
görmek istediği bölüme yerleşebilme oranının, Sosyoloji (%49), Matematik (%58) ve İşletme (%48) 
bölümleri öğrencilerine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre, üniversite olarak 
Karabük Üniversitesi öğrencilerinin, bölüm olarak Sosyoloji, Matematik ve İşletme bölümleri 
öğrencilerinin yaklaşık yarısının öğrenim görmeyi istemediği bir bölüme mahkûm olduğu 
anlaşılmaktadır. Babanın mesleği ve ailenin aylık geliri, öğrencilerin öğrenim görmeyi istediği 
bölüme yerleşebilme durumunu etkilemektedir. Babası çalışmayan veya çiftçi, işçi, şoför 
olanların yaklaşık %60’ı istediği bölüme yerleşebilirken; bu oran babası; öğretmen, öğretim üyesi 
ya da doktor, mühendis, avukat olanlarda %81’e çıkmaktadır. Ayrıca ailesinin aylık geliri 2.500TL 
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ve altında olan öğrencilerin yaklaşık %49’u, 2.501-4.500TL olanların %60’ı istediği bölümde 
öğrenim görüyorken; 8.501TL ve üzeri olanların %80’ni görmektedir. Anne ve babanın eğitim 
düzeyi de istenilen bölüme yerleşebilme üzerinde belirleyicidir. Anne ve babasının eğitim düzeyi 
ilköğretim ve altı olan öğrencilerin yarısından biraz daha fazlası istediği bölüme yerleşmişken; 
anne ve baba eğitimi lisans ve üstü olan öğrencilerde oranlar (sırasıyla %77, %75) yükselmektedir. 

Buna göre, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin bölüm tercihinde ve hedeflediği bölüme erişme 
hususunda, ne yapması gerektiğine yönelik bilgi düzeyinin Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinden daha fazla olduğu ve buna göre hareket ettiği söylenebilir. Ayrıca Bilgisayar 
Mühendisliği ve Tıp öğrencileri, hedef belirleme ve buna ulaşma hususunda daha fazla 
malumata ve kararlılığa sahiptir. Hacettepe Üniversitesi ve iki bölüm öğrencilerinin daha üst 
toplumsal kökenden gelen öğrencilerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda; 
ebeveynlerin mevcut toplumsal konumlarını eğitim aracılığıyla çocuklarına aktardığı 
anlaşılmaktadır. İstediği bölüme yerleşememe nedeni olarak “maddi sıkıntılar nedeniyle özel 
ders ve dershane gibi takviyeler alamama” ve “yaşadığı coğrafi bölge nedeniyle yeterli imkâna 
sahip olamama” yı belirten öğrenci oranının Karabük Üniversitesi öğrencilerinde Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin on bir katına kadar çıkması da bu durumu desteklemektedir.   

 

SONUÇ  

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ekonomik-kültürel sermayesi ve eğitim geçmişi 
farklılıklarından hareketle toplumsal kökenin öğrencilerin ulaştığı okul/imkânlar ve akademik 
başarıları üzerindeki etkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Eğitimin toplumsal kökenden 
kaynaklanan eşitsizlikleri pekiştirme rolü tartışılmaktadır. Bu bağlamda, teorik çerçeve göz 
önünde bulundurularak Karabük Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle 
gerçekleştirilen karşılaştırmalı alan çalışmasından aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.   

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık olarak beşte üçü kadın, beşte ikisi erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin üçte ikisi 18-21 yaş grubu aralığındadır. Hacettepe Üniversitesi 
öğrencileri, Karabük Üniversitesi öğrencilerine göre daha küçük yaş grubundaki gençlerden 
oluşmaktadır. Öğrencinin öğrenim gördüğü sınıf ile yaşı karşılaştırıldığında, hemen her sınıf için 
aynı sonuç çıkmaktadır. Bu durum, öğretim sürecinin herhangi bir aşamasında yaş grubuna göre 
gecikme yaşama, sınıf tekrarı yapma veya uzatma şeklindeki eğitim sistemi eşitsizliklerinin daha 
örtük biçimlerine Karabük Üniversitesi öğrencilerinin maruz kalma ihtimalinin daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Hacettepe ve Karabük Üniversitesi öğrencilerinin sahip olduğu 
kardeş sayısı farklılaşmaktadır. Karabük Üniversitesi öğrencilerinde kardeş sayısı artmaktadır. 
Hacettepe Üniversitesi’ne yerleşebilmenin daha yüksek bir akademik başarıyı ifade ettiği göz 
önünde bulundurulduğunda elde edilen sonuç, Blake’in çok kardeşli ailelerdeki çocukların 
akademik başarı ve nitelikli eğitim kurumlarına erişebilme şansının daha az olduğu şeklindeki 
tespiti ile benzerlik göstermektedir (1989: 11-13).  

Hacettepe ve Karabük Üniversitesi öğrencileri, ebeveynlerinin eğitim düzeyi, mesleği ve aylık 
gelir miktarı itibariyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, daha 
üst meslek, eğitim ve gelir grubundan ailelerden gelmektedir. Öyle ki, Hacettepe Üniversitesi 
öğrencilerinin ebeveynleri, eğitimle elde edilen ve mesleki hiyerarşinin üstünde yer alan işlerde 
daha fazla çalışmaktadır. Bu üniversite öğrencilerinin babalarının yaklaşık yarısı, annelerinin 
üçte biri lisans ya da yüksek lisans mezunuyken; Karabük Üniversitesi öğrencilerinin babalarının 
dörtte biri bu eğitim düzeyindendir. Annelerinde oran, daha da düşmektedir. Ailesinin aylık 
gelir düzeyi Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde daha yüksektir. 6.501TL ve üzeri aylık gelire 
sahip olma durumu, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinde Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinin iki katına kadar çıkmaktadır.  
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Tıp Fakültesi öğrencilerinin ebeveynleri, gerek eğitim düzeyi ve mesleği gerekse beğeni ve 
tüketimleri itibariyle daha üst toplumsal statüye sahiptir. Bu bölüm öğrencilerinin ebeveynleri, 
eğitim süreciyle ilgili bilgi ve donanımı daha fazladır. Bu açıdan, Tıp Fakültesi öğrencilerini 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri takip etmektedir. Buna karşın Matematik Bölümü ve 
özellikle Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin ebeveynleri, daha düşük ekonomik ve kültürel sermaye 
sahiptir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin babalarının yaklaşık üçte ikisi, annelerinin beşte ikisi lisans 
veya yüksek lisans mezunuyken; Matematik ve Sosyoloji bölümleri öğrencilerinin beşte biri, 
annelerinin onda biri bu eğitim düzeyindendir. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerinin babalarının 
yarısından fazlası, Sosyoloji ve Matematik bölümleri öğrencilerinin babalarının beşte biri eğitimle 
elde edilen ve mesleki hiyerarşinin üstünde yer alan işlerde çalışmaktadır.  

Dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi ve Tıp öğrencileri, ekonomik ve kültürel sermayeleri itibariyle 
daha üst toplumsal kökenden gelmektedir. Karabük Üniversitesi ve Sosyoloji ile Matematik 
bölümleri öğrencileri ise daha çok alt toplumsal köken özellikleri taşımaktadır. Bununla birlikte 
daha az olmakla birlikte Hacettepe Üniversitesinde alt toplumsal kökenden ve Karabük 
Üniversitesinde üst toplumsal kökenden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Ancak bu öğrencilerin 
öğrenim gördükleri bölüm açısından tercihleri, üst toplumsal kökenden öğrenciler için mevcut 
konumunu korumaya imkân veren Tıp ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri; alt toplumsal 
kökenden öğrenciler için iş edindirme imkânı daha sınırlı olan Sosyoloji ve Matematik bölümleri 
olmaktadır.  Elde edilen sonuç, Bourdieu’ nün toplumsal köken itibariyle yoksun kesimlerden 
gelenlerin elenmeden kurtulsalar dahi üniversiteye girebilmenin bedelini zorunlu Edebiyat 
Fakültesi ya da Fen Fakültesi tercihiyle ödediği şeklindeki tespiti ile benzerlik göstermektedir 
(Bourdieu ve Passeron, 2014: 19-20).  

Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin anaokuluna gitme, şehir merkezinde 
bulunan bir okulda ilköğretimini bitirme, Fen Lisesi ya da Kolej gibi daha seçkin liselerden 
mezun olma şansı daha yüksektir. Buna karşın, Karabük Üniversitesi öğrencilerinde 
ilköğretimini köy ya da kasabada bulunan bir okulda bitirme durumu artmakta, öğrencilerin 
büyük çoğunluğu, Genel Lise, Mesleki ve Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi mezunlarından 
oluşmaktır. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu, liseye hazırlık için dershane 
ile desteklenmektedir. Karabük Üniversitesi öğrencilerinden daha az öğrenci bu imkâna 
ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık yarısı, aldığı 
puan nedeniyle üniversitesini seçmekte; Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu 
için üniversite tercihinde eğitimin kaliteli olması ve iş piyasasında tercih ediliyor olması etkili 
olmaktadır. Karabük Üniversitesine göre Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören daha fazla 
öğrenci öğrenim görmeyi istediği bölüme yerleşmektedir.  

Sosyoloji ve Matematik bölümleri öğrencilerine göre Tıp Fakültesinde öğrenim gören daha fazla 
öğrenci, anaokuluna gitmektedir. Diğer bölüm öğrencilerine göre, bu öğrencilerin Fen Lisesi veya 
Kolej gibi seçkin liselerden mezun olma şansı daha fazladır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin yarısı 
Anadolu Lisesi diğer yarısı Fen Lisesi ve Kolej, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
yarısından biraz fazlası Anadolu Lisesi, beşte biri Fen Lisesi veya Kolej mezunuyken; Sosyoloji, 
Matematik ve İşletme bölümleri öğrencilerinde bu okul mezunlarının oranı oldukça düşük 
düzeyde kalmaktadır. Bu bölüm öğrencilerini daha çok Genel Lise, Mesleki ve Teknik Lise ya da 
İmam Hatip Lisesi mezunları oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Tıp ve Bilgisayar Mühendisliği 
bölümleri öğrencilerinin büyük çoğunluğu öğrenim görmek istediği bölüme yerleşebilmişken; 
Sosyoloji, Matematik ve İşletme bölümleri öğrencilerinde oranlar düşmektedir.  

Ebeveynlerinin eğitim düzeyi, mesleği ve aylık gelir miktarı itibariyle üst ekonomik ve kültürel 
sermayeye sahip öğrencilerin büyük çoğunluğu, şehir merkezinde bulunan bir okulda 
ilköğretimini bitirmektedir. Bu öğrenciler, Fen Lisesi veya Kolej gibi seçkin okullara alt toplumsal 
kökenden öğrencilere göre daha fazla ulaşabilmektedir. Böylece bu öğrenciler, öğrenim görmek 
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istedikleri bölümlere yerleşebilmekte ve iş piyasasında kabul gören üniversite ve bölümlere 
yerleşebilmede yüksek şansa ulaşmaktadır. Buna karşın üst toplumsal kökenden öğrencilere göre 
alt toplumsal kökenden daha fazla öğrenci, köy ya da kasabada bulunan bir okulda ilköğretimini 
tamamlamakta ve bu öğrencilerin Fen Lisesi ya da kolejde öğrenim görebilme imkânı düşük 
düzeyde kalmaktadır. Bu öğrencilerin mezun oldukları lise türleri daha çok Genel Lise ya da 
Mesleki ve Teknik Lise olmaktadır. Buna bağlı olarak öğrencilerin istedikleri bölüme 
yerleşebilme şansı düşerken, iş piyasasında talep edilirliği daha düşük düzeyde kalan üniversite 
ve bölümlere mahkûm olmaktadır.  

Sonuç itibariyle, toplumsal köken ulaşılan okullar üzerinde belirleyici olmaktadır. Üst toplumsal 
kökenden öğrenciler daha nitelikli okullara ulaşmakta ve dershane, özel ders gibi takviyelerle 
desteklenmektedir. Bu durum, onların daha nitelikli üniversiteye, iş piyasasında geçerliliği olan 
bölümlere, öğrenim görmek istediği bölüme yerleşmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla 
onların akademik anlamda başarılı olma ve mesleki kariyerini geliştirme şansını artırmaktadır. 
Böylece toplumsal köken eşitsizlikleri öncelikle ulaşılan okul niteliğinde eşitsizliğe, ardından 
akademik başarıda eşitsizliğe, üniversite ve bölümlerin iş piyasasındaki talep edilebilirliği göz 
önünde bulundurulduğunda nihayetinde mesleki/toplumsal konumda eşitsizliğe 
dönüşmektedir. Bu haliyle eğitim, toplumsal köken eşitsizliklerini pekiştirmektedir. 
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Öz 

Mevcut ekonomik büyüme anlayışı, büyük ölçüde (Solow, 1956) tarafından geliştirilen neoklasik 
büyüme modeline dayanmaktadır.  Solow (1956) büyüme modelinde, üretim kapasitesinin artışı; 
işçi başına üretim artışına sebebiyet veren işçi başına sermaye miktarındaki artış veya sermaye 
birikimine bağlıdır. Teknoloji faktörü, (Romer, 1990) ve (Lucas, 1988) tarafından Solow (1956) 
büyüme modeline eklenerek yapısal teknolojik önemine vurgu yapılmıştır. Öyle ki bugün 
sanayileşme, istikrarlı bir ekonomik büyüme ve uzun vadede yoksulluk ile mücadelede en 
önemli faktörlerden birisi olarak tanınmaktadır. Sanayisizleşme süreci veya sanayi sektörünün 
zayıflamasına sebep olabilecek faktörlerden birisi de turizm sektöründe ortaya çıkabilecek olan 
ani ve plansız gelişmelerdir.  Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, 2000 yılından sonra turizm 
sektöründe yaşanan büyüme sebebiyle Türkiye ekonomisinin Hollanda veya Plaj Hastalığına 
yakalanıp yakalanmadığını incelemektir.  Analizin için Non-ARDL ve Dinamık OLS ve Johansen 
ve Juselius yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de turizm gelirlerindeki 
artış, kaynak hareketi ve harcama etkisine sebebiyet vererek Türkiye ekonomisinin Hollanda 
Hastalığına yakalanmasına neden oluştur.    
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Abstract 

The current understanding of economic growth is largely based on the neoclassical growth model 
developed by (Solow, 1956) that emphasis on capital accumulation as an important factor to 
support economic growth. The increase in production depends on the increase in the amount of 
capital or capital accumulation per worker, which causes an increase in production per worker. 
The technology factor was added to (Solow, 1956) model by (Romer, 1990) and (Lucas, 1988) 
which emphasized on structural technological change. So that industrialization is one of the most 
important factors to reduce poverty and supporting long run growth. Therefore, industrialization 
plays a important role, especially for developing countries. One of the factors that can cause de-
industrialization or weakening of the industrial sector is the increase in the tourism sector. The 
deindustrialization process in the economic literature is known as the Dutch Disease or Beach 
Disease (in tourism sector). The aim of this study is to investigate whether the growing tourism 
sector in Turkey has caused resource movement and a spending effect that have led the Turkish 
economy to experience the Dutch or Beach disease after 2000. For analysis several methods, such 
as Non- ARDL bounds tests and cointegration methods (such as Dinamik OLS ve Johansen ve 
Juselius) are employed. Empirical evidence demonstrates that due to the growth of the tourism 
sector, the Turkish economy is suffering from symptoms of Beach Disease, such as resource 
movement and spending effect which lead Turkish economy to de-industrialisation.  
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GİRİŞ 

Turizme dayalı büyüme politikası diğer ikame edilebilir politikalara kıyasen yüksek ekonomik 
performans gösterse bile bazı önemli eleştiriler iktisatçılar tarafından öne sürülmüştür. Örneğin 
(Copeland, 1991) ve (Chao vd., 2006) göre Turizm ticarete konu olmayan malların tüketimini 
arttırır ve dış ticaret hadleri iyileştirir ancak imalat sektöründe sermaye birikiminin azalmasına 
sebebiyet verebilir.  

(Parrilla vd., 2005) göre, konu ile ilgili tüm literatürü dikkate alındığında turizmin ekonomik 
büyüme üzerindeki rolünü araştıran yüzlerce araştırmadan sadece birkaç sayıda araştırmacının 
turizme dayalı uzun dönem büyüme sonuçları ile net bir analiz ortaya koymuştur. Öte yandan, 
turizm sektörü yoğun teknoloji gerektiren bir sektör değildir.  

Turizm sektöründeki gelir artışı ve gelişmenin sanayisizleşme ve uzun dönem refah düşüşüne 
sebebiyet vereceği düşüncesi ilk kez Copeland (1991) tarafından geliştirilmiştir. Copeland (1991), 
turizm sektöründeki gelişmenin ev sahibi olan ülkenin refahı, üretim ve üretim faktör fiyatları 
üzerinde bırakmış olduğu etkileri genel denge yöntemiyle araştırmıştır. (Copeland, 1991)’e göre 
vergilendirme ve ekonomik bozulmaların (örneğin işsizlik vs.) olmadığı durumda turizm 
sektörünün gelişmesi ticarete konu olmayan malların (örneğin hizmet ve inşaat sektörü gibi) 
fiyatını artırırsa ülke refahı artacaktır. Ancak (Chao vd., 2006) tarafından yapılan çalışmada 
ticarete konu olmayan malların fiyatının artması kısa ve orta dönemde sermaye birikimini 
olumsuz etkileyerek ülke refahının azalmasına sebebiyet vereceğini öne sürmüşlerdir. Öte 
yandan, (Copeland, 1991) araştırmasında turizm sektöründe gelişme, harcama ve üretim faktörü 
hareketi etkileri kanalı vasıtasıyla turizme ev sahipliği yapan ülkeyi sanayisizleşmeye veya 
Hollanda Hastalığı’na sürükleyebileceğini belirtmiştir. (Holzner, 2011) bu tür Hollanda Hastalığını 
Plaj Hastalığı diye adlandırmıştır.  

Hollanda hastalığı veya başka bir ifadeyle doğal kaynakların ihracatından elde edilen gelirlerin 
ekonomi üzerindeki negatif etkisine ilişkin ilk çalışma, (Meade ve Russell, 1957) tarafından 
Avustralya ekonomisi için araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmaya göre, uluslararası yüksek 
hammadde talebi, ilk aşamada Avustralya’nın ödemeler dengesi üzerinde olumlu tesir bıraksa 
da uzun vadede olumsuz etkiye dönüşmüştür. Ancak teorik açıdan Hollanda Hastalığı 
hakkındaki ilk teorik çalışma (Corden ve Neary, 1982) ve (Corden, 1984) tarafından yapılmıştır. 
Söz konusu araştırmacıların ele almış oldukları çalışma, “Hollanda Hastalığının Temel veya 
Çekirdek Modeli ” olarak adlandırılan bir teori öne sürmüşlerdir. Öte yandan Hollanda Hastalığı 
terimi ilk kez Kasım 1977’de The Economist dergisi tarafından 1959’da Hollanda’da doğal gazın 
keşfi ve ihracatının Hollanda ekonomisi üzerinde etkisini ele alarak kullanılmıştır.  

Hollanda Hastalığının çekirdek modeline göre küçük ve açık bir ekonominin üç ana sektörü 
kapsadığı varsayılmaktadır: İlk sektör, ticarete konu olan ve aşırı uluslararası talepten dolayı 
ülkeye yüksek miktarda döviz girişini sağlayan “Booming” veya “hızlı gelişen” sektör olarak 
adlandırılan sektördür (Örneğin Fars Körfezi ülkelerindeki petrolün rolü). Bir diğer sektör, 
imalat ve sanayi sektörü gibi endüstriyel ve geleneksel ticarete konu olan sektörlere atıfta 
bulunan ve “Geciken”1 olarak adlandırılan sektördür. Üçüncü sektör ise ticareti konu almayan; 
inşaat, devlet ve kamu hizmetleri sektörleri gibi ihracat veya ticarete konu olmayan sektörü ifade 
etmektedir.  

Pozitif gelir esnekliği altında, olası bir şok (yeni gaz kaynaklarının keşfi veya turizm sektörünün 
hızlı gelişmesi gibi), hızlı gelişen sektör ve gecikmiş sektörlerin nispi fiyatını artıracaktır ve ayrıca 
ticarete konu olmayan sektörün sermayesinde talebi yükseltecektir (Harcama Etkisi). Ayrıca, 
gelişen sektörün büyümesinden dolayı bu sektör yeni işçiler istihdam edecek ve ticarete konu 

 
1Lagged Sector 
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olmayan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yeni işgücü istihdam etmek (çekmek) için yüksek 
ücret oranını sunacaklardır. Ticarete konu olmayan sektörlerde yüksek ücret, işgücünün ticarete 
konu olan sektörden ticarete konu olmayan sektörlere geçiş yapacaktır (kaynak Hareketi Etkisi). 
Harcama ve kaynakların hareketinin bir sonucu olarak ticarete konu olan sanayi sektörlerin 
üretimini ve üzerinde yatırım miktarını azaltacak ve böylece sanayisizleşme süreci başlanmış 
olacaktır.  

(Tangjerd, 2014)’e göre kaynak hareketi ile harcama etkisini birlikte ekonomi üzerinde dört 
önemli tesiri olacaktır: İmalat veya sanayi sektöründe üretim ve istihdam hacmi azalacaktır. 
Kaynak ve harcama hareketleri ters yönde çalıştığı için hızlı gelişen sektörde istihdam ve üretim 
üzerindeki etki belirsizdir. Üçüncü etki ise eğer ülkenin hızlı gelişen sektöründe işgücü 
hareketliliği kısıtlı ise, harcama etkisinin daha baskın olması öngörülmektedir. Dördüncüsü ise 
işgücü bütün sektörler itibariyle serbest veya mobil ise genel ücret seviyesi artacaktır. 
Hizmetlerin nispi fiyatlarının artması reel döviz kurunu yükseltecektir. Kaynak hareketi ve 
harcama etkilerinin birleşimi Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Kaynak Hareketi ve Harcama Etkileri Birleşimi

 
Kaynak: Oomes ve Kalcheva, 2007:7  

 

Hollanda Hastalığının Gelişimi ve Görüldüğü Türler 

Hollanda hastalığı genellikle doğal kaynakları keşif ve ihracı ile ilişkilidir. Ancak ülke içine döviz 
girişine sebebiyet veren herhangi bir faktör de sanayisizleşme ve Hollanda Hastalığına sebebiyet 
verebilmektedir. (Ojaghlou, 2019a) göre bu faktörleri altı grupta özetlememiz mümkündür: 
birinci doğal kaynaklardır. Hollanda Hastalığının çıkış noktası Hollanda’da yeni doğal gaz 
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kaynaklarının bulunmasıdır. Hollanda Hastalığının teorik esası (Corden ve Neary, 1982) 
tarafından geliştirildikten sonra diğer etkenler etkisiyle de oluşan Hollanda Hastalığı türleri 
birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. (Buiter ve Purvis, 1980) araştırmasında sonra birçok 
çalışma Hollanda Hastalığını petrol sektörü üzerinden ele almışlardır. Bu yüzden, özellikle Fars 
Körfezi ve OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üye ülkeleri için çok sayıda çalışma kayıt 
edilmiştir. Diğer ülkeler ise örneğin Rusya ekonomisi için (Beck vd., 2007), Kazakistan için (Egert 
ve Leonard, 2008), Suudi Arabistan için (Looney, 1990), İran ekonomisi için (Esfahani ve Pesaran, 
2009), Avustralya doğal kaynakları için (Downes vd., 2014), Kanada için (Papyrakis ve Raveh, 
2014), Moğolistan madencilik sektörü için (Ge vd., 2016), İzlanda ekonomisi için (Gylfason ve 
Zoega, 2014), ASEAN ülkeleri için (Mustapha ve Masih, 2017) tarafından yapılan çalışmalarda 
doğal kaynaklar ihracatından kaynaklanan Hollanda Hastalığı olarak araştırmaya konu 
olmuştur. İkinci faktör ise havaleler ve para transferidir. Bu konu daha çok gelişmekte olan 
piyasalardaki ülke dışında çalışan sayıları veya para transferleri (döviz girişi) fazla olan ülkelerde 
araştırmalara konu olmuştur. Para havalesi ile ülkeye döviz girişi, doğal kaynaklar ile döviz girişi 
gibi ülke ekonomisi üzerinde kaynaklar hareketi ve harcama etkisi tesiri bırakarak Hollanda 
Hastalığı’na neden olabileceği yönünde araştırmalar mevcuttur. Örnek olarak Pakistan ekonomisi 
için (Mughal ve Makhlouf, 2011), Asya’da gelişmekte olan ülkeleri için (Hien vd., 2019) ve en 
yüksek 20 havale alıcı ülkesi için (Jr, 2011), Mısır, Ürdün ve Suriye için (Saab ve Ayoub, 2010) 
çalışmalarını söylemek mümkündür. Üçüncü faktör, bu araştırmanın odak noktası olan, 
(Copeland, 1991) tarafından geliştirilen turizmdir. Dördüncü faktör ise dış yardımlardır. Yabancı 
ülkelerden giriş yapan döviz yardımları doğal kaynaklar satışından elde edilen gelirler gibi 
ekonomi üzerinde etki bırakmaktadır. Yabancı ülkelerden yapılan yardımları Hollanda Hastalığı 
ve sanayisizlemeye sebebiyet vereceği düşünce van Wijnbergen (1986) ve Edwards ve 
Wijnbergen (1989) tarafından araştırmaya konu olmuştur. Beşinci faktör ise tarım sektörüdür. 
Tarım ürünleri ihracatındaki aşırı artış, reel döviz kurunu değerlenmesine neden olacaktır. Reel 
döviz kurunun değerlenmesi ülkenin uluslararası rekabet gücünü düşürerek ülkeyi 
sanayisizleşmeye götürebilir. (Kamas, 1986) tarafından Kolombiya'da kahve ihracatının etkisi, 
(Puyana ve Costantino, 2013) Arjantin'de soya sektörü üzerine çalışması ve Columbia'da 1910 ile 
1950 yılları arasında muz ihracatı üzerine (Roca, 1998) çalışması bu konuda yapılan 
araştırmaların dikkate değer araştırma örnekleridir. Altıncı faktör ise direkt yabancı yatırım 
faktörüdür (Botta vd., 2016). Bu faktör üzerinden yapılan çalışmalar örneğidir. Bu çalışmaya göre 
Kolombiya ekonomisi enerji ve maden sektöründe meydana gelen gelişmelere göre yüksek 
miktarda doğrudan yabancı yatırımları cezbetmeyi başarmıştır. Bu yatırımlar ilk aşamada 
Kolombiya ödemeler dengesinin fazla vermesine sebebiyet vererek ulusal paranın nominal (ve 
reel) değerini arttırmıştır. Böylece Kolombiya ekonomisi önemli ölçüde rekabet ve ihracat gücünü 
yitirerek yüksek miktarda dış ticaret açığı vermiş ve bu durum da sanayi sektörünü negatif 
etkilemiştir. Öte yandan nominal döviz kurunun değer kazanmasından dolayı kısa vadeli portföy 
yatırımları artmış, dış borcu yükselmiş ve sanayisizleşme süreci daha da derinleşmiştir. 

Ancak yukarıdaki altı faktöre ilave olarak göç faktörünü yedinci faktör olarak ilave edilebilir. Bu 
faktör üzerinde yapılmış olan örneklerden ise (Beine vd., 2015) çalışmasıdır. (Beine vd., 2015) 
çalışmasında göç faktörünün Kanada ekonomisi üzerinde Hollanda Hastalığı etkisi yaratığının 
öne sürmüştür. Bu çalışmada göçten dolayı ticarete konu olmayan mallar üzerinde yüksek talep 
oluşarak ticarete konu olan mallar üretiminde daralmaya sebebiyet vermiştir. Bir diğer çalışma 
ise Filipin ekonomisi üzerinde yapılmıştır ancak bu çalışmada yurtdışına göç eden Filipinlilerin 
Filipin’e para transferi üzerine değinilmiştir ve Kanada da yapılan çalışma ile farklıdır. Söz 
konusu çalışmada, (Ofreneo, 2018) göre yılda 30 milyar doları aşan 11 milyon civarında 
yurtdışında Filipinli işçinin döviz transferi, Filipin sanayi ve tarım sektörü üzeninde negatif etki 
bırakarak Hollanda Hastalığına neden olmuştur. (Ofreneo, 2018) işçilerin para transferini göç 
faktörü olarak adlandırarak Filipin ekonomisinin “petrol kuyusu” diye tanımlatmıştır.  
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Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı 

Turizm sektörü, ülkelerin önemli oranda döviz geliri sağlayan ve cari açığın azaltılmasında 
önemli bir faktördür. Öte yandan emek-yoğun bir sektör olmasından dolayı istihdam oranını 
artırma yönünde önemli katkısı vardır ve ülkeler için özelikle gelişmekte olan ülkelerde turizm 
sektörü ekonomik büyüme içi lokomotif bir sektör sayılmaktadır (Sinclair, 1998).  

Turizm odaklı büyüme politikası üzerinde yapılan bazı çalışmalara göre, ülkelerin kısa dönemde 
turizme dayalı büyüme politikası izlemesi diğer ikame edilebilir politikalara kıyasla özelikle kısa 
dönemde daha yüksek ekonomik performans göstermiştir ancak bu politikalara bazı 
araştırmacılar önemli eleştirilerde bulunmuştur. Örneğin (Copeland, 1991) ve (Chao vd., 2006) 
araştırmalarında turizm sektöründeki gelişme ticaret hadlerini iyileştirmesi ve ticarete konu 
olmayan malların (Hizmet sektörü ve inşaat gibi) tüketimini artırmasına rağmen sanayi ve imalat 
sektöründe üretim ve sermaye birikiminin azalmasına sebebiyet vereceğini öne sürmekteler. 
Ayrıca, turizm sektörü yoğun teknoloji gerektiren veya teknolojik gelişmeyi sağlayan bir sektör 
değildir. (Solow, 1956), (Lucas, 1988), (Romer, 1990) ve (Sachs ve Warner, 1995), uzun dönemde 
sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme ve kalkınmanın en önemli faktörlerinden birinin teknoloji 
olduğuna vurgu yapmışlardır. Bu yüzden, turizm eksenli ekonomik politika yürüten ülkeler 
senayisizleşme veya plaj Hastalığına (Hollanda Hastalığı) yakalanma potansiyelini yüksek 
derecede taşmaktalardır. Turizm odaklı büyüme politikasını benimseyen ülkeler ve 
savunucularına (Inchausti-Sintes, 2015:12) tarafından dört eleştiri yöneltilmiştir; 

1. Turizm gibi yoğun teknoloji gerektirmeyen bir sektör, uzun dönemde ekonomik 
büyümeyi garanti edebilecek mi?  

2. Turizm sektörünün kapasitesi döviz girişini sermaye birikimine dönüştürebilecek 
mi veya dönüşmesini garanti edebilecek mi?  

3. Turizm sektöründeki uluslararası rekabet sektörün verimliliğini arttırabilecek mi?  
4. Turizm sektörünün ölçeğe göre getirisi artan mı?  

Yukarıdaki eleştirilere ek olarak şu sorunun üzerinde de durulması gerekmektedir. 

Turizm sektöründe meydana gelen sermaye sızıntısı ve diğer sektörlerle olan bağlantı gücü 
konusudur. İyi performans gösterip ancak diğer sektörler ile bağlantı sorunu olan ve etkileşim 
içerisinde olmayan veya kısıtlı bağlantısı olan bir turizm sektörü diğer sektörler üzerinde talep 
yaratamayacaktır ve hatta kendi taleplerini ithalat yolu ile çözerek elde ettiği sermayenin büyük 
bir kısmını ülke dışına sızmasına neden olacaktır. Bir diğer ifade ile turizm geliri ve döviz girişi 
sızıntıdan dolayı arzu edilen sermaye birikimi ve uzun dönem ekonomik yarara 
dönüşemeyecektir (Ojaghlou, 2019b). Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun turizm sektöründen 
elde ettiği gelirlerden meydana gelen sızıntı oranı %40 ile %50 iken ithalata bağlı olan gelişmekte 
olan ülkelerde bu oran ise %70 ile %90 arasında yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler için durum 
farklıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran ise %10-20 arasında olduğu tahmin edilmiştir. Genel olarak, 
turizm gelirlerinin yaklaşık %55’i ev sahibi ülkenin dışında kalmaktadır ancak bu oran Gambiya 
ve Karayipler gibi bölgelerde gelirlerin %75’e kadar ülke dışına çıkmaktadır. Sızıntı oranı 
Hindistan gibi ekonomilerde ise %25’e kadar düşmektedir. Sızıntı nedenleri arasında ise, ithal, 
vasıflı yabancı işgücü ve lüks ürünlerin ithal kullanımı ile yabancı sermaye sahiplerinin elde 
ettikleri gelirlerinin yurt dışına sızması önemli bir yere haizdir (Mitchell ve Ashley, 2010) ve 
(World Tourism Organization, 1995).  
 

Turizm Gelirlerinde Sızıntı ve Hollanda Hastalığı 

Uluslararası turizm işletme faaliyetlerinin diğer sektörlerle öncül (prior ) ve sonracıl (posterior) 
olmak üzere ne ölçüde bağlantılı olduğu, turizm sektörünün performansı ve kârlılık düzeyi, 
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çarpan ve yayılma etkilerinin kapsamı ve katma değerin korunması sızıntı etkisini 
belirlemektedir (Benavides, 1994). Turizm sektöründe meydana gelen harcamalar çeşitli mallar 
ve hizmetler üzerinde belirli bir sınır ve kural olmadan dağılmaktadır. Bu da harcamaların 
takibini oldukça zorlaştırmaktadır (Mitchell ve Ashley, 2010).  

Turizmden elde edilen gelirlerin sızıntısının yüksek olması Hollanda Hastalığı harcama ve 
kaynak hareketi etkisini artıracaktır. Bu etkiler sonucunda sanayi ve hatta tarım gibi geleneksel 
sektörü kaynaklar ve sermayesini hizmetler sektörüne yönlendirecektir. Bu etkileşim sonucunda 
imalat, sanayi ve tarım sektörü üretimi daralacaktır. Sızıntılar, bu kaynakların belirli bir kısmının 
atıl bırakarak belli bir süre sonra imalat sektöründen hizmetler sektörüne kayan üretim 
faktörlerinin yarattıkları gelirin de bir kısmı ülke dışına sızacaktır (Ojaghlou, 2019b).  Şekil 1, bu 
süreci göstermektedir: 

 

Şekil 1: Turizm Sektöründe Sızıntı ve Hollanda Hastalığı

 

Kaynak: Ojaghlou, 2019b: 38 

 

Şekil 1 göre, turizmden elde edilen gelirlerin sızıntısının yüksek olması Hollanda Hastalığı 
harcama ve kaynak hareketi etkisini artıracaktır. Bu etkiler sonucunda imalat, sanayi ve tarım 
sektörü üretimi daralacaktır ve sızıntılar, bu kaynakların belirli bir kısmının atıl bırakarak belli 
bir süre sonra imalat sektöründen hizmetler sektörüne kayan üretim faktörlerinin yarattıkları 
gelirin de bir kısmı ülke dışına sızacaktır (Mitchell ve Ashley, 2010), (Lejarraga ve Walkenhorst, 
2010) ve (Ojaghlou, 2019b).  

Turizm sektör kaynaklı Hollanda veya Plaj Hastalığı ekonomiyi çeşitli kanallar üzerinden 
etkilemektedir. Aşağıda turizmin ekonomi üzerindeki etkileri Hollanda Hastalığı çerçevesinde 
özet olarak verilmiştir (Capó Parrilla vd., 2005): 

- Turizm sektörü büyümesi üretim hacmini artırarak kişi başına düşen geliri 
artıracaktır.   
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-   Turizm sektörü büyümesi nispi fiyatların artması ve dolayısıyla kaynakların 
yeniden dağılımı ve sanayi ve tarım sektörü üretimi düşürerek ithalatın artışına 
sebep olacaktır. 

- Turizm sektörü büyümesi reel ücretler seviyesini artırarak ulusal talep yükseltip ve 
dolaysıyla ticarete konu olmayan sektördeki harcamaları artıracaktır.  Bu sektörde 
harcamalarının artışı ticarete konu olmayan sektördeki nispi fiyatları artıracak ve 
sonuç olarak ticarete konu olmayan sektördeki üretim seviyesi yükselecektir.  

- Turizm sektörü büyümesi nispi fiyatları artırarak kaynakların ticarete konu olmayan 
sektördeki yeniden dağılımına sebebiyet verecektir. Bu nedenler ticarete konu 
olmayan ve ticarete konu olan malların fiyatını artırarak reel döviz kuru değerini 
artıracaktır ve dolaysıyla ülkenin uluslararası rekabet gücünü düşürerek net ihracat 
hacmini düşürecektir.  

(Capó Parrilla vd., 2005) göre, Turizm sektörünün gelişmesi ile paralel ekonominin üretim hacmi 
doğal olarak yükselecektir. Üretim düzeyini artırmak için işveren daha fazla talep ederek yüksek 
ücret teklif etmek zorunda kalacaktır. Tam istihdam koşulu varsayımı altında turizm sektörü 
ilave emek talebini, diğer imalat, sanayi, tarım ve geleneksel üretim yapan sektörlerden yani 
ticarete konu olan sektöründen temin etmek zorunda kalacaktır. Üretim faktörlerinin turizm 
sektörüne yönelmesiyle birlikte diğer sektörlerde üretim miktarı düşecektir. Turizm sektörü 
dışındaki sektörlerde üretimin miktarının azalması diğer ekonomik faktörlerin da zamanla 
turizm sektörüne yönelmesine sebebiyet vererek turizm sektöründe ilgi ve yatırım hacmi giderek 
artacaktır. Turizm sektöründe yatırım için gerekli sermaye tekraren ticarete konu olan mallar 
sektöründen temin edilecektir ve ticarete konu olmayan sektörde (özelikle hizmet sektörü) 
üretilen mal veya hizmetlerin fiyatları artıracaktır. Hizmet sektörü doğrudan turizm sektörü ile 
ilişkili olduğundan dolayı sektörel bazda büyüyecektir. Hizmet veya turizm sektörü büyümek 
için ihtiyacı olan kaynağı (işgücü ve sermaye) sanayi, tarım ve geleneksel sektörde aldığı için 
turizm sektörü büyüdükçe sanayi, tarım ve geleneksel sektör daralacaktır ve hatta söz konusu 
sektörler turizm bölgelerinde yok olmasına bile sebebiyet verebilir. Turizm sektöründeki 
Hollanda Hastalığının harcama ve kaynak hareketliliği Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şekil 2. Turizm Sektöründe Hollanda Hastalığı, Harcama ve Kaynak Hareketliliği 

 
Kaynak: Capó Parrilla vd., 2005: 5. 
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Toparlamak gerekirse turizm sektöründeki meydana gelen büyüme iki tur sıkıntıya yol açabilir. 
Birincisi, diğer sektörlerden sermaye ve işgücü çekerek o sektörlerin zayıflamalarına sebebiyet 
verecektir. İkincisi, çekilen sermaye artı elde edilen kazancının önemli oranını sızıntı nedeniyle 
kayıp etme olasılığı mevcuttur.   
 
YÖNTEM 
Turizm geliri kategorik olarak ticaret ve ihracat başlığı altıda yer almaktadır. Turizm odaklı ya 
da turizme dayalı büyüme hipotezi doğrudan ihracata yönelik ya da ihracata dayalı büyüme 
hipotezinden türetilmiştir. Her ikisi de işgücü ve sermaye gibi üretim faktörleri ile ihracatı 
arttırarak büyümeyi desteklemektedir (Brida ve Pulina, 2010). Burada döviz gelirini arttırmak 
için hangi malın ihraç edileceğine karar vermek oldukça önemlidir. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve 
katma değeri yüksek malların ihraç edilmesi sermaye birikiminin artmasına ve teknolojinin 
gelişmesine neden olmaktadır. Katma değeri yüksek olan malları ihraç etmek ile katma değeri 
düşük, sermaye sızıntısı yüksek olan, teknoloji gerektirmeyen malları (turizm gibi) ihraç etmek 
arasında çok büyük bir fark vardır. Özellikle iç piyasaya etkisi açısından sanayi sektörü mal 
ihracıyla sektörü daha da verimli kılmakta ve uzun vadede istihdam yaratmayı ve geliştirmeyi 
garanti etmektedir. Ancak turizm sektörü özellikle de sanayi ve teknolojiyi pasif hâle getirerek 
uzun dönemde büyümede ve istihdamda ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Ayrıca bu durum kronik 
hâle geldiğinde bu tür ülkelerin Hollanda Hastalığına yakalanması söz konusudur.  
 
Turizmin, Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini incelemek için Cobb-Douglas 
üretim modeli, (Solow, 1956)’a benzeyen neoklasik bir büyüme modeli, (Barro ve Sala-i-Martin, 
1990) ve (Barro, 1991) büyüme modelleri ile (Holzner, 2011) dikkate alınarak bu çalışmanın temel 
denklemi oluşturulmuştur:  
 

        
 (1) 

(1) numaralı denklemde, g, çalışan başına düşen üretim artışını; y0, çalışan başına düşen başlangıç 
üretim miktarını; k, çalışan başına düşen fiziksel sermaye miktarını ve h, çalışan başına düşen 
beşerî sermaye miktarını temsil etmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda X vektörü, turizm sektörünü de içeren tüm olası kontrol 
değişkenleri temsil etmektedir. (Holzner, 2011) turizmi; doğal olanaklar, iklim ve manzara, 
kültürel miras, yerel nüfusun misafirperverliği gibi sermayeleri temsil eden bir değişken olarak 
tanımlamaktadır. Bu tür faktörler beşerî sermaye başlığı altında da yer alabilmektedir. Mevcut 
çalışmada, (Ghalia ve Fidrmuc, 2018) ve (Mankiw vd., 1992) gibi bazı çalışmalar takiben söz 
konusu faktörler beşerî sermaye olarak baz alınmıştır. (Sachs ve Warner, 1995) ise bu tür 
değişkenlere işgücü ve sermayenin üretkenliğini artıran bazı büyüme faktörlerini de eklemiştir. 
Söz konusu çalışmaları esas alarak aşağıdaki fonksiyon oluşturulmuştur. 
 

g = f (GSYİH, TURİZM, BEŞERİ SERMAYE, FİZİKİ SERMAYE, TİCARET) 
ilgili denklem için test edilebilir versiyon ise: 

(1) Denklemin (klasik büyüme modeli) test edilebilir versiyon ise 

    
 (2) 
(2) nolu denklemde git: büyüme, TURit; Turizm gelirleri, hit; Beşerî sermaye, INVit; Fiziki sermaye 
(sabit sermaye), yit: geliri göstermektedir. Bu veriler yerine kullanılan proksi veriler ise (Holzner, 

0g = f(y ,k,h,x)

0 1 2 3 4= it it it it it itg Tur h inv yb b b b b e+ + + + +
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2011), (Ghalia ve Fidrmuc, 2018) ve (Ojaghlou, 2019a) çalışmalarını göz önüne bulundurarak 
seçilmiştir.  Bu veriler Tablo 3’te yer almaktadır.  
 
Ayrıca (Ojaghlou, 2019a) çalışmasında reel döviz kuru ve sanayi üretim ile turizm gelirleri ve 
arasında uzun dönem ikili ilişkiyi test ederek reel döviz kuru üzerinde kaynak hareketi ve harcama 
etkisi ve sanayisizleşme sürecini test etmiştir. Bu ilişkiler denklem (3) ve (4) de gösterilmiştir:  

   (3)   

  (4)   
Bilindiği üzere veri analizlerinde durağanlık konusu oldukça önemlidir. Kullanılacak 
modellerdeki serilerin durağan olması gerekmektedir. Çalışmada kullanılan veriler Tablo 2’de 
ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir. 
 
Tablo 2. Verilerin Tanımı 
 

DEĞİŞKEN DEĞİŞKENİN TANIMI DEĞİŞKENİN 
KISALTMASI KAYNAK 

TURİZM Turizm Gelirinin GSMH'deki 
Yüzdesi TUR TÜRSAB 

BÜYÜME Yıllık GSYİH’deki Büyüme (%) G Dünya Bankası 

GELİR 
Satın Alma Gücü Paritesine 

Göre Kişi Başına Düşen Gelir 
(TL) 

Y Dünya Bankası 

BEŞERİ SERMAYE 1 İkincil Okula Kayıt Oranı İOKUL Dünya Bankası 

BEŞERİ SERMAYE 2 Yaşam Beklentisi LE Dünya Bankası 

FIZİKSEL SERMAYE Gayri Safi Sabit Sermayenin 
GSYİH'deki Oranı İNV Dünya Bankası 

REEL DÖVİZ KURU 
Reel Döviz Kuru (Sanayi 
Tüketici Fiyat Endeksine 

Dayalı) 
RER Federal Rezerv 

Bankası (St. louis) 

SANAYİ 
Sanayi Üretimi Katma 

Değerinin GSYİH'deki Yüzdesi SANAYİ Dünya Bankası 

(Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur)   
Çalışmada kullanılan verilerin tanım, kısıtlama harfleri ve alındığı kaynaklar tabloda 
sunulmuştur.  
 
BULGULAR 
 
Durağan olmayan zaman serisi analize dâhil edilmesi durumunda sahte regresyon sorunuyla 
karşılaştığımız için elde edilen sonuçlar gerçek sonuçları yansıtmayacaktır. Değişkenler I(0) ve 
I(1) seviyelerinde durağandır. Durağanlık düzeyini dikkate alarak uygun analiz metodu ele 
alınmıştır. 
 
Denklemin test edilebilir Asimetrik ARDL modeli kullanarak turizm gelirlerinin asimetrik etkisi 
test edilecektir. Asimetrik ARDL veya NARDL modeli (Greenwood-Nimmo vd., 2010) ve (Shin, 
Yu, ve Greenwood-Nimmo 2011) tarafından geliştirilen ve simetrik uzun ve kısa dönemli 

( )it itrer f tur=

( )it itsanayi f tur=
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doğrusal olmayan ilişkiyi ve asimetrik hata düzeltmeyi birleştiren NARDL modeli ile 
yapılandırılmış kısmi toplam ayrışma aşağıdaki gibi sunulmaktadır:  

 
xt : k × 1 temsil eden vektör ve  
 
𝑥!" ve 𝑥!# terimler x deki pozitif terimler x deki pozitif ve negatif serilere ayrılmış değişkenlerdir; 

hata düzeltme terimi ise: 

, 
Ve Sıfır hipotez: ρ = θpos = θneg = 0 

Sistemin uzun dönem asimetrik ve kümülatif dinamik çarpanlarına bağlı steady state ise  

    h= 0, 1, 2, … 
Model K da ilgili NARDL modeli ise 
Bizim çalışmamızla ilgili olarak Asimetrik ARDL (NLARDL) aşağıdaki gibi yazılmaktadır: 

 

 
Söz konusu denklemin tahmin sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir. Ancak NARDL tahmini öncesi 
kullanılan değişkenlerin I(2)’de durağan olamadıklarından güvenilir olması gerekir. Birim kök 
test sonuçlarını Tablo 3’te yerleştirilmiştir.  
 
Tablo 3’te Görüldüğü üzere bütün veriler seviyesinde I(0) ve birinci farkında I(1) durağan olarak 
NARDL yöntemi için uygundur. NARDL modeli farkı değişkenleri kullanarak üç model 
üzerinden test edilmiştir. Modellerin tahmin sonuçları Tablo 4’da özetlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t t t ty x x u+ + - -=b +b +

0t t tx x x x+ -= + +
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Tablo 3. Birim Kök Test Sonucu2  
 

Değişken ADF3 PP4 
 sabitli Sabitli ve trendli Sabitli Sabitli ve trendli 

Y 0.82 (1) -2.24(1) 0.82(0) -2.58(0) 
∆y -3.76(0)*** -3.73(0)** -3.77(2)*** -3.73(2)** 
G -3.75(0)*** -3.87(0)** -3.74(1)** -3.87(1)** 

INV -2.27(1) -4.84(2)*** -3.07(1)** -3.33(0)* 
∆INV -4.99(0)*** -4.76(0)*** -5.017(2)*** -4.78(2)*** 

LE -1.86(2) -2.22(2) -14.95(2)*** -5.14(2)*** 
∆LE -8.19(1)*** -3.73(1)** -2.82(2)* 1.02(2) 

Manu -4.83(0)*** -2.58(0) -6.31(5)*** -2.78(4) 
∆manu -3.01(0)** -3.57(1)** -3.02(7)** -5.49*** 

Rer -2.14(0) -1.86(0) -2.08(1) -1.78(2) 
∆rer -6.10(0)*** -6.44(0)*** -6.21(1)*** -6.60(1)*** 
Scho -2.04(0) -2.47(0) -2.04(0) -2.47(0) 
∆𝒔𝒄𝒉𝒐 -4.14(0)*** -3.99 (0)** -4.18(3)*** -4.01(2)** 

Tax -3.69(0)** -2.31(0) -3.9(2)*** -2.31(2) 
∆tax -3.20(0)** -3.84(0)** -3.17(1)** -3.83(1)** 

Trade -1.24(0) -2.93(0) -0.82(15) -2.77(4) 
∆trade -4.83(0)*** -4.72(0)*** -5.73(6)*** -5.39(6)*** 

Turgnp -3.05(0)** -2.81(0) -2.85(4)* -2.47(4) 
∆turgnp -3.87(0)*** -3.67(0)** -3.73(2)*** -3.51(2)** 

 
Tablo 4’e göre hata korelasyon terimi katsayısı (ECt-1) istatistiksel olarak tüm Asimetrik ARDL 
modellerde anlamlı olup, işareti negatif ve değeri -2’den büyük olarak tespit edilmiştir. Ayrıca F 
sınır testi değeri bütün modellerde %99 anlamlılık kritik değerinde (Pesaran kritik tablo değeri) 
büyük olduğu görülmüştür.  
 
Çalışmanın hipotezi doğrultusunda turizm sektörü dikkate alınarak klasik büyüme kapsamında 
turizm pozitif ve turizm negatif değişkenlerinin büyüme üzerinde etkisi 1. ve 2. Modelde sırasıyla 
negatif ve pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu değişkenler arasında sadece Turizm negatif 
değişkeni %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmuştur. 3. modelde ise iki 
değişkende pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Tablo 4 özetlenirse Türkiye’de 
ekonomik büyüme değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Başka bir ifadeyle 
insani ve fiziki sermaye, turizm sermayesi, gelir ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli 
bir ilişki söz konusudur ve turizm gelirinin büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlıda 
olmasa etkisi genel olarak negatif olmuştur.  
 
 

 
2 ***, ** ve * sırasıyla %99, %95 ve %90 güvenlik aralığını göstermektedir. Parantez 

optimum gecikmeyi göstermektedir. 

3 AIC'ye göre 
4 Bartlett Kernel’göre 
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Tablo 4. Klasik Büyüme Alternatif Modellerin Tahmin Sonuçları (Asimetrik ARDL)5 
 

 
MODEL I MODEL II MODEL III 

NLARDL (2,1,1,1,1,1) 
 

NLARDL (2,1,0,1,0,1) NLARDL (1,1,0) 

Bağımlı 
Değişken 

Büyüme Büyüme Büyüme 

Sabit Terim 7.22** -360** 
(-2.84) 

5.49 
(1.62) 

Y 
0.000102 

(0.67) 
-0.0001* 

 
- 

Fiziki Sermaye 
(İNV) 

-0.24 
(-1.83) 

0.55*** 
(4.01) 

- 

Beşeri Sermaye 
1 (LE) - 4.79** 

(2.80) 
- 

Beşeri Sermaye 
2 (SCHO) 

-0.004 
(-0.16) 

- - 

Turizm - - - 

Turizm POS -0.32 
(-1.31) 

-0.39 
(-1.03) 

1.39 
(0.911) 

Turizm NEG 0.36 
(1.01) 

0.45** 
(2.2) 

1.38 
(0.91) 

ECt-1 -0.96***6 -1.14***7 -0.99***8 

F-BOUNDS 
f-istat. : 580 

%1 upper bound : 4.15 
f-istat. : 378 

%1 upper bound : 
4.15 

f-istat. : 6.36 
%1 upper bound : 5 

LM Testi f-istat.: 2.58 f-istat.: 3.47 F-istat.: 0.007 

  
Model (3) ve (4) tahmin sonuçları ise Tablo 5 ve 6 de özetlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 ***, ** ve * sırasıyla %99, %95 ve %90 güvenlik aralığını göstermektedir. Parantez optimum 
gecikmeyi göstermektedir. 

6 ECt-1 = g - (-0.3208TURpoz + 0.3614TURneg + 0.0001y -0.2438INV -0.0042SCHO + 7.2278 ) = - 0.96 
7 ECt-1 = g - (-0.3934TURpoz + 0.4551TURneg  -0.0009y + 0.5566INV + 4.7917LE  -360.2064) = -1.14 
8 ECt-1 = g - (1.3983TURpoz + 1.3882TURneg+ 5.4906) = - 0.99 
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Tablo 5: Turizm Gelirleri ile Reel Döviz Kuru Arasında İkili İlişki (Dinamik OLS; Hansen Istability testi) 
 

Birinci Kointegrasyon 
modeli 

 
Dinamik OLS; Hansen Istability test 

LC istatistik (bir tane 
Stokastik trend) 

0.111 Olasılık > 0.2 Sonuç: Seriler eş bütünleşiktir 

İkinci Kointegrasyon 
modeli 

 
Johansen ve Juselius Eş bütünleşme Test Sonuçları 

 
Tablo 5’a göre reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasında uzun dönem ilişki mevcut ve bu ilişki 
doğrusal bir ilişkidir. Yani Türkiye’de turizm gelirlerindeki artış reel döviz kurunu pozitif yönde 
etkilemiştir. Yani uzun dönemde turizm gelirleri nedeniyle kaynak hareketi ve harcama etkisi sebep olan 
reel deviz kurunun değerlenmesi gerçekleşmiştir.  
 
Tablo 6: Turizm Gelirleri ile Sanayi Üretim Arasında İkili İlişki (Dinamik OLS; Hansen Istability test) 
 

Birinci Kointegrasyon 
modeli 

 
Dinamık OLS; Hansen Istability test 

LC istatistik (bir tane 
Stokastik trend) 

0.037 Olasılık > 0.2 Sonuç: Seriler eş bütünleşiktir 

İkinci Kointegrasyon 
modeli 

 
Johansen ve Juselius Eş bütünleşme Test Sonuçları 

 

Hipotezler  İz İstatistiği Maksimum Özdeğer İstatistiği 

Özdeğer İz İstatistiği Kritik 
Değer 

Mak. Özdeğer 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 

H0: r = 0 0.55 21.44 15.49 13.70 14.26 
H0: r≤ 1 0.36 7.7 3.84 7.73 3.84 

Normalleştirilmiş eşbütünleşme denklemi:     
VECM (ECT)= - 0.011*,   LM-Breusch-Godfrey Testi F-ista.: 0.28 olarak bu modelde otokorolasyon 

probleme rastlanmamıştır. 
 

Hipotezler  İz İstatistiği Maksimum Özdeğer İstatistiği 

Özdeğer İz İstatistiği Kritik 
Değer 

Mak. Özdeğer 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 

H0: r = 0 0.64 21.02 15.49 17.84 14.26 
H0: r≤ 1 0.17 3.18 3.84 3.18 3.84 

Normalleştirilmiş eşbütünleşme denklemi:      
VECM (ECT)= - 0.16***,   LM-Breusch-Godfrey Testi F-ista.: 0.037 olarak bu modelde otokorolasyon 

probleme rastlanmamıştır. 
 

 14.99 t trer tur=

 2.84 t tmanu tur= -



Mortaza OJAGHLOU 

 93 

Tablo 6’e göre turizm gelirleri ile sanayi üretimi arasında uzun dönem ilişki vardır ve bu ilişki 
ters bir ilişkidir. Yani Türkiye’de turizm gelirlerindeki artış sanayi sektörü üretimini ters yönde 
etkilemiştir.  
 
Üç tablo birlikte ele aldığımızda turizm gelirleri reel döviz kurunun artışına sebebiyet vererek 
kaynak hareketi ve harcama etkisi neden olmuştur ve bu süreç sonucunda turizm gelirleri sanayi 
sektörünü negatif yönde etkilemiştir. Özet olarak 2000-2018 arası Türkiye’de Hollanda hastalığı 
(plaj hastalığı) veya sanayisizleşme süreci belirtileri tespit edilmiştir.  
 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Türkiye’de turizm sektörünün önemli bir sektör haline gelmesinden dolayı bu çalışmada ilgili 
sektörün uzun dönemde makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi ve turizm sektörü ile 
sanayi sektörü arasında bir ilişki olup olmadığı ve eğer bir ilişki söz konusu ise nasıl ve hangi 
yönde olduğu incelenmiştir. Diğer bir ifadeyle Türkiye ekonomisi turizm sektörü sayesinde elde 
etmiş olduğu döviz girişlerinden dolayı Hollanda veya Plaj Hastalığına neden olup olmadığı 
araştırılmıştır.  
 
Aniden zenginleşmenin veya aniden ülkeye döviz girişinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine 
ilişkin ilk araştırmalardan biri, Avustralya ekonomisi için Meade ve Russell (1957) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya göre, uluslararası yüksek hammadde talebi Avustralya’nın 
ödemeler dengesini ilk aşamada pozitif etkilese de uzun dönemdeki net etkisi negatif olmuştur. 
Çünkü hammadde ihracatındaki artış ihracat fiyatlarını artırmış, ardından ücretler ve sanayi 
maliyetlerini yükseltmiş, böylece belirli bir süreç içerisinde ihracat ve ithalat arasında bir ikame 
etkisi oluşmuştur. Bu aşırı döviz kuru girişinin etkisi 1977 yılında The Economist dergisi 
tarafından ele alınmış ve Hollanda Hastalığı terimi ilk kez bu dergide kullanılmıştır. Fakat teorik 
alt yapısı 1982’de yani 22 yıl sonra Carden ve Neary (1982) ve Carden (1984) tarafından 
geliştirilmiştir.  
 
Turizm sektöründe yahut doğal kaynaklarda kısa dönemde meydana gelen hızlı büyüme arzu 
edilen derecede görünebilir ancak bu durum beraberinde üretim kaynaklarının yeniden tahsis 
edilmesi gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Öte yandan işçi sınıfındakiler daha fazla gelir 
elde etmek için geleneksel ve sanayi sektörlerindeki işlerini bırakarak hizmet sektörlerine 
yönelmekte, bu da kaynakların yeniden dağılımı ile sanayi ve tarım sektörlerini etkileyerek bu 
sektörlerdeki üretimde düşüş yaşanmasına ve Hollanda Hastalığı’na neden olmaktadır.  
 
Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada 2000-2018 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılarak 
Türkiye’de Hollanda Hastalığı turizm sektörü baz alınarak araştırılmıştır. Yöntem olarak 
Asimetrik ARDL Sınır Testi (NLARDL), Dinamık OLS (Hansen Istability testi) ve johansen juselius 
eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 
 
Klasik büyüme ve turizm geliri ile reel döviz kuru ve sanayi üretim hacmi arasındaki ilişkileri 
dikkate aldığımızda turizm gelirleri artıkça harcama ve kaynak hareketi etkilerini de artırarak 
ticarete konu olmayan sektörler büyüyerek imalat sektörleri üzerinde olumsuz etkisi oluşturmuş 
olup ve sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturarak sanayisizleşem surecini tetiklemiştir.  
 
Uzun dönemde turizm sektörünün Türkiye ekonomisindeki götürüleri karşısında fazla bir 
getirisi olmamıştır. Hatta kaynakları etkin kullanma yönünden değerlendirdiğimizde turizm 
sektörüne yapılan yatırımlar özellikle fiziki sermaye, verimsiz bir şekilde kullanılmakta, sermaye 
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sızıntısı yüksek olmakta ve sadece kısa dönem geçici etki yaratmaktadır. Bu geçici etki diğer 
sektörleri de negatif yönde etkilemektedir. Bu durum; “sanayi sektörü kalkınmanın lokomotif 
sektörüdür, ancak yeterli sermaye bu sektöre yönelmediği için diğer sektörlere kıyasla 
gerileyerek teknoloji yaratamamış, deneyimli işgücü yetiştirememiş ve hatta nispi olarak 
deneyimli işgücünü kaybetmiştir” şeklinde ifade edilebilir. Aynı durum diğer ticareti yapılabilir 
sektörler olan tarım ve geleneksel üretim sektörleri için de geçerlidir. Bir başka açıdan turizm 
sektöründen elde edilen gelirler sızıntılardan dolayı geçici olumlu etki yaratarak kısa bir süreç 
içerisinde sermayenin önemli bir kısmı Türkiye ekonomisinden dışarıya sızmaktadır. Bu koşullar 
altında Türkiye ekonomisinin turizm ve hizmetler sektörüne dayanarak kalkınması zor gibi 
gözükmektedir. Türkiye ekonomisi Hollanda Hastalığının bir türü olan Plaj Hastalığına 
yakalanmış bulunmaktadır. 
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