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1.  
E-Service Quality Studies: An Evaluation of Scales 

E-Hizmet Kalitesi Çalışmaları: Ölçeklerin Değerlendirilmesi  
 
Yusuf Öcel (Düzce University) 
 
Abstact 
The aim of this study is to evaluate the scales in the e-service quality studies. For this purpose, firstly, the dimensions of the e-
service quality scales were investigated. In addition, the similarities and differences of the dimensions in these scales were 
examined. The bibliometric analysis technique was used in the study. Google Academy database was used for the research. 
Approximately 250 articles have been reviewed. Model name, dimension names, quality contents were classified. In the 
conclusion, suggestions were made about which dimensions should be used for which purposes. As a result of the research, the 
dimensions of the e-service quality scales are generally trust/confidentiality, website design/design/aesthetics, usage/usability, 
customer service, response/information and communication/interaction. 
 
Keywords: Perceived e-service quality, perceived e-risk, corporate image, online retail, generation X, Y, and Z.  

Giriş 

İnternetin artan nüfuzu ile birlikte çoğu işletme bu mecrada yer edinmek için amansız bir rekabet içine girmişlerdir. 
Bir araştırma şirketinin raporuna göre dünya üzerinde internet kullanıcı sayısı 4 milyar 388 milyon, mobil internet 
kullanıcı sayısı ise 3 milyar 986 milyondur. Türkiye’de ise nüfusun %72’sinin internet kullandığı yani yaklaşık 58 
milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır.1 

İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını geçirdiği internet ortamında tüketimlerini de bu mecraya taşımışlardır. 
Dergi ve gazeteler online okunmakta, banka işlemleri online yapılmakta, online eğitimler ile kişisel gelişim ihtiyacı 
giderilmekte, tatil rezervasyonu yapılmakta, muayene için randevu alınmakta, bilet alınmakta ve eğlence için 
kullanılmaktadır. Zaman tasarrufu sağlayan internet tüketim için ihtiyaç duyulan binlerce ürünü 7/24 
insanoğlunun ayağına kadar getirme konforu sunmaktadır. Bu durumda internet malların ve hizmetlerin 
sunulduğu, ön bilgilerin verildiği, alternatif satış yollarının oluşturulduğu bir mecra olması nedeniyle tüketiciler 
tarafından etkili ve verimli olarak algılanabilmektedir (Parasuraman ve diğ., 2005: 213). Tüm bu avantajlara 
rağmen internette alışveriş içerisinde belirsizlikler bulunmaktadır. İşlemlerin tamamlanamaması, ürünlerin 
zamanında teslim edilememesi, e-postalara cevap verilmemesi, istenilen bilgilere ulaşılamaması bu sıkıntılardan 
bazılarıdır. Dolayısıyla algılanan e-hizmet kalitesinin hem işletmeler hem tüketiciler açısından önemi artmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı e-hizmet kalitesi ile ilgili literatürde yer alan ölçeklerin irdelenmesidir. Bu amaç kapsamında 
e-hizmet kalitesi ile ilgili ölçeklerde hangi boyutların yer aldığı, bu boyutların benzerliği ve farklılıkları 
incelenmektedir.  

e-Hizmet Kalitesi ve Kullanılan Ölçekler 

Dünya üzerinde gittikçe artan bir şekilde internet kullanıcı sayısındaki artış, işletmelerin e-ticarette gelişim 
kaydetmeleri ve online perakende satışlarında meydana gelen artış e-hizmet kalitesine ve tüketici davranışlarını 
etkileyen faktörlerin neler olduğuna dikkat çeken bir araştırma alanı olmuştur (Kalia ve diğ., 2016: 24). Nitekim 

 
1 https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 Erişim tarihi:01.11.2019 
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giriş engellerini ortadan çoğunlukla kaldıran online perakendecilikte fırsatlar olduğu gibi zorluklarda vardır. 
Tüketici düşük araştırma maliyetleri nedeniyle işletmeler arasında hızlı geçiş yapabilmekte, rekabet gittikçe 
artmakta, farklılaşma azalmakta vb. zorluklar bulunmaktadır. Bu durumda e-hizmet kalitesi önem kazanmaktadır.  

E-hizmet kalitesi ile ilgili literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında farklı ölçeklerin ve boyutların kullanıldığı 
görülmektedir. Parasuraman ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada e-hizmet kalitesi ölçeği E-S-Qual olarak 
tanımlanmıştır. Ön çalışmada 11 boyut, son çalışmada 4 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: verimlilik, yerine getirme, 
sistem kullanılabilirliği ve gizliliktir. Ayrıca yapılan bu çalışmada E-RecS-Qual ölçeği de geliştirilmiştir. Bu ölçekte 
ise üç boyut yer almaktadır. Bu ölçekle tüketicilerin problemlerinin çözümüne yönelik kalite ifadeleri yer 
almaktadır. E-S-Qual ve E-RecS-Qual ölçekleri çoğunlukla teknik kalite ile ilgili ifadeler yer vermektedir. Duygusal 
ifadeler yeterli değildir. 

Loiacono ve arkadaşları tarafından (2000) geliştirilen WebQual ölçeği web sitelerini değerlendirmek için 
geliştirilmiş geniş kapsamlı bir ölçektir. Ölçekte 12 boyut yer almaktadır. Bu boyutlar bilgiye uygunluk, etkileşim, 
güven, cevap süresi, tasarım, sezgisellik, görsel görünüm, yenilikçilik, akış, bütünleşik iletişim, iş süreci ilişkisi ve 
ikame edilebilirliktir. Ölçek daha çok web tasarımcılarını ilgilendiren ifadelerden ve boyutlardan oluşmaktadır.  

Yoo ve Donthu’n, (2001) öğrenciler üzerinden yaptığı çalışmada 9 ifade ile dört boyut olan SiteQual olarak 
adlandırılan ölçek oluşturulmuştur. Bu boyutlar kolay kullanım, estetik tasarım, işlem hızı ve güvenliktir. Bu ölçek 
satın alma süreci ile ilgili ölçümde başarısız olmuş ve bu nedenle hizmet kalitesini ölçmede yetersiz kalmıştır (Rao 
ve Rao, 2013: 53). 

Barnes ve Vidgen’ın (2002) internette kitap satan mağazalar üzerine yaptığı araştırmada geliştirilen ölçek WebQual 
ismiyle anılmaktadır. Bu ölçekte ise beş faktör bulunmaktadır. Bunlar kullanışlılık, bilgi, güven, tasarım ve 
empatidir. Bu ölçek satın alma sürecine girilmeden herkesin yanıt verebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu ölçekte 
aslında satın alma sürecini barındırmadığı için hizmet kalitesi ifadelerini tamamen içerisinde barındırmamaktadır. 

Wolfinbarger ve Gilly’nin, (2003) yaptıkları çalışmada 14 ifadeli, dört boyutlu eTailQ ölçeği geliştirilmiştir. 
Ölçekte yer alan boyutlar web sitesi tasarımı, yerine getirme/güvenilirlik, gizlilik/güvenlik ve müşteri hizmetidir. 
Bu ölçekte de hizmet kalitesi ile ilgili ölçülebilecek ek boyutlar olmadığı için yetersiz kalmaktadır (Parasuraman ve 
diğ., 2005: 2017). 

Bauer ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada eTransQual ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçeğin diğer ölçeklere 
getirdiği eleştiri hedonik (hazcı) kalite unsurlarını içermediğidir. Önceki ölçeklerin çoğunlukla alışveriş odaklı 
ifadeler içerdiği belirtilmektedir. Hem rasyonel hem duygusal yönleriyle hizmet kalitesini ele alan ölçekte 25 ifade, 
beş boyut yer almaktadır. Bunlar cevap verme, süreç, güvenlik, işlevsellik/tasarım ve eğlencedir. 

Cristobal, Flavian ve Guinalıu’nın (2007) yapmış oldukları çalışmada e-hizmet kalitesi ölçeği PeSQ (Perceived e-
service Quality) olarak adlandırılmıştır. Bu ölçekte 18 ifade ve 4 boyut bulunmaktadır.  Bunlar web tasarımı, 
müşteri hizmetleri, güvence ve sipariş yönetimidir. Bu ölçekteki ifadeler SERVQUAL ölçeğinden ve hizmet kalitesi 
çalışmalarından toplanarak oluşturulmuştur.  

Francis ve White’ın (2002) PIRQUAL (Perceived Internet Retailing Quality) olarak adlandırdıkları ölçek 23 ifade 
ve altı boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar web sitesi işlevselliği, ürün özelliklerinin tanımlama, sahiplik durumu, 
teslim edilen ürünler, müşteri hizmetleri ve güvenliktir. Bu ölçek Zetihaml ve arkadaşlarının (1996) çalışmasından 
esinlenerek yapılmıştır. Rasyonel ifadelerin daha ağırlıkta olduğu bir ölçektir. Günümüzde e-dönüşümle birlikte 
kar amacı güden kurumların yanı sıra kar amacı gütmeyen kurumlarında e-hizmetlerini ölçebilmek gerekmektedir. 
Özellikle ülke yönetimlerinin topluma sunmuş olduğu e-hizmetleri değerlendirebilmek için ölçekler geliştirilmiştir.  



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
13 

Ayrıca her sektörün kendine has hizmet sunum özellikleri nedeniyle farklı e-hizmet ölçekleri geliştirilebilir. 
Literatürde e-GovQual (e-government quality), e-SelfQual (e-self-service quality), e-logistic quality isimleri ile ilgili 
e-hizmet kalitesi ölçekleri bulunmaktadır. Papadomichelaki ve Mentzas’ın (2012) e-GovQual olarak 
adlandırdıkları ölçek 21 ifade ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar yeterlilik, güvenilirlik, vatandaş desteği 
ve güvendir. Daha çok rasyonel öğeler yer almaktadır. Dingi, Hu ve Sheng’in (2011) e-SelfQual olarak 
adlandırdıkları ölçek 13 ifade ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar algılanan kontrol, hizmet kolaylığı, 
hizmeti tamamlama ve müşteri hizmetleridir. Bu ölçekte rasyonel ifadeleri daha çok barındırmaktadır.  

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı literatürde yer alan e-hizmet kalitesi çalışmalarında kullanılan ölçeklerin 
değerlendirilmesidir. Bu amaç kapsamında Google akademi veri tabanında anahtar kelimeler yardımıyla e-hizmet 
kalitesi ölçekleri ile ilgili çekirdek makaleler bulunup analiz edilmiştir. Arama motoruna anahtar kelime olarak “e-
service quality” ve “e-hizmet kalitesi”, yazılıp başlığında, özet kısmında ve içeriğinde bu ifadenin yer aldığı 
makaleler incelenerek yazar ismi, model ismi, boyutlar ve içerdiği kalite (rasyonel ve duygusal ifadelere göre) 
bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Bibliyometrik araştırmalarda belgeler ya da yayınlar bazı özellikler göz 
önüne alınarak incelenir ve ortaya çıkan sonuçlarla bilimsel iletişime ilişkin çeşitli veriler elde edilir (Al ve Coştur, 
2007:144; Umut ve Tonta, 2004:19). 

Araştırmada ulaşılması istenen sorular aşağıdaki gibidir: 

Soru-1: e-hizmet kalitesi ile ilgili literatürde yer alan ölçeklerin isimleri nelerdir? 

Soru-2: e-hizmet kalitesi ile ilgili ölçeklerde yer alan boyutların isimleri nelerdir? 

Soru-3: e-hizmet kalitesi ile ilgili ölçekler hangi kalite ifadelerine daha çok yer vermiştir? 

Araştırma 1 Ekim 2019-15 Kasım tarihleri arasında yapılmıştır. Yaklaşık olarak 250 makale incelenmiştir. 

Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda ulaşılan çekirdek makalelerde yer alan ölçekler, ölçeklerde yer alan boyutlar, ifadelerin 
daha çok rasyonel mi yoksa duygusal mı oldukları Tablo-1’de gösterilmektedir.   

Tablo-1 incelendiğinde genel olarak hizmet kalitesi ile ilgili boyutların rasyonel ifadelere ağırlık verdiği 
görülmektedir. Ölçekler içerisinde sadece eTransQual ölçeğinin duygusal ifadelere de ağırlık verildiği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca oluşturulan hizmet kalitesi modellerinin alışveriş sitelerine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo-1 sonuçlarına göre araştırma sorularından soru-1: e-hizmet kalitesi ile ilgili literatürde yer alan ölçeklerin 
isimleri nelerdir? cevabı verilmektedir. ölçeklerin başına genel olarak “e-“ harfi ve sonuna “qual” kelimesinin 
eklendiği görülmektedir. Araştırma sorularından soru-2: e-hizmet kalitesi ile ilgili ölçeklerde yer alan boyutların 
isimleri nelerdir? sorusunun cevabı da verilmektedir. Genel olarak boyut isimleri güven/gizlilik, web sitesi 
tasarımı/dizaynı/estetiği, kullanım/kullanışlılık, müşteri hizmetleri, cevap verme/bilgi verme ve 
iletişim/etkileşimdir. Araştırma sorularında “Soru-3: e-hizmet kalitesi ile ilgili ölçekler hangi kalite ifadelerine daha 
çok yer vermiştir?” ele alındığında ise mevcut literatürdeki ölçeklerin daha çok rasyonel ifadeleri barındırdığı 
anlaşılmaktadır. 
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Tablo-1 E-Hizmet Kalitesi İle İlgili Ölçeklerde Yer Alan Boyutlar 

Yazarlar Model ismi Boyutlar Rasyonel 
ifade ağırlıklı 

Duygusal 
ifade ağırlıklı 

Parasuraman ve 
arkadaşlarının 
(2005) 

E-S-Qual, 
-Verimlilik 
-Yerine Getirme 

-Sistem 
Kullanılabilirliği  
-Gizlilik 

+ 
 

Loiacono ve 
arkadaşları 
tarafından 
(2000) 

WebQual 

-Uygunluk 
-Etkileşim  
-Güven 
-Cevap Süresi 
-Tasarım 
-Sezgisellik 
-Görsel 

-Görünüm 
-Yenilikçilik 
-Akış 
-Bütünleşik İletişim 
-İş Süreci İlişkisi  
-İkame Edilebilirlik 

+  

Yoo ve 
Donthu’n, 
(2001) 

SiteQual 
-Kolay Kullanım  
-Estetik Tasarım 

-İşlem Hızı 
-Güvenlik +  

Barnes ve 
Vidgen’ın 
(2002) 

WebQual 
-Kullanışlılık 
-Bilgi 
-Güven 

-Tasarım 
-Empati +  

Wolfinbarger ve 
Gilly’nin, (2003) eTailQ 

-Web Sitesi Tasarımı 
-Yerine 
getirme/Güvenilirlik 

-Gizlilik/Güvenlik 
-Müşteri Hizmeti 
 

+  

Bauer ve 
arkadaşlarının 
(2006) 

eTransQual 
-Cevap Verme 
-Süreç 
-Güvenlik 

-İşlevsellik/Tasarım 
-Eğlence 
 

+ + 

Cristobal, 
Flavian ve 
Guinalıu’nın 
(2007) 

PeSQ 

-Web Tasarımı 
-Müşteri Hizmetleri 

-Güvence 
-Sipariş Yönetimi 
 +  

Francis ve 
White’ın (2002) PIRQUAL 

-Web Sitesi 
İşlevselliği 
-Ürün Özelliklerinin 
Tanımlama  
-Sahiplik Durumu 

-Teslim Edilen 
Ürünler 
-Müşteri Hizmetleri 
-Güvenlik 

+  

Papadomichelaki 
ve Mentzas 
(2012) 

e-GovQual 
-Yeterlilik 
-Güvenilirlik 
 

-Vatandaş Desteği 
-Güven +  

Dingi, Hu ve 
Sheng’in (2011) e-SelfQual 

-Hizmeti 
Tamamlama 
-Müşteri Hizmetleri 

-Algılanan Kontrol 
-Hizmet Kolaylığı +  

Sonuç 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde literatürde yer alan ölçeklerin daha çok rasyonel ifadelere yer 
verdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda duygusal ifadelerin incelenmesine yönelik çok az sayıda ölçek bulunmaktadır. 
Bu durumun nedeni alış veriş siteleri odak nokta alınarak çalışmaların yapılması olabilir. Özellikle hedonik (hazcı), 
eğlenceye dönük ifadeler üzerinde de çalışmaların yapılması önerilebilir. Genel olarak boyut isimleri güven/gizlilik, 
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web sitesi tasarımı/dizaynı/estetiği, kullanım/kullanışlılık, müşteri hizmetleri, cevap verme/bilgi verme ve 
iletişim/etkileşimdir. Bir diğer sonuç ise sektörel anlamda ölçeklerin az olmasıdır. Farklı sektörleri ele alarak farklı 
ölçekler geliştirilebilir. Örneğin sağlık hizmetlerinde yer alan e-sağlık hizmet kalitesi ile ilgili ölçekler geliştirilebilir. 
E-HealthServQuality olarak adlandırılabilir. E-devlet uygulamaları ile ilgili ölçekler üzerine çalışmalar yapılabilir. 
Sosyal medyaların e-hizmet kalitelerini incelemek için ölçek çalışmaları yapılabilir. Bu çalışma Google akademi 
veri tabanında yer alan e-hizmet kalitesi anahtar kelimesi kullanılarak ulaşılan çalışmalar ile sınırlıdır. Farklı veri 
tabanlarında yer alan çalışmalar, farklı anahtar kelimeler ile incelenebilir. Bu araştırma 2019 yılına kadar olan 
çalışmalar ile sınırlıdır. 

Kaynakça 

Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 1-24. 
Barnes, Stuart J. & Richard, T.Vidgen (2002), An Integrative Approach to the Assessment of E-Commerce Quality. Journal 
of Electronic Commerce Research, 3(3), 114-27. 
Bauer, H. H., Falk, T., & Hammerschmidt, M. (2006). eTransQual: A transaction process-based approach for capturing 
service quality in online shopping. Journal of Business Research, 59(7), 866-875. 
Cristobal, E., Flavian, C., & Guinaliu, M. (2007). Perceived e-service quality (PeSQ) Measurement validation and effects on 
consumer satisfaction and web site loyalty. Managing service quality: An international journal, 17(3), 317-340. 
Ding, D. X., Hu, P. J. H., & Sheng, O. R. L. (2011). e-SELFQUAL: A scale for measuring online self-service quality. Journal 
of Business Research, 64(5), 508-515. 
Francis JE., & White L. (2002). PIRQUAL: a scale for measuring customer expectations and perceptions of quality in Internet 
retailing. Proceedings of the Winter Educator's Conference, AMA, 438-443. Chicago, IL: American Marketing Association. 
Kalia, P., Arora, D. R., & Kumalo, S. (2016). E-service quality, consumer satisfaction and future purchase intentions in e-
retail. e-Service Journal, 10(1), 24-41. 
Loiacono, E., Watson, R. T., & Goodhue, D. (2000). WebQual: A web site quality instrument (Working Paper). Worcester 
Polytechnic Institute. 
Papadomichelaki, X., & Mentzas, G. (2012). e-GovQual: A multiple-item scale for assessing e-government service 
quality. Government information quarterly, 29(1), 98-109. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). ES-QUAL: a multiple-item scale for assessing electronic service 
quality. Journal of service research, 7(3), 213-233. 
Rao, A. S., & Rao, V. G. (2013). Service quality in e-commerce and strategic advantage: An empirical assessment. IUP Journal 
of Business Strategy, 10(2), 50. 
Umut, A. L., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan 
Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47. 
Wolfinbarger, M. & Mary C. Gilly (2003), “eTailQ: Dimensionalizing, Measuring, and Predicting etail Quality,” Journal of 
Retailing, 79(3), 183-98. 
Yoo, B. & Naveen D. (2001), Developing a Scale to Measure Perceived Quality of an Internet Shopping Site (Sitequal). 
Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2(1), 31-46. 
Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of 
marketing, 60(2), 31-46. 

 

 

 

 

 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
16 

2. 
Harmony of Brand Preferences with After Sales Services2 
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Abstract 
The purpose of the study is to investigate the effect of after-sales services on the brand preferences in computer sector and to 
make suggestions to marketing practitioners and to contribute the marketing literature. From the above mentioned purpose, 
research questions are formed as; does after sales services have any effect on brand preferences, and brand advices, and re-
preferences of consumers? In order to identify the research questions and according to the literature review 6 hypotheses were 
formed through 2 models. The research was conducted on 401 university students in Bolu Abant İzzet Baysal University. Data 
was collected by online in 2016. The data tool was formed in 3 parts, the questions were presented to the opinion of 
academicians- experts, and after, a pilot study was conducted with 40 participants, and then the main research was conducted. 
Hypotheses were tested with regression analysis.  

 

Introduction 

According to rise on global competition, commoditization of products, and decrease on profit margins, and the 
change on customer’s needs and wants, the after-sales service (ASS) has gained strategic importance for companies 
in all sectors.    

Customers do not want just a product that has core benefit; they also demand exhaustive solutions (Raddats, 2011) 
that include sale’s all stages. The core product is often physically comparable in global markets and it is lack of 
service inside, just the core benefit is served. Services, however, are much more difficult to imitate and thus become 
as a competitive advantage (Heskett, et al., 1997). Cause of increase on awareness of the strategic value of services, 
companies focus to aftermarkets. And so,  ASS is become as an important marketplace differentiator in all sectors.  
Ehinlanwo and Zairi (1996) defined ASS, as all activities fitted towards providing the quality and reliability of the 
product carried out with the goal of ensuring customer satisfaction. ASS refers to all the things that companies do 
for caring and developing of their valuable customers on buying process. ASS is said to be able on creating 
sustainable relationships with customers and it can contribute significantly to customer satisfaction (Kurata & 
Nam, 2010). ASS stabilizes long-term revenues, enhance customer satisfaction and retention, and provide an 
important strategic and inimitable power in a competitive environment and an essential competitive advantage on 
creating brand preferring. 

1. After Sales Services, Brand and the Effects of After-sales Services on Brand Preferences  

1.1. Definition of After-Sales Services 

 
2 The current study has been improved from the Master thesis of  Ahmet Atalay, the thesis was approved in December 2016 
in Bolu Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences Department of Business Administration. 
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ASS has been used to define services that are provided to the customer after products have been served/ sold or 
delivered (Confente & Russo, 2015). More over ASS is called as a tool that is offered by the seller of a product 
after the selling process for measuring customer satisfaction and for improving loyalty. ASS refers to all the things 
for companies do for the creating and care of companies’ valued customers after they buy the products, and the 
next goal of ASS is said to build customer loyalty and trust. Haque (2019) provides that the ASS refers to many 
processes that make sure customers are satisfied with the products and services of the company; and it makes sure 
that the products and services meet and/ surpass the expectations, needs and wants of customers.  

In marketing literature the concept of ASS is studied in product support systems and augmented product level that 
includes such intangible features as warranty, customer services, after-sales services and this can be an important 
and unique way to tailor the product to meet the needs of specific customers; augmented product is an unique 
way to add value to a product because it’s an area where companies have possibility to differentiate from 
competitors (Expert Programme Management, 2018). Augmented product, which offers additional consumers 
services and benefits, is called as complete solution to connectivity problems as defined by core customer value and 
this complete solution can take the form of warranty, ASS, product support, instructions on how to use the product 
or so further (Claessenens, 2015). 

The ASS is also called as an important strategy, which is associated with a product and/ or a service may include 
elements such as technical training services, product replacement, authorized service networks (Çelik & Bengul, 
2008). ASS is a service provided by the company and/ or organization to a customer after the sale.  

In order to implement the ASS, companies need to include the features of reliability, communication, 
understanding the customer, accessibility, reputation, courtesy and physical assets (Usal & Kusluvan, 2008; Blois, 
2000) all in their marketing organizations. And ASS is divided into 3 organizational  segments as (1) Spare    Parts    
Service-consists disposition, pricing, spare parts sales, demand forecast,    (2) Customer  Service-consists 
maintenance, repair, overhaul, training and qualification, installation and operation, product observation   and  
(3) Accessories  Business-consists licence products, technical equipment (Dombrowski & Malorny, 2016). By 
dividing into 3 segments in organizations, ASS gets opportunity to have an important role in customer satisfaction 
and in high-margin business, account for a large chuck of company profits (Giri & Thapa, 2016) and an important 
role in customer retention both in generating loyal customers and increasing brand value (Haque, 2019).  

1.2. Definition of Brand and the Effects of After-sales Services on Brand Preferences  

Brands are considered as the idea and/ or image consumers have in mind when thinking about specific products 
and activities of a company both in practical and emotional way that an accumulation of emotional and functional 
associations (Management Study Guide, 2019) and combinations. Keller (2013) defines the brand as an unit that 
takes part in all marketing functions of a company and simplifies customer decision making process and meets the 
expectations of the customers.  The goals that a brand can achieve includes; delivering messages clearly, confirms 
credibility, connects customers’ prospects emotionally, motivating customers to buy and concretes customer 
loyalty (PAR Marketing Services, 2019), and sum of expressions that a company intends to be recognized 
(Interbrand, 2019).  

The academicians study brand concept in loyalty programmes and actual product level that includes the features 
of product such as quality level, design, style, colour, packaging and the brand name. However it is accepted that 
a brand is more than a name (Neumeir, 2019) and brand is an extremely important marketing element in order 
to ensure the success of the company in its market. A well-managed brand plays an important role in maintaining 
the sustainable profitability of a company. More than being just a name, Blythe (2001) categorized strategic 
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functions of brand in 8 dimensions as ownership sign, differentiation, functional tool, symbolism, risk decration, 
legal tool function and strategic tool function. As preferring a brand and deciding on purchase, the brand should 
able to influence the consumer in terms of emotionally and cognitively in related categories. Factors guiding 
customers in the process of preferring the brand are, to determine the needs and wants accurately and to develop 
the total product concept within the framework of dynamics of the target market in order to meet the needs and 
wants. Total product consist both basic function and branding process and ASS of a product. And this study 
contributed to identify the effect of ASS on the brand preferences of customers. 

Godey et. al (2012) identified that the warranty dimension has the same importance both in luxury and non-
luxury products, which effect brand preferences. Ralston (2003) found out that the assembly services have 
significant and positive effect on the brand preferences of consumers. Çelik and Bengül (2008) determined that 
the customer services directly affect the customer’s trust on brand and the customer service, maintenance and 
warranties are essential determinants of customer satisfaction. Brandwatch (2019) determined the importance of 
the friendly service concept on brand preferring.   

2. Research on After-sales Services and Brand Preferences 

The purpose of the current study is to investigate the effect of after-sales services on the brand preferences in 
computer sector and is to make suggestions to both to businesses, to potential organizations for developing 
marketing strategies in order to satisfy the needs of the target markets and to contribute the marketing literature 
on forward over the effects of ASS on brand preferences of consumers. From the above mentioned purpose, 
research questions are formed as; Does ASS have any effect on brand preferences, and brand advices, and re-
preferences? According to the literature review and to identify the research questions, researchers formed 6 
hypothesis and 2 models in order to find out effect of ASS on the brand preferences in computer sector.  

According to purpose of the study research hypotheses are;  

H1: ASS factors are effective on quality evaluation of consumer. 

H2: ASS factors are effective on economic evaluation of consumer. 

H3: ASS factors are effective on statue evaluation of consumer. 

H4: ASS factors are effective on brand preference of consumer. 

H5: Satisfaction from the ASS of the owned brand is effective on advising of the brand. 

H6: Satisfaction from the ASS of the owned brand is effective on re-preferring of the brand.  

3. Method  

3.1. Model (s): The effect of ASS on brand preference were questioned with four hypothesis that included; 
consumer’s quality (including after-sales service-equipment and quality), economic (including the ease of crediting, 
instalment to credit card and price-advice of the relatives-applied campaigns-payments) and statue (including 
advertising-brand awareness-product selling-design-packaging and status) evaluations and brand preferences. 
Model 1 – formed on this context, and the researchers tested H1, H2, H3, H4 with multiple linear regression 
analyses in model 1.  
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Model 1: 

 
Model 2 is the simple linear regression model for H5 and H6. It is established to determine whether the customer 
satisfaction from the ASS of the owned brand is effective on advising of the brand and satisfaction from the ASS 
of the owned brand is effective on re-preferring of the brand. 

 

Model 2: 

 
 

3.2. Sample : BAİBU students are the population of the study and  purposive sampling method was used in the 
selection of the sample. 401 participants were reached, who are BAİBU students, have own computer and like to 
attend the research. The survey was conducted in November 2016 as online survey. All 401 surveys provided 
suitable data for conducting the analysis.   

3.3. Measures: The survey was formed in 3 parts; (1) Computer purchase & use features of participants, (2) a) 
factors that affect computer brand preferences, b) ASS factors that affect computer brand preferences, c) ASS 
features of the computer brand that participants own, d) advising of the computer brand participants own (3) 
Demographic informations (gender, age, educational status, hours spending with computer). The data tool 
included 2 stages; (1) questions which were asked to identify the effective factors in brand preferences of 
participants were formed in the light of readings (Levitt, 1980; Herbig & Palumbo, 1993; Ries & Ries, 2005; 
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Neely, 2008; Kotler & Armstrong 2012; Kavak, Eryiğit & Tektaş, 2016; Dombrowski & Malorny 2016); (2) was 
composed to measure the ASS factors effect on brand preferences of participants and these questions were formed 
in the light of (Herbig & Palumbo, 1993; Keaveney, 1995; Bienstock et al., 1997; Arvinder, 1998; Kotler & 
Armstrong, 2012; Godey et. al, 2012) marketing literature. Expressions that measure ASS satisfaction, brand 
advice, and brand re-preference, were formed from similar researches. The questions were presented to the opinion 
of four academicians and experts, and after, a pilot study was conducted with 40 participants and then the main 
research was conducted.   

4. Findings 

4.1. Demographic Variables: 65,3 % participants are females, 34,7 % participants are males. 4 % are Ph.D. 
students, 5,2 % study in high schools, 12,7 % master class students and 78,1 % are undergraduate students. 53,4 
% of participants use computer less than 2 hours during a day, 26,4 % use computer around 2 and 4 hours, 14 % 
use computer around 5-7 hours, 4,5 % use computer around 8-10 hours and 1,2 % use 11 hours and over.  

4.2. Factor Analysis and Reliability Tests: Through Likert scale questions, 36 expressions, factor analysis results 
and reliability test are presented. The reliability of 36 items was tested with the Cronbach Alpha and it 
demonstrated the consistency and reliability of the data and was found as 0.899. KMO and Bartlett's tests were 
also performed to test the reliability and accuracy of the study. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling value of 
the study was found to be 0.904, the calculated significance was 0,000. A  strong relationship between variables 
were determined. As a result of factor analysis, variables were collected under seven factors: named as 1-ASS, 2-
Statue, 3-Economic, 4-Quality, 5-Satisfaction of ASS, 6-.Brand advice, 7-Re-prefference. Reliability test was 
applied to all factors separately. Factor 1- ASS (14 items), was defined as highly reliable with 0.937, factor 2-Statue 
(6 items) was also reliable with 0.775 value. Factor 3-Economic (4 items) was determined in low reliable with 
0.535 value. Factor 4-Quality (3 items) was in low reliable with 0.532 value. Factor 5-Satisfaction of ASS (3 items) 
was determined as high reliable with 0.862 value and factor 6-Brand advice (3 items) was found as reliable with 
0.760 and factor 7-Re-prefference (3 items) was found as 0.883 value, highly reliable. The total variance 
explanation of the factors was found 62,730 %. According to explanation value it is possible to say that the opinions 
of the participants were measured as 62,730 %.  

4.3. Regression Analysis and the Results of Hypothesis: The results of Model 1 and related hypothesis results are 
given in table 1.  
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Table 1: Multi Regressions and the Results of the Hypothesis , Model 1 

 
According to the obtained results, the model 1 is significant based on p=0,000. And the explanatory power of the 
ASS factors on consumers’ quality evaluation is (Adj R2) 0,283; ASS factors have effect 28,3 %, on consumers’ 
quality evaluation in this case, H1 hypothesis- ASS factors are effective on quality evaluation of consumer is 
accepted. The explanatory power of the ASS factors on consumers’ economic evaluation is (Adj R2) 0,122; ASS 
factors have effect 12 % o on consumers’ economic evaluation in this case, H2 hypothesis- ASS factors are effective 
on economic evaluation of consumer is accepted. The explanatory power of the ASS factors on consumers’ statue 
evaluation is (Adj R2) 0,109; ASS factors have effect 10,9 % on consumers’ statue evaluation. H3 hypothesis- ASS 
factors are effective on statue evaluation of consumer is accepted. The explanatory power of the ASS factors on 
brand preference of consumers is (Adj R2) 0,206;  ASS factors have effect 20,6 % on consumers’ brand preferences 
and H4 hypothesis- ASS factors are effective on brand preferences of consumer is accepted.  

The results of model 2, which examines the effect of satisfaction from ASS of the owned computer brand on brand 
advising and on re-preferences of the brand, are given in table 2.  
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H3: ASS factors
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10,9% effect

H2: ASS factors
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12% effect

H1: ASS factors
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quality
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28,3% effect
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20,6 % effect



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
22 

 

Table 2: Simple Linear Regressions and Results of the Hypothesis, Model 2 

 
According to the obtained results, model 2 is significant based on p=0,000. And the explanatory power of 
satisfaction from ASS on brand advising is (Adj R2) 0,300; satisfaction from ASS has effect 30 % on brand advice 
in this case, H5: Satisfaction from the ASS of the owned brand is effective on advising of the brand hypothesis is 
accepted. And the explanatory power of satisfaction from ASS on re-preferences of the brand is (Adj R2) 0,313. 
Satisfaction from ASS has effect 31,3 % on re-preferences of brand in this case, H6: Satisfaction from the ASS of 
the owned brand is effective on re-preferences of the brand,  hypothesis is accepted. 

Conclusion 

The currents study’s results indicate that  the ASS has effect on both consumer quality- economic – statue 
evaluations  and brand preference statically. ASS effect on quality evaluation is the prior in all and having effect 
on brand preference is determined as the second one. These results are also provided with the literature as Herbig 
& Palumbo, 1993; Ries & Ries, 2005; Marangoz, 2006; Neely, 2008; Dombrowski & Malorny, 2016. The 
companies are offered to use ASS as a competitive strategy as literature provides (Heskett, et al., 1997). The 
governments are offered to encourage and prompt the companies for a better ASS both in local and global markets. 
The governments are offered to place ASS on their general economic development plans and, both the firms and 
the governments are offered to understand ASS positive effect on branding. And offer them to have a ASS provided 
brand develpoment strategies for a longer and protective existence. Satisfaction of the ASS of the owned is both 
effective on re-prefences of the brand and advising of the brand was found out tobe effective and this can be utilized 
for the next sales and potantial consumers. For the least risky and least cost gain firms should care on ASS as an 
INCOME   item on their budget.   

Dependent
variable
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V.

Adjusted
(R²)

Significancy
(P)

Brand Advice Satisfaction
from ASS 0,300 0,000

Re-preference of 
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Services
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brand is effective on 
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30% effect
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preference of the
brand. 
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31 %effect
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3.  
Investigation of the Relationship Between Social Media Use and 

Brand Awareness and Brand Loyalty 
Sosyal Medya Kullanımı ile Marka Farkındalığı ve Marka Sadakati 

Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi 
 
Yusuf Öcel (Düzce University) 
 
Abstract 
The main purpose of this study is to examine the relationship between social media usage, brand awareness and brand loyalty. 
The population of the study, which was conducted by taking the Nike and Adidas brand into consideration, consists of people 
between the ages of 20 and 39 who live in Duzce. Data was collected by easy sampling. Data were collected from 291 people 
by face-to-face survey method. Frequency, factor, and correlation analyzes were applied to the data obtained. Factor analysis 
revealed three factors related to social media usage (social, psychological and functional motivation), two factors related to 
brand awareness (brand recognition and brand recall), two factors related to brand loyalty(attitudinal and behavioral loyalty). 
According to the results of the correlation analysis, when the two brands are compared, it is seen that the brand recognition for 
the Nike brand and the brand recall for the Adidas brand emerge in the relationship between social media usage and brand 
awareness. In brand loyalty, it is seen that comes to the forefront behavioral loyalty for the Nike brand and attitude loyalty for 
Adidas.  
 
Keywords: Social media, brand awareness, brand loyalty. 
 
Giriş   
Günümüzde internet ve bilişim teknolojisi hızla değişmekte ve gelişmektedir. Dolayısıyla hızla değişen ve gelişen 
teknoloji karşısında kişilerin ve firmaların duyarsız kalması pek mümkün olmamaktadır. Sürekli gelişen teknolojiler 
beraberinde tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemektedir. İşletmelerin müşterileriyle olan iletişim süreçleri 
de bu gelişmeye bağlı olarak değişmektedir. Günümüz dünyasında geleneksel pazarlama anlayışındaki iletişim 
yöntemleri müşteriye ulaşmada artık yeterli görülmemektedir.  

Tüketiciler kullanmış oldukları akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve çeşitli mobil cihazlarla rahatlıkla internete 
bağlanabilmekte ve tüm ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış uygulamalardan ya da sitelerden alışverişlerini 
gerçekleştirebilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 Nisan ayı içerisinde yapmış olduğu “Hane Halkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre hanelerin %80,7’si İnternete erişim imkânına 
sahiptir. Yani her on hanenin sekizi internete sahiptir. İnternet üzerinden alışveriş yapanların (16-74 yaş arası) 
oranı ise %24,9’dur. 2016 yılı verilerine göre ise %20,9’dur.3 Bu nedenle firmaların müşterilerine ulaşabilmek için 
internet, sosyal medya kanalları ve sanal ortamları en iyi ve aktif şekilde kullanması gerekmektedir. 

Sosyal medya kullanımı  

Sosyal medya birbirine benzeyen ilgi alanlarına sahip insanların bir araya geldiği, oluşturulan gruplarla birlikte 
iletişim kurulduğu, paylaşım yapıldığı web sitelerine denilmektedir. Web 2.0 ile hayatımıza giren sosyal medya da 
insanlar içerik ekleyebilmekte, yorum yapabilmekte ve düşüncelerini paylaşabilmektedir. Dünyada hızla yayılmaya 

 
3 http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 
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başlayan sanal topluluk üyelikleri ile sosyal medya 1990’lı yılların sonlarında kendini hissettirmiştir. İnternete 
ulaşımın artmasına bağlı olarak gelişen sosyal medya kullanımı sixdegress.com, classmates.com, asianavenue siteleri 
ile başladığı bilinmektedir. Günümüzde 500’e ulaşan sosyal medya aracı içerisinde ise en popüler olanları Youtube, 
Facebook, Myspace, Twitter, Instagram, Linkedin gibi ağlardır. Bu ağlar artık insanların yaşamlarının bir parçası 
haline gelmiştir.    

Marka farkındalığı 

En genel anlamıyla marka, herhangi bir işletmenin ürününü rakiplerinden veya kendi ürünlerinden ayırt etmeye 
yarayan, yeni çıkarılan ürünün kolayca pazarda tanınmasını sağlayan, yasal platformlarda ürünü korumayı 
amaçlayan, tüketicilere sembolik veya işlevsel vaatler sunan bir isim, resim, terim, sembol, işaret gibi kimlik 
unsurlarından oluşan kavramdır.Marka farkındalığı ise markanın adı, logosu, karakteri, ambalajı, sunduğu yararlar 
vb. biçimsel ve içeriksel özelliklerinin kategori gereksinimi ile birleşimidir (Tosun, 2014:131). Literatürde bazı 
kaynaklarda marka farkındalığı marka adının bilinirliği olarak da incelenmektedir. Farkındalık bir markanın, satın 
alma sürecinin kilit bir anında akla gelip gelmeyeceğini ve böylece müşterinin diğer markalar arasında o markayı 
da hesaba katıp katmayacağını etkileyebilir (Aaker, 1996: 21). Marka farkındalığı ile ilgili iki önemli kavram 
bulunmaktadır. Bunlar tanıma ve hatırlamadır. Tanıma eski karşılaşmalardan kazanılan aşinalığı yansıtırken, 
hatırlama ise bir ürün grubundan bahsedildiği zaman veya ihtiyaç ortaya çıktığı zaman tüketicinin aklına markanın 
gelmesidir (Aaker, 1996: 24-25).  

Müşteri sadakati 

Müşteri sadakati tüketicilerin satın alma sürekliliği ile işletme veya ürün hakkında olumlu tutuma sahip olma 
kavramları ile açıklanabilir. Literatürde davranışsal ve tutumsal sadakat olarak adlandırılan bu iki kavram müşteri 
sadakatinin temelini oluşturmaktadır. Davranışsal sadakati ele alan yaklaşımlar satış yüzdesine göre müşteri 
sadakatini ele alırken; tutumsal sadakati ele alan yaklaşımlar duygusal duruma göre müşteri sadakatini ele 
almaktadırlar (Kim ve diğ., 2007: 823; Dick ve Basu, 1994: 99). Davranışsal sadakatte müşterinin satın alma 
tekrarı beklenirken, tutumsal sadakatte müşterinin işletme veya ürün hakkında olumlu duygu ve düşüncelere sahip 
olması beklenir (Çatı ve Koçoğlu, 2008: 169).  

Araştırmanın Yöntemi, Hipotezleri, Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın temel amacı sosyal medya kullanımı ile marka farkındalığı ve marka sadakati arasındaki ilişkinin 
irdelenmesidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel yöntem, veri toplama tekniği olarak anket 
kullanılmıştır. Saha araştırması 01.05.2019 ile 15.06.2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada 
kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Yüz yüze anket metodu ile 291 kişiden veriler toplanmıştır. Literatür 
araştırması dikkate alınarak hazırlanan araştırma modeli (Şekil-1)’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı ve probleminden hareketle oluşturulan temel hipotez ve alt hipotezler aşağıdaki 
gösterilmektedir: 

Temel hipotez: H1: “Sosyal medya kullanımı ile marka farkındalığı arasında ilişki vardır” şeklinde oluşturulmuştur.  

Alt hipotezler: 

H1a,b,c: Sosyal medya kullanımı boyutlarından a)sosyal motivasyon, b)psikolojik motivasyon, c)fonksiyonel 
motivasyon ile katılımcıların Nike markasına göre marka tanınırlığı algısı arasında ilişki vardır. 

H1d,e,f: Sosyal medya kullanımı boyutlarından d)sosyal motivasyon, e)psikolojik motivasyon, f)fonksiyonel 
motivasyon, katılımcıların Adidas markasına göre marka tanınırlığı algısı arasında ilişki vardır. 

H1g,h,i: Sosyal medya kullanımı boyutlarından g)sosyal motivasyon, h)psikolojik motivasyon, i)fonksiyonel 
motivasyon, katılımcıların Nike markasına göre marka hatırlanırlığı algısı arasında ilişki vardır. 

H1j,k,l: Sosyal medya kullanımı boyutlarından j)sosyal motivasyon, k)psikolojik motivasyon, l)fonksiyonel 
motivasyon, Adidas markasına göre marka hatırlanırlığı algısını etkilemektedir. 

Temel hipotez: H2: “Sosyal medya kullanımı ile marka sadakati arasında ilişki vardır” şeklinde oluşturulmuştur. 

Alt hipotezler: 

H2a,b,c: Sosyal medya kullanımı boyutlarından a)sosyal motivasyon, b)psikolojik motivasyon, c)fonksiyonel 
motivasyon ile katılımcıların Nike markasına göre davranışsal sadakat algısı arasında ilişki vardır. 

H2d,e,f: Sosyal medya kullanımı boyutlarından d)sosyal motivasyon, e)psikolojik motivasyon, f)fonksiyonel 
motivasyon katılımcıların Adidas markasına göre davranışsal sadakat algısı arasında ilişki vardır. 

H2g,h,i: Sosyal medya kullanımı boyutlarından g)sosyal motivasyon, h)psikolojik motivasyon, i)fonksiyonel 
motivasyon katılımcıların Nike markasına göre tutumsal sadakat algısı arasında ilişki vardır. 

Sosyal Medya Kullanımı 
• Sosyal motivasyon 
• Psikolojik motivasyon 
• Fonksiyonel motivasyon 

Marka Farkındalığı 
• Marka tanınırlığı 
• Marka hatırlanırlığı 

Marka sadakati 
• Davranışsal sadakat 
• Tutumsal sadakat 
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H2j,k,l: Sosyal medya kullanımı boyutlarından j)sosyal motivasyon, k)psikolojik motivasyon, l)fonksiyonel 
motivasyon katılımcıların Adidas markasına göre tutumsal sadakat algısı arasında ilişki vardır. 

Anket verileri ile ilgili demografik özellikleri belirlemek için kategorik ölçekler kullanılırken sosyal medya ve marka 
farkındalığı değişkenleri ile ilgili özellikleri belirlemek için beşli likert ölçeği kullanılmıştır (1-kesinlikle 
katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-ne katılıyorum-ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum). 
Ölçekte yer alan sosyal, psikolojik ve fonksiyonel motivasyon ifadeleri ile marka farkındalığı ifadeleri Topal ve 
Temizkan’ın (2016) çalışmasından alınmıştır. Marka sadakati ile ilgili ifadeler ise Lau ve Lee (1999) tarafından 
geliştirilen, Eren ve Erge (2012) tarafından Türkçeye çevrilen ölçek dikkate alınmıştır. Araştırmadan elde edilen 
verilerin istatistiksel analizinin yapılmasında da SPSS paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Demografik bulgular 

Katılımcılara ait demografik veriler incelendiğinde erkek katılımcıların (%65,3), kadın katılımcılara (%34,7) göre 
daha fazla oldukları görülmektedir. Katılımcıların yaşlara göre dağılımı incelendiğinde %40,9’unun 26-30, 
%22,7’sinin 20-25, %19,6’sının 36-39 ve %16,8’sinin 31-35 yaşları arasında oldukları görülmektedir. 
Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde %66,4’ünün bekar, %32,6’sının evli oldukları görülmektedir. 
Katılımcıların çoğunluğunun eğitim düzeyine bakıldığında  %47,1 ile lise, %30,6 ile ön lisans, %8,2 ile ortaokul, 
%5,5 ile lisansüstü, %4,1 ile lisans, %3,1 ile ilkokul ve %1,4 ile okur-yazar kişiler oluşturmaktadır.  

Faktör analizi bulguları 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların sosyal medya kullanımı, marka farkındalığı ve marka sadakati algıları 
ile ilgili elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz çıktıları tablo 1’de, tablo 2’de, tablo 3’de 
ve tablo 4’de gösterilmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde sosyal medya kullanımı algısı için yapılan faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,864. Barlett testi 
sonucu p<0,000). KMO değeri olarak 0.5-1.0 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken 0.5’in 
altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığını göstermektedir (Altunışık ve diğ., 
2010). Tablo 1 incelendiğinde sosyal medya kullanımı faktör analizi için temel bileşenler analizi ve varimax 
döndürme tekniği kullanılmıştır. Her iki faktör de yükleri birbirine yakın olan 7. ifade (“Sosyal medya 
uygulamalarını kullanmak kolaydır.” binişik faktör yükleri 0,622 ile 0,541) ölçekten çıkarılmıştır. Bu doğrultuda 
sosyal medya kullanımı ölçeğinde 15 ifade kalmıştır. Bu maddelerin üç faktör altında toplandıkları Tablo 1'de 
görülmektedir. Ankette yer alan ifadeler birlikte düşünüldüğünde birinci faktör “Sosyal Motivasyon”; ikinci faktör 
“Psikolojik Motivasyon”; üçüncü faktör ise “Fonksiyonel Motivasyon” olarak adlandırılmıştır. Tablo 1 
incelendiğinde toplam açıklanan Varyansın %75,064 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin 
sosyal medya kullanımını açıklamada üç faktörün kabul edilebilir payı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Sosyal Medya Kullanımı Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörl
er İfadeler Faktör 

yük. 
Açıklana
n vary. 

Öz 
değer 

So
sy

al
 M

ot
iv

as
yo

n Sosyal medya ile harika insanlarla bir araya gelirim. ,791 

56,207 8,431 

Sosyal medya sayesinde başkalarını bilgilendiririm. ,780 
Sosyal medya kullanıcısı olarak kendimi önemli hissederim. ,776 
Sosyal medya ile diğer insanlarla temasa geçerim. ,731 
Sosyal medya ile insanlarla bir şeyler paylaşabilirim. ,683 
Sosyal medya sayesinde diğer insanlardan çeşitli konularda destek alırım. ,669 

Ps
ik

ol
oj

ik
 

M
ot

iv
as

yo
n 

Sosyal medyada zaman geçirmek eğlencelidir. ,901 

10,696 1,604 
Sosyal medyada ilgi çekici içerikler bulunmaktadır. ,830 
Sosyal medyada zaman geçirmek kolaydır. ,765 
Sosyal medya kullanımı bir topluluğa aidiyet hissi vermektedir. ,735 
Sosyal medya kullanımı heyecan vericidir. ,664 

Fo
nk

siy
on

el 
M

ot
iv

as
yo

n Sosyal medya ile bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenirim. ,868 

8,161 1.224 
Sosyal medya sayesinde gündem ile ilgili güncel bilgileri alırım. ,774 
Sosyal medya sayesinde ürünler ile ilgili faydalı bilgiler alırım. ,753 
Sosyal medyada insanlarla kurduğum iletişimde kendimi özgür hissederim. ,733 

Değerlendirme Kriterleri 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,864 Approx. Chi-Square:4055,788 Bartlett's Test of Sphericity: 
0,000 Rotation Method: Varimax Açıklanan varyans: 75,064 Cronbach's Alpha: 0,949 

 

Tablo 2’de ve tablo 3’de ise katılımcıların marka farkındalığı ile ilgili yapılan faktör analizi çıktıları görülmektedir.  

Tablo 2. Marka Farkındalığı Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Nike) 

Faktörler İfadeler Faktör 
yük. 

Açıklanan 
vary. Öz değer 

M
ar

ka
 

T
an

ın
ırl

ığ
ı  

 

Nike markasını kullandığım sosyal ağlardan takip ederim. ,948 

42,764 3,421 Spor ayakkabıya ihtiyacım olduğunda Nike markasını tercih ederim. ,897 
Sosyal medyada Nike logolarıyla karşılaşıyorum. ,855 
Nike markalarının sosyal medyada popüler olması benim için önemlidir. ,753 

M
ar

ka
 

H
at

ırl
an

ılı
rlı
ğı

 
 

Sosyal medyada diğer rakip markalar arasından Nike markalarının 
logolarını tanıyabilirim. 

,907 

33,685 2,695 Nike markasının paylaşımlarıyla sosyal medyada daha çok karşılaşırım. ,850 
Sosyal medyada gördüğüm sloganların Nike'a ait olduğunu bilirim. ,846 
Nike markalarıyla sosyal medyada karşılaştığımda satın alma isteği 
duyarım. 

,822 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,623 Approx. Chi-Square:1838,677 Bartlett's Test of 
Sphericity:0,000 Rotation Method: Varimax Açıklanan varyans: 76,449 Cronbach's Alpha: 0,789 

Tablo 2 incelendiğinde marka farkındalığı algısı (Nike) için yapılan faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,623. Barlett testi 
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sonucu p<0,000). Tablo 2 incelendiğinde marka farkındalığı algısı (Nike) faktör analizi için temel bileşenler analizi 
ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Bu maddelerin iki faktör 
altında toplandıkları Tablo 2'de görülmektedir. Ankette yer alan ifadeler birlikte düşünüldüğünde birinci faktör 
“marka tanınırlığı”; ikinci faktör ise “marka hatırlanılırlığı”; olarak adlandırılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde toplam 
açıklanan Varyansın %76,449 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin marka farkındalığını 
açıklamada iki faktörün kabul edilebilir payı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’de ise Adidas markasına yönelik marka farkındalığı açımlayıcı faktör analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.  Marka Farkındalığı Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Adidas) 

Faktörl
er İfadeler Faktör 

yük. 
Açıklanan 
vary. 

Öz 
değer 

M
ar

ka
 

T
an

ın
ırl

ığ
ı  

 

Adidas markalarıyla sosyal medyada karşılaştığımda satın alma isteği duyarım. ,870 

39,657 3,173 
Sosyal medyada diğer rakip markalar arasından Adidas markalarının logolarını 
tanıyabilirim. ,828 

Sosyal medyada Adidas logolarıyla karşılaşıyorum. ,826 
Spor ayakkabıya ihtiyacım olduğunda Adidas markasını tercih ederim. ,814 

M
ar

ka
 

H
at

ırl
an

ılı
rlı

ğı
 

 

Sosyal medyada gördüğüm sloganların Adidas'a ait olduğunu bilirim. ,811 

28,819 2,306 
Adidas markasını kullandığım sosyal ağlardan takip ederim. ,751 
Adidas markalarının sosyal medyada popüler olması benim için önemlidir. ,730 
Adidas markasının paylaşımlarıyla sosyal medyada daha çok karşılaşırım. ,556 

Değerlendirme Kriterleri 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,702 Approx. Chi-Square: 1338,714 Bartlett's Test of Sphericity: 
0,000 Rotation Method: Varimax Açıklanan varyans: 68,476 Cronbach's Alpha: 0,742 

Tablo 3 incelendiğinde marka farkındalığı algısı (Adidas) için yapılan faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,702. Barlett testi 
sonucu p<0,000). Tablo 3 incelendiğinde marka farkındalığı algısı (Adidas) faktör analizi için temel bileşenler 
analizi ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Bu maddelerin 
iki faktör altında toplandıkları tablo 3'de görülmektedir. Ankette yer alan ifadeler birlikte düşünüldüğünde birinci 
faktör “marka tanınırlığı”; ikinci faktör ise “marka hatırlanılırlığı”; olarak adlandırılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde 
toplam açıklanan Varyansın %68,476 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin marka 
farkındalığını açıklamada iki faktörün kabul edilebilir payı olduğu görülmektedir. 

Tablo 4’de ve tablo 5’de ise katılımcıların marka sadakati ile ilgili yapılan faktör analizi çıktıları görülmektedir. 
Tablo 4 incelendiğinde marka sadakati algısı (Nike) için yapılan faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,522. Barlett testi 
sonucu p<0,000). Tablo 4 incelendiğinde marka sadakati algısı (Nike) faktör analizi için temel bileşenler analizi ve 
varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Ölçekten 1. ifade (“Nike markasından spor ayakkabı almaya devam etme 
niyetindeyim”) ve 7. ifade (“Arkadaşlarıma sık sık Nike markasının ne kadar iyi olduğunu söylerim”) düşük faktör 
yükü çıktığı için çıkarılmıştır. Bu maddelerin iki faktör altında toplandıkları tablo 4'de görülmektedir. Ankette yer 
alan ifadeler birlikte düşünüldüğünde birinci faktör “davranışsal sadakat”; ikinci faktör ise “tutumsal sadakat”; 
olarak adlandırılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde toplam açıklanan Varyansın %68,338 olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin marka sadakatini açıklamada iki faktörün kabul edilebilir payı olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 4.  Marka Sadakati Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Nike) 

Faktörler İfadeler Faktör 
yük. 

Açıklanan 
vary. 

Öz 
değer 

D
av

ra
nı
şs

al
 

sa
da

ka
t  

Nike markasına ihtiyacım olduğunda gittiğim mağazada bulunmuyorsa onu 
başka mağazadan alırım. ,840 

40,102 2,005 Başka bir marka daha cazip fırsatlar sunarsa, Nike yerine o markayı tercih 
ederim. ,822 

Nike markasıyla ilgili olumsuz yorum yapan birisi olursa markaları 
savunurum. ,709 

T
ut

um
sa

l 
sa

da
ka

t Hangi markadan spor ayakkabı satın alacağına karar veremeyen birisi olsa 
Nike markasını tavsiye ederim. ,868 

28,237 1,412 
Nike markasıyla ilgili olumsuz yorum yapan birisi olursa ona inanırım. ,816 

Değerlendirme Kriterleri 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,522 Approx. Chi-Square: 313,185 Bartlett's Test of Sphericity: 
0,000 Rotation Method: Varimax Açıklanan varyans: 68,338 Cronbach's Alpha: 0,721 

Tablo 5 incelendiğinde marka sadakati algısı (Adidas) için yapılan faktör analizi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik testi ve Barlett testi sonucunun yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,609. Barlett testi 
sonucu p<0,000). Tablo 5 incelendiğinde marka sadakati algısı (Adidas) faktör analizi için temel bileşenler analizi 
ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Bu maddelerin iki faktör 
altında toplandıkları tablo 5'de görülmektedir. Ankette yer alan ifadeler birlikte düşünüldüğünde birinci faktör 
“tutumsal sadakat”; ikinci faktör ise “davranışsal sadakat”; olarak adlandırılmıştır. Tablo 5 incelendiğinde toplam 
açıklanan Varyansın %68,338 olduğu görülmektedir. Bu sonuçla ölçekte yer alan ifadelerin marka sadakatini 
açıklamada iki faktörün kabul edilebilir payı olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.  Marka Sadakati Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Adidas) 

Faktörler İfadeler Faktör 
yük. 

Açıklanan 
vary. Öz değer 

T
ut

um
sa

l s
ad

ak
at

 Adidas markasıyla ilgili olumsuz yorum yapan birisi olursa ona inanırım. ,848 

37,362 2,615 

Arkadaşlarıma sık sık Adidas markasının ne kadar iyi olduğunu söylerim. ,838 
Hangi markadan spor ayakkabı satın alacağına karar veremeyen birisi olsa Adidas 
markasını tavsiye ederim. ,818 

Başka bir marka daha cazip fırsatlar sunarsa, Adidas yerine o markayı tercih 
ederim. ,560 

D
av

ra
nı
şs

al
 

sa
da

ka
t 

Adidas markasına ihtiyacım olduğunda gittiğim mağazada bulunmuyorsa onu 
başka mağazadan alırım. ,864 

23,184 1,623 Adidas markasıyla ilgili olumsuz yorum yapan birisi olursa markaları savunurum. ,787 
Adidas markasından spor ayakkabı almaya devam etme niyetindeyim. ,516 

Değerlendirme Kriterleri 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,609  Approx. Chi-Square: 623,791 Bartlett's Test of Sphericity: 
0,000  Rotation Method: Varimax Açıklanan varyans: 60,546  Cronbach's Alpha: 0,765 
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Korelasyon analizi bulguları 

Araştırma modelinde yer alan sosyal medya kullanımı, marka farkındalığı ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi Tablo-6'da ve tablo-7’de 
gösterilmektedir. 0,00-0,30 arası değerler düşük düzey ilişki ve 0,30-0,70 arası değerler orta düzey ilişkiye işaret 
ederken; 0,70-1,00 arası değerler yüksek düzey ilişkiye işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2015). 

Tablo 6. Korelasyon analizi sonuçları (Nike) 

Boyutlar 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
1. Sosyal motivasyon 1 ,627** ,660** ,568** ,049 ,743** ,163** 
2. Psikolojik motivasyon  1 ,633** ,327** ,215** ,477** ,187** 
3. Fonksiyonel motivasyon   1 ,394** ,020 ,507** -,032 
4. Marka Tanınırlığı    1 ,100 ,607** ,068 
5. Marka Hatırlanırlığı     1 ,048 ,095 
6. Davranışsal sadakat      1 ,120* 
7. Tutumsal sadakat       1 

Tablo 6 incelendiğinde sosyal medya kullanımının alt boyutlarından sosyal motivasyon ile marka tanınırlığı 
arasında orta düzey, davranışsal sadakat arasında yüksek düzey ve tutumsal sadakat arasında düşük düzeyde pozitif 
yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Psikolojik motivasyon ile marka tanınırlığı arasında orta düzey, marka hatırlanırlığı 
arasında düşük düzey, davranışsal sadakat arasında orta düzey ve tutumsal sadakat arasında düşük düzeyde pozitif 
yönlü ilişki vardır. Fonksiyonel motivasyon ile marka tanınırlığı arasında ve davranışsal sadakat arasında orta 
düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal medya kullanımı ile marka tanınırlığı ve 
davranışsal sadakat arasında daha fazla korelasyonun olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçla H1a, b, c, h ve H2a, b, 
c, g, h hipotezleri kabul edilmiştir.    

Tablo-7’de Adidas markası için sosyal medya kullanımı, marka farkındalığı ve marka sadakati değişkenlerinin alt 
boyutları arasında ortaya çıkan korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 7. Korelasyon analizi sonuçları (Adidas) 

Boyutlar 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
1. Sosyal Motivasyon 1 ,627** ,660** ,034 ,809** ,153** ,867** 
2. Psikolojik Motivasyon  1 ,633** ,213** ,525** ,252** ,510** 
3. Fonksiyonel Motivasyon   1 ,014 ,528** ,069 ,550** 
4. Marka Tanınırlığı    1 ,092 ,796** ,005 
5. Marka Hatırlanırlığı     1 ,143* ,875** 
6. Davranışsal Sadakat      1 ,183** 
7. Tutumsal Sadakat       1 

Tablo-7 incelendiğinde sosyal medya kullanımının alt boyutlarından sosyal motivasyon ile marka hatırlanırlığı 
arasında yüksek düzey, tutumsal sadakat arasında yüksek düzey ve davranışsal sadakat arasında düşük düzeyde 
pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Psikolojik motivasyon ile marka tanınırlığı arasında düşük düzey, marka 
hatırlanırlığı arasında orta düzey, tutumsal sadakat arasında orta düzey ve davranışsal sadakat arasında düşük 
düzeyde pozitif yönlü ilişki vardır. Fonksiyonel motivasyon ile marka hatırlanırlığı arasında ve tutumsal sadakat 
arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal medya kullanımı ile marka 
hatırlanırlığı ve tutumsal sadakat arasında daha fazla korelasyonun olduğu anlaşılmaktadır. Her iki marka 
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karşılaştırıldığında sosyal medya kullanımının marka farkındalığında Nike markası için tanınırlık, Adidas markası 
için hatırlanırlığın ön plana çıktığı görülmektedir. Marka sadakatinde ise Nike markası için davranışsal sadakatin, 
Adidas markası için tutumsal sadakatin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sonuçla H1e, j, k, l ve H2d, e, j, k, l 
hipotezleri kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada sosyal medya kullanımı ile birlikte marka farkındalığı ve marka sadakati arasındaki ilişki Nike ve 
Adidas markaları dikkate alınarak irdelenmiştir. Sosyal medya kullanımı, marka farkındalığı ve marka sadakatine 
yönelik katılımcıların algılarını ölçmek için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre sosyal 
medya kullanımı ile ilgili üç boyut ortaya çıkmıştır. Bunlar sosyal motivasyon, psikolojik motivasyon ve 
fonksiyonel motivasyondur. Topal ve Temizkan’ın (2016) yaptığı çalışmada da sosyal medya kullanımı ile ilgili 
boyutlar aynı çıkmıştır. Ercan’ın (2016) yaptığı çalışmada da boyutlar benzerlik göstermektedir. Marka farkındalığı 
faktör analizinde ise iki boyut ortaya çıkmıştır. Bunlar marka tanınırlığı ve marka hatırlanırlığıdır. Bu sonuç 
Aaker’in (1996) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Marka sadakati ile ilgili yapılan çalışmada da iki boyut 
ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar tutumsal sadakat ve davranışsal sadakattir. Bu sonuç Vural ve arkadaşlarının (2016) 
çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre her iki marka 
karşılaştırıldığında sosyal medya kullanımının marka farkındalığında Nike markası için tanınırlık, Adidas markası 
için hatırlanırlığın ön plana çıktığı görülmektedir. Marka sadakatinde ise Nike markası için davranışsal sadakatin, 
Adidas markası için tutumsal sadakatin ön plana çıktığı görülmektedir. Yani Nike markası kullanıcılarının daha 
çok satın alma bağlılığının olduğu, Adidas markasında ise daha çok duygusal bağlılığın olduğu görülmektedir. 
Satın alma bağlılığında alternatiflerin çıkması, rakiplerin promosyon faaliyetleri yapması vb. durumlarda 
müşterilerin işletmeyi bırakabileceği düşünülmektedir. Fakat duygusal bağlılıkta müşterilerin işletmeyi kolay kolay 
terk etmeyeceği düşünülmektedir. Bu durumda Adidas markasının daha avantajlı olduğu düşünülmektedir. Bu 
çalışma sadece spor giyim markalarından Nike ve Adidas markası dikkate alınarak yapılmıştır. Diğer markalarda 
dikkate alınarak çalışma alanı genişletilebilir. Ayrıca bu çalışma sadece Düzce İli ile sınırlıdır. Türkiye genelini ve 
Dünya genelini ele alan çalışmalar yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak spor giyim markalarının sosyal medyada 
yapmış olduğu kampanyalar, içerikler dikkate alınarak çalışmalar yapılabilir. 
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Abstract  
The purpose of the study is to investigate the effect of sharing tendencies of individuals on shared assets and to contribute the 
marketing literature and marketing practitioners in developing marketing strategies on concept of sharing. From the above 
mentioned purpose, research questions are formed as; whether sharing tendency influences the shared assets? Is there any 
relationship between sharing tendency and shared assets and if there is in which direction? In order to identify the research 
questions and according to the literature review 3 hypotheses were formed through the model at the beginning of the research. 
The research was conducted on 563 participants 18 years and over, living in Bolu city and volunteer to participate. Data was 
collected by face2face survey in 2018. The data tool was formed in 3 parts, sharing tendency, shared assets and demographic 
questions. The scale was developed by Hellwig et. al. (2015) and was translated to Turkish by Kiracı (2017). 2 pilot studies 
were conducted, and then the main research was done. Model and the hypothesis needed to be revised according to 2 pilot 
researches.  

 

Introduction 

Scarcity leads to sharing of bread. Sharing bread is sweeter than bread (Antoine de Saint-Exupery,  1948).    

The concept of sharing is studied both in ethical systems, religions in many social structures, rituals and 
socialization process in which people interact during their social and economic development. The concept of 
sharing is generally associated with the social values such as generosity and charity without expectation of reward 
and / or reciprocity in social relations (Price, 1975). The sense of unity and solidarity in societies provide sharing 
(Albinsson&Perera, 2012). Sharing is known as one of the oldest natural and intuitive behaviour. Throughout 
human being history, sharing behaviour has been maintained with various motivations. Current research has been 
Current research has been deepened on the basic content of sharing and aimed to investigate the effect of sharing 
tendencies of individuals on shared assets.  

1. Sharing, Sharing Tendency and Shared Assets   

Sharing is a part and/or portion of a larger amount which is divided among a number of people, or to which a 
number of people contribute (Oxford Dictionary, August 2019) and needed for humanity to maintain its own 
species and to preserve its existence (Dowling, 1968). Also it has been said to be the basic form of economic 
distribution in hominid societies for several hundred thousand years and an important force for social cooperation 
between communities. As a result of millions years of human development, sharing is accepted to be more than a 
biological behaviour, and accepted that  sharing has social content as well that develops with a high degree of 
mutual sensitivity and carries in emotional as well as rational (Price, 1975; Harari, 2017). Belk (2007) defines 
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sharing as the act and process of distributing what is ours to others for their use as well as the act and process of 
receiving something from others for our use. Also sharing has got an economic side since the past centuries. But 
beginning from the in 20th century its economical side generally were studies on “sharing economy context” which 
is called to be “based on ‘access to’ rather than ‘ownership of’ physical and human assets like time, space and skills, 
for example, people are able to access to rooms (AirBnB), cars and bikes (Blablacar) and taxi services (Uber). The 
sharing economy has been widely noticed for its massive growth. Revenue flowing through the sharing economy 
directly into people’s wallets will surpass $3.5 billion, with growth exceeding 25% (Geron, 2013).  

Sharing tendency has 3 sub-dimensions as personality traits, motivation factors and socio economic perception 
(Helwig et. al. , 2015) which affect the shared assets. Personality traits include perfectionism, generosity, direct 
reciprocity and generalized reciprocity. Perfectionism as manifested in more or less pronounced fears of losing 
personal belongings or receiving them back in an imperfect state through sharing. In descriptions of materialism 
(Belk, 1985). Generosity is purposively selected based on individuals’ high affinity toward sharing, clear differences 
with regard and highly associated with sharing (Hellwig et al., 2015). Direct reciprocity and generalized reciprocity; 
are characterized by the logic of mental accounting where expectations of receiving something of equivalent value 
back drive the individual’s willingness to give something away (Sahlins, 1972).  Motivation factors are studies in 
3 dimensions as integrated motivation, Introjected motivation and extrinsic motivation. Integrated motivation is 
highly emotional and stems from the inner self of the individual. Introjected motivation is often rooted in feelings 
of responsibility and bad conscience of not behaving in conformity to social expectations (Deci et al., 1999). 
Extrinsic motivation driven by social norms that are acknowledged by whose locus of causality is external to the 
individual’s self-concept (Hellwig et al., 2015). Socioeconomic perceptions are the last dimension in sharing 
tendency context. Socioeconomic perceptions include the sharing varies with one's financial resources and how 
they use them and relatively comfortable financial position and considered sharing as a voluntary lifestyle decision 
rather than a necessity (Hellwig et al., 2015).  

Shared assets can include everything within the framework of the sharing tendency of individuals and 
communities. For example in United Kingdom a group says land as shared asset that is a common good which 
should deliver shared benefits for everyone (Share Assets, 2019). A company in the household hygiene and personal 
and baby care market provides that not owing any of their own manufacturing, but effectively share facilities and 
in United States entertainment and media, automotive and transportation and hospitally and dining and retail 
people are determined who have engaged in a sharing economy transaction. (Price Waterhouse Coopers, 2015). 
Ideas, products, knowledge, services etc. everything is able to be shareable according to tendencies.    

2. Research on Sharing Tendencies and Shared Assets  

The purpose of the study is to investigate the effect of sharing tendencies of individuals on shared assets and to 
contribute the marketing literature and marketing practitioners in developing marketing strategies on concept of 
sharing. From the above mentioned purpose, research questions are formed as; whether sharing tendency influences 
the shared assets? Is there any relationship between sharing tendency and shared assets and if there is in which 
direction? In order to identify the research questions and according to the literature review 3 hypotheses were 
formed through the model at the beginning of the research.   

According to purpose of the study research hypotheses are;  

H1: Personality traits affect the shared assets.  

H2:Motivation factors affect the shared assets.  
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H3: Socioeconomic perception affect the shared assets.  

 

According to hypothesis the provided model showed in Figure 1: 

 
  

3. Method  

3.1.Sample and the Scale :The people living in Bolu city and 18 years and over age are the population of the study 
and  simple random sampling method was used in the selection of the sample. 563 participants were reached by 
face-to-face survey. The survey was conducted in January- February 2018.   Survey questions that were developed 
by Hellwing et. al.  (2015) and translated to Turkish by Kiracı (2017) were used in the current study. The 
measuring questions used in this study were tested within the previous studies and were found to be valid and 
reliable however, some changes have been made to the statements in line with expert reviews. Thereafter, two 
different pilot studies were carried out. The first pilot study was conducted on 40 participants. Since some of the 
validity and reliability values were not found acceptable, following the needed amendments, the second pilot study 
was carried out. Through the second pilot study, conducted on 40 participants, the corrected scales were controlled 
in terms of being reasonable. As a result of data collected in the second pilot study, the Cronbach’s Alpha coefficient 
of the scale was reported as 0.70 and above. In addition, a factor analysis was carried out to evaluate the “construct 
validity” of the scales. Following the factor analysis, certain questions that cannot be attributed to any factors or 
have low factor load were eliminated from the scale and thus, the measurement tool was finalized. The survey has 
carried 18 items for sharing tendency, 18 items for shared assets and demographic part.  

4. Findings  

As the main survey carried out; the validity and reliability were tested. Thirty-six measurement questions 
representing all variables in the research model were subjected to exploratory factor analysis collectively via 
“principal components” method. In the exploratory factor analysis applied, “Varimax” method was selected as the 
rotation method. Based on the results of the factor analysis, any factor was eliminated from the scale and the 
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analysis was repeated. According to the repeated analysis results, Kaiser-Meyer-Olkin value was founded as 0.854 
and the explained variance was 62.838. While the Barlett’s test of sphericity was found to be statistically significant, 
according to the anti-image correlation matrix results, on the other hand, the cross-correlation coefficients of the 
statements were above the critical level of 0.5. The factor loads of the variables were found to be between 0.492-
0.887; they were found to be at a sufficient level. After factor analyses the measurement tool which is normally 
designed as eleven-factor tool has become as eight-factor structure. Some factors were combined in one dimension, 
while some factors were divided into two separate dimensions; thereafter, some factors have been renamed as 
follows; 1st factor: Sociability dimension, 2nd factor: Easily reachable assets, 3rd factor: Socialization dimension, 
4th factor: Specialty product asset (Assets with high economic value), 5th factor: Shopping products assets, 6th 
factor: Perfectionism assets, 7th factor:Personal usage goods-assets, 8th factor: Economic benefit dimension of 
sharing. As a result, our independent variables in the study consisted of: Sociability dimension of Sharing, 
Socialization dimension of Sharing, Perfectionism and Economic benefit dimension of Sharing. Dependent 
variables in the study, on the other hand, consisted of easily reachable assets, specialty product assets, shopping 
product assets, and personal usage assets. The research model was revised based on these data. 

Figure 2: Revised Model of the Research 

 
Revised hypotheses were; H1: Sociability dimension of Sharing affects the easily reachable assets 

H2: Sociability dimension of Sharing affects the specialty products 

H3: Sociability dimension of Sharing affects the Shopping products 

H4: Sociability dimension of Sharing affects the Personal usage assets 

H5: Socialization dimension of Sharing affects the easily reachable assets 

H6: Socialization dimension of Sharing affects the specialty products 

H7: Socialization dimension of Sharing affects the Shopping products 

H8: Socialization dimension of Sharing affects the Personal usage assets 
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H9: Perfectionism affects the easily reachable assets 

H10: Perfectionism affects the specialty products 

H11: Perfectionism affects the Shopping products 

H12: Perfectionism affects the Personal usage assets 

H13: Economic benefit dimension of Sharing affects the easily reachable assets 

H14: Economic benefit dimension of Sharing affects the specialty products 

H15: Economic benefit dimension of Sharing affects the Shopping products 

H16: Economic benefit dimension of Sharing affects the Personal usage assets.  

All of the variables that were obtained as a result of factor analysis were subjected to correlation analysis and one-
to-one relationships between variables were revealed. The correlation coefficients and mean, standard deviation 
and Cronbach’s Alpha values of all variables were examined, it is seen that many relationships are statistically 
significant and positive.  

4.1. Regression Analysis and the Results of the New Hypothesis:  

The results of Model 1 and related hypothesis results are given in figure 3.  

Figure 3: Multi Regressions and the Results of the Hypothesis, Model 1 

 
  

� Model 1: The affect of 
independent variables on 
easily reachable assets. 
(model 1 tests H1, H5, H9,
H13)

� H1 is ACCEPTED: 
SOCIABILITY DIMENSION of SHARING 

affects EASILY REACHABLE 
ASSETS 

(KNOWLEDGE SHARE -HELP IN REPAIRS, COOKS, 
HELP IN PUZZLE, HOMEWORK, FOOD SHARING, 
HELP IN FULLING FILES, SHARING CD, DVD) 

Model 1 DEPENDENT VARIABLE

Easily reachable assets

INDEPENDENT
VARIABLES

β t-test

Sociability dimension of
sharing

.316 6,385**

Socialization dimension of
sharing

-.080 -1.648

Perfectionism .071 1.608

Economic benefit
dimension of sharing

.088 1.906

F 19.790

Sig .000

R2 .126

aDJUSTED R2 .120

Durbin-Watson 1,939

*Regression coefficient is significant on %5
**Regression coefficient is significant on %1



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
40 

Figure 4: Multi Regressions and the Results of the Hypothesis, Model 2 

 
 

Figure 5: Multi Regressions and the Results of the Hypothesis, Model 3 
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Figure 6: Multi Regressions and the Results of the Hypothesis, Model 4 

5.  

Conclusion 

The currents study’s results indicate that the sociability dimension of sharing has positive & significant affect on 
all dependent variables (easily reachable – shopping, speciality and personel usage products-assets) and the 
sociability dimension items are intrajected motivations, generosity, integrated motivations –both inside and out 
side effected motivations-. These 3 motivation dimensions are known to be important for a person on sharing 
tendency (Price, 1975; Dowling,1968; Hellwig et al., 2015)  

According to analyses it was found out that the socialization dimension has no effect on any dependent variable. 
This result is differs from the research done by Hellwig et al. (2015) in Europe and it is thought to be related with 
the current study sample region that in Turkish culture & daily relations for having new friends and continuing 
relations  etc. sharing some assets (touchable &/ untouchouble)  is not an important way. The main elements of 
Turkish people existing relations and socialization continue as the nuclear family and the wider family, friendships 
and neighbourliness.  

The perfectionism either has no significant effect on dependent variables. The items that were asked to participants’ 
perfectionism were all related with the borrowing process of assets. Again it is thought to be a regional and cultural 
difference that Turkish people are known as more emotional and usually Turkish people shame to ask for assets 
they barrowed.  

And economic benefit dimension of sharing was found to have positive & significant affect on all dependent 
variables (easily reachable – shopping, speciality and personal usage products-assets). It is also thought to be related 
with the being economically wealthy. As someone is not enough rich to assets whenever they need and whatever 
they want cause of economic wealth, assets became as an economic benefit.  
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Qualitative research should be done to understand the meaning of sharing in the market, as known from the 
literature readings sharing is not only an economic model, it is a habit from early humans. We need to understand 
deeply about the meaning of sharing. The current research was conducted in one city next research should be done 
all country face to face. And differences through cultures & societies should be accepted so more and more research 
should be done regional.   
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5. 
A Sustainable Blue Economy and Public Policy  

Sürdürülebilir Bir Mavi Ekonomi ve Kamu Politikaları 
 

Dilek Akbaş Akdoğan (Trakya University)  
 
Abstract 
Blue economy developing on the grounds of green economy bases on a strategy involving various economic activities related to 
oceans, seas and coasts. Blue economy is a new economic concept whose backgound is sustainability of ocean resources and in 
which economic activities and related policies are carried out. The concept of blue economy is concerned with environmental 
health, such as climate change and pollution control, as well as economic activities such as production, economic growth, 
increasing job opportunities and reducing poverty. Oceans, seas and coasts are natural resources that can be defined as global 
public goods and they have environmental externalities. The existence of environmental externalities is one of the main reasons 
for governments' policy in the field of blue economy. Governments' support policies are quite significant for achieving the 
goals of the blue economy. Governments' supportive policies are substantial for achieving the goals of the blue economy. 
Governments should promote the development of the blue economy through various financial instruments. Public policies 
implemented are tax measures and incentives, penalties or public expenditures. 
 
Keywords: Blue economy, Sustainability, Public Policy. 

 

Giriş 

Dünyanın yaklaşık %70‘ini okyanuslar, akarsular, göller ve diğer bütün su kaynaklarının kapladığı bilinmektedir. 
İnsan ve diğer canlılar için su hayati öneme sahiptir. Tarih boyunca medeniyetlerin özellikle su kıyılarına 
kuruldukları görülmüştür. Bu bağlamda geçmişten günümüze insanoğlu su kaynaklarının yakınında faaliyet 
göstermektedir. Mavi ekonomi de okyanuslar, denizler ve kıyılar ile ilgili tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan bir 
alandır (EC, 2019). 

Okyanuslar küresel nüfusun önemli bir kısmı için yiyecek sağlamakta ve geçim kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca 
okyanuslar küresel ticaretin %80 için ulaşım aracıdır. Deniz ve kıyı çevresi küresel turizm endüstrisi açısından da 
önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde artık günümüzde deniz dibi maden 
kaynaklarının madenciliğinden biyolojik kaynaklara dayalı yeni ürünlerin keşfi ve ticarileştirilmesine kadar deniz 
kaynakları pek çok alana konu olmaktadır. Denizler; rüzgar, dalga, gelgit, termal ve biyokütle kaynaklarından 
yenilenebilir "mavi enerji" üretimi için yüksek bir potansiyele sahiptir (UN,2014, s.3). 

Mavi ekonomi, 2008 küresel krizine cevaben okyanusular, denizler ve kıyıların yüksek potansiyelini 
değerlendirebilmek amacıyla oluşturulmuş bir stratejiye dayanmaktadır. Ortaya atılan “mavi ekonomi” anlayışıyla, 
kriz sonrası daralan ekonomiler için, sürdürülebilir büyüme ve/veya kalkınma ve istihdam artışını sağlayacak yeni 
işler hedeflenmektedir (ESPON, 2014, s.5).  

2008 yılından günümüze mavi ekonomi anlayışı birçok sektörde gelişim göstermektedir. Okyanuslar, denizler ve 
kıyıların yüksek ekonomik potansiyelleri her geçen gün daha fazla değerlendirilmekte ve bu kaynakların kullanımı 
artmaktadır. Ancak bir yandan bu kaynakların kullanımının ekonomi üzerindeki olumlu etkileri devam ederken, 
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diğer yandan çevre üzerindeki olumsuz etkileri baş göstermektedir. Büyüme, kalkınma ve istihdam hedeflerine 
katkı sağlanırken, okyanuslar ve denizlerin ekosistemine zarar verilmektedir. Bu noktada mavi ekonominin 
sürdürülebilirliği söz konusu olamamaktadır. Bu konudaki kaygılar hem ulusların hem de uluslararası kuruluşların 
gündemine gelmiş ve bu alanda bir takım politikalar yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda 2018 
yılında Kenya'da ilk Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Konferansı düzenlenmiş ve bu konferansta okyanus, denizler 
ve kıyıların nasıl sürdürülebilir bir şekilde kullanılabileceği tartışılmıştır. 

Çalışmanın amacı, hükümetlerce sürdürülebilir  bir mavi ekonomiye yönelik olarak yürütülmekte olan kamu 
politikalarını genel bir çerçevede sunmaktır. Bu amaçla, öncelikle mavi ekonomi anlayışı sürdülebilirlik 
kapsamında açıklanacaktır. Ardından mavi ekonominin yüksek potansiyelinin değerlendirilebilmesine yönelik 
olarak hükümetlerce yürütülen kamu politikaları ve bu bağlamda kullanılan politika araçları  açıklanacaktır.  

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Mavi Ekonomi Kavramına Genel Bir Bakıs ̧  

Sürdürülebilirlik kavramı çok eski zamanlardan beri gündemde olan bir kavram değildir. Bu kavramının literatürde 
yerini alması çok eskilere dayanmasa da, sürdürülebilirlik konusundaki kaygılar yıllardır bilim insanları tarafından 
ifade edilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı; çevre, kalkınma ve ekonomi ile ilişkilendirilerek “sürdürülebilir 
kalkınma” kavramı yaratılmış ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Resmi olarak ilk kez, 1987 yılında Norveç 
Başbakanı Gro Harlem Brundtland’in başkanlığında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından 
yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda sürdürülebilir kalkınma kavramı yer almıştır. 
Raporunda sürdürülebilir kalkınma, “bugünkü kuşakların ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 
karşılama imkanından ödün vermeden karşılanması” olarak tanımlanmıştır (WCED, 1987, s.43). Ortak 
Geleceğimiz adlı bu yayının çevre ekonomisi ve bunula beraber kalkınma ekonomisi açısından yeni bir gündem 
oluşturulmasına katkısı büyüktür. Bu gündem çerçevesinde ilk önce yeşil ekonomi ve sonrasında mavi ekonomi 
anlayışı sürdürülebilir kalkınmanın bir nevi yol haritası olarak karşımıza çıkmaktadır (Yalçın, 2016, s.749).  

Mavi ekonominin temelinin yeşil ekonomi kavramına dayandığını ifade edebiliriz. Yeşil ekonominin çevresel 
riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda gelişmiş insan refahı ve sosyal eşitliğin 
sağlanması hedefleri, mavi ekonominin de benimsediği hedeflerdir. Bu bağlamda düşük karbon, kaynak verimliliği 
ve sosyal içerme iki ekonominin de kabul ettiği temel prensiplerdir. Ancak mavi ekonominin farklı olan noktası 
bu kavramın gelişmekte olan bir dünya bağlamında temellenmesi ve gelecekteki kaynakları deniz temelli olan 
ülkelerin koşullarını ve ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde tasarlanmış olmasıdır (UN, 2014, s.3).  

Mavi ekonomi birbiriyle bağlantılı ve gelişmekte olan çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Akuakültür (su ürünleri 
kültürü), balıkçılık ve balık işletme endüstrisi, yenilenebilir enerji, kıyı ve deniz turizmi, deniz taşımacılığı, 
limanlar, depolama ve su projeleri, petrol ve doğalgazın denizden çıkarılması, atık yönetimi, tuzdan arındırma, 
deniz biyoteknolojisi ve bioprospecting, gemi yapımı ve onarımı mavi ekonomi kapsamındaki faaliyetlere konu 
olan alanlardır (WB, 2017; EU, 2019). Bu alanlardan, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir iş potansiyeli 
yüksek olan sektörler; akuakültür, kıyı ve deniz turizmi, deniz biyoteknolojisi, okyanus enerjisi, deniz dibi 
madenciliği öne çıkmaktadır (EC, 2019a).  

Mavi Ekonomi ve Kamu Politikaları 

Günümüzde mavi ekonomi konusuna olan ilginin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. OECD öngörülerine göre, 
mavi ekonomi, 2030 yılına kadar hem katma değer hem de istihdam açısından bir bütün olarak küresel 
ekonominin büyümesinden daha büyük bir büyüme gösterebilir (EU, WWF, ISU ve EIB 2018a) Bu bağlamda 
okyanusların sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli oldukça büyüktür. Bunun yanında 
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büyümeye bağlı olarak kaynakları aşındıran sürdürülemez ekonomik faaliyetler sonucunda okyanusların doğal 
sermayesin azaldığını yönünde her geçen gün artan kanıtlar mevcuttur. Biyoçeşitlilik hızla azalmakta, habitatlar 
zarar görmekte, okyanusların asit seviyesi artmakta, okyanuslarda ve denizlerde plastik ve diğer atıklar birikmekte 
ve su sıcaklığı yükselmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki; okyanuslar ve denizler her ne kadar sürdürülebilir 
kalkınma hedefine ulaşmada oldukça etkili bir yol olarak gözükse de okyanuslar ve denizler yalnızca sağlıklı ve 
üretken bir durumda bu amaca hizmet edebilir (UN,2014, s.2; EU vd. 2018a). Bu bağlamda okyanuslar ve denizler 
sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmeli ve okyanuslarla ilgili yatırım ve kalkınma politikaları mümkün olan en 
sürdürülebilir yollarla bir çerçeveye oturtulmalıdır. Bu sürece sürdürülebilir mavi ekonomi ve finans ilkelerini 
oluşturularak katkı sağlanmıştır. (EU vd. 2018a). 

 Avrupa Komisyonu (EC), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources 
Institute) ve Avrupa Yatırım Bankası’nın destekleriyle 2018 yılında sürdürülebilir bir mavi ekonominin finansal 
ilkelerini belirlenmiştir. Belirlenen 14 ilke ana başlıkları ile şu şeklide sıralanmaktadır: -Ekosistemi koruyucu –
Uyumlu -Risk bilincine sahip –Sistemik –Kapsayıcı –İşbirlikçi –Şeffaf –Amaçlı –Etkili -İhtiyatlı- Çeşitlendirilmiş 
-Çözüm odaklı- Ortaklık yapan -Bilim liderliği yapan (EU, 2018b). 

Belirlenen bu ilkeler sürdürülebilir bir mavi ekonomi hedefinin gerçeklemesine yönelik atılan adımlardır. Bu 
ilkelerle amaçlanan okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir şekilde 
kullanılmasıdır. Okyanusların doğal sermayesini korumaya yönelik yatırım kararları alınabilmesi için bir çerçeve 
oluşturulmasına katkıda bulunurlar (EU vd., 2018a).  

Okyanuslar, denizler ve kıyıları içinde barındıran çevre herkesin mülkiyetindedir ama hiç kimsenin 
sorumluluğundadır (Şeren, 2019, s.95). Mavi ekonominin gerçek potansiyelinin ortaya çıkabilmesi ancak 
okyanusların sağlığının güvence altına alınabilmesiyle mümkün olabilir (EU vd., 2018a). Çevre sağlığı ile 
ekonomik faaliyetlerin bir kesişim noktasında yer alan mavi ekonominin hedefi çevre sorunları yaratmadan 
ekonomik faaliyetlerde bulunmaktır (Şeren, 2019, s.87).  

Çevre sorunları temel olarak iki çeşit piyasa başarısızlığından ortaya çıkmaktadır. Çevrenin “kamusal bir mal” 
olması ve “dışsallığının” söz konusu olmasıdır. Çevre “tüketimde rakip olmama” ve “tüketimden mahrum 
bırakılmama” özelliklerine sahiptir. Rakip olmayan ve tüketimden mahrum bırakılamayan mallar 
fiyatlandırılamayacağı için piyasa tarafından üretilmesi mümkün değildir. Bir dışsallık olarak çevre kirliliğinde, 
üretim veya tüketim faaliyeti sürecinde, üretilen veya tüketilen ürünlerle birlikte ortaya çıkan toplumu ve doğayı 
etkileyen piyasa dışı maliyetler yani “toplumsal maliyetler” söz konusudur. Bu bağlamda kamusal bir mal olan ve 
dışsallığı olan çevresel sorunların mevcudiyeti, hükümetlerin bu alanda kamu politikaları yürütmeleri gerekliliğinin 
temel nedenidir. Kamu politikaları kapsamında toplumsal maliyetlerin içselleştirilmesi amacıyla çeşitli yöntemler 
uygulanabilir. Hükümetler mali ve hukuki araçlar kullanarak veya ilgili alanda düzenlemelerde bulunarak 
dışsallıklar müdahalede bulunabilirler. Hükümetlerin dışsallıkları içselleştirmek için en çok kullandığı mali araçlar 
başında negatif dışsallık için vergi ve pozitif dışsallık için ise sübvansiyonlardır. Dışsallıklara yönelik hükümetlerin 
diğer mali politika araçları ise, negatif dışsallıkların yasaklanması ve para cezaları gibi sınırlayıcı düzenlemeler, 
standart koyma gibi doğrudan kontroller, harçlar, negatif dışsallık yaratan faaliyete karşı firma düzeyinde 
düzenleyici önlemler, pazarlanabilir kirletme hakları ve emisyon ticareti uygulamalarıdır (Kirmanoğlu, 2009, 
s.154-161; Mutlu, 2002; Coase, 1960).  

Mavi ekonomi kapsamındaki faaliyetler sonucu okyanuslar, denizler ve kıyılarda oluşan çevre sorunlarının yaydığı 
negatif dışsallıkların içselleştirilebilmesi yukarıda bahsedilen vergiler, kanunlar, regülasyonlar veya teşvikler yolluyla 
mümkündür. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; sürdürülebilirlik açısından da bu noktada önemli olan husus, söz 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
46 

konusu dışsallıkların nasıl içselleştirileceği değil, bu dışsallıkların ortaya çıkmasına nasıl engel olunacağı meselesidir. 
Bu bağlamda hükümetlerin bu alandaki politikaları oldukça önemlidir. Yürütülen kamu politikaları kapsamında 
çevre alanındaki negatif dışsallıkların ortaya çıkmaması için önlemler, kararlar almak ve uygulamak gerekmektedir. 
Çevre politikası ilkeleri olarak önleme ilkesi kadar ihtiyat ilkesinin de hükümetlerce yürütülecek kamu 
politikalarına yön vermesi gerekmektedir. İhtiyat ilkesi kapsamında çevre sorunları oluşmadan önce ileride sorun 
yaratacak durumlar önceden tespit edilmeli ve bu alandaki riskler azaltılmaya çalışılmalıdır (Akbaş Akdoğan, 2018). 

Mavi ekonomi alanında kamu politikaları kapsamında ilk olarak politika hedefleri belirlenmelidir. Okyanuslar, 
denizler ve onlara bağlı kaynakların kullanıldığı balıkçılık, deniz taşımacılığı, atık yönetimi, iklim değişimi, 
yenilenebilir enerji, turizm alanlarındaki faaliyetler için hükümetlerce öncelikli olarak politika hedefleri 
belirlenmeli ve bu alanda stratejiler yaratılmalıdır. Bu politikalar önleme ve ihtiyat ilkelerine uyumlu olmalıdır. 
Hedefler ve stratejiler belirlendikten sonra ikinci bir aşama olarak kuralların konulup düzenlemelerin yapılması 
gereklidir. Ancak global ekonomik düzende sadece ülkelerin oluşturdukları ulusal kurallar mavi ekonomi 
konusunda bir çerçeve oluşturmada yeterli olmayabilir. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve diğer aktörlerinde içinde yer aldığı bütüncül bir yaklaşımla ortak bir yasal bir çerçeve çizilmesi mavi 
ekonominin gelişimi açısından önemli ölçüde gereklidir. Daha önce dört uluslararası kuruluş tarafından 
sürdürülebilir mavi ekonomi ilkeleri adında bir takım prensipler belirlenmiş olsa da bu prensipleri yasal bağlayıcılığı 
yoktur. Söz konusu ilkeler herhangi bir yükümlülük yaratmamış herhangi bir hak doğurmamıştır. Sorumluluk 
sadece bu ilkelere imza atan kurumlara aittir. Ancak çağımızda ortak entegre bir yaklaşım oluşturulabilmesi için 
tüm aktörün içinde olduğu ortak bir çerçeve mavi ekonomimin geleceği açısından gereklidir.  

Ortak bir yasal çerçeve hem sınır ötesi koordinasyon sağlar hem de işbirliği imkanı oraya çıkar. Mavi ekonominin 
yüksek ekonomik potansiyelini değerlendirmek ve bu Alana yatırımı çekebilmek adını kamu özel sektör ortaklıkları 
bu alandaki iş birliktelikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hükümetler gerek düzenleyici politikalar, gerek mali teşvikler (vergi muafiyetleri vergi istisnaları, emisyon ticareti 
vb.) ve kamu finansmanı (kamu yatırımları, krediler, hibeler vb.) yöntemleri ile mavi ekonominin sürdürülebilir 
bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır. Ancak mavi ekonominin geliştirilebilmesi için sadece kamu finansmanı 
yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda Dünya Okyanus Konseyi Yatırım Platformu oluşturulmuştur. Bu oluşumdaki 
temel amaç; yatırımcılara mavi ekonomi kapsamında faaliyette bulunulan sektörlerde uzun vadeli yatırım 
fırsatlarının vurgulanmasıdır. Ayrıca bu platformla, yatırım topluluğu ile sürdürülebilir mavi ekonomi alanındaki 
zorluklar için teknoloji ve çözümler sunan şirketler bir araya gelmektedir (WOC, 2019).  

Özetle hükümetlerce yürütülen kamu politikalarıyla sürdülebilir bir mavi ekonomi anlayışını gelişerek devam 
etirilebilir. Bu alandaki devlet desteği ve teşviği çağımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından özellikle teknoloji 
ve inovasyona odaklı olmalıdır. Dünya genelinde çeşitli kamu politikaları yürütülmektedir. Okyanusların, 
denizlerin ve kıyıların konu olduğu denizcilik sektöründe, okyanus enerjisinin konu olduğu enerji sektöründe başta 
olmak üzere mavi ekonominin faaliyette olduğu tüm sektörlere yönelik olarak çeşitli boyutlarda ve çeşitli araçlarla 
düzenlemelerde bulunulmaktadır.  

Dünyada ilk kez 2018 yılında Şeyseller mavi tahvilleri piyasaya sürmüştür. Söz konusu mavi tahviller sürdürülebilir 
balıkçılığa geçiş ve deniz alanlarının korunmasını finanse etmek amacıyla çıkartılmıştır. Bu alanda uygulanmakta 
olan başka bir yenilikçi finansal enstrümana örnek deniz koruma alanlarına ziyaret giriş ücreti uygulamasını 
gösterebiliriz (WB, 2018). 

Sonuç 
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Günümüzde artık ne pahasına olursa olsun büyüme politikaları değil, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma 
politikaları ön plandadır. İlk olarak yeşil ekonomi ve ardından mavi ekonomi anlayışı sürdürülebilirlik temeline 
inşa edilmiş çevreci bir iktisadi stratejiye dayanmaktadır. Mavi ekonomi; okyanusların sürdürülebilir bir şekilde 
kullanımını temel alan ve çok çeşitli birbirine bağlı ve gelişmekte olan sektörleri içinde barındıran bir kavramdır. 
Balıkçılık, deniz taşımacılığı, atık yönetimi, iklim değişimi, yenilenebilir enerji, turizm mavi ekonominin 
kapsamına aldığı temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda sürdürebilir şekilde faaliyet göstererek 
kaynakların etkin kullanımı hedeflenmektedir.  

Okyanuslar, denizler ve onlara bağlı kaynakların etkin bir şekilde kullanımı bir yandan ekonomik büyüme, 
ekonomik kalkınma gibi olumlu iktisadi gelişmelere neden olurken, diğer yandan doğal bir sermaye olan okyanus 
ve deniz ekosistemlerinin zarar görmelerine neden olmuştur. Bu durum mavi ekonomi anlayışının temellendiği 
sürüdürlebilirlik düşüncesinden uzaklatığını ve bu anlayışın erozyona uğradığını göstermektedir. Sürdürülebilir bir 
mavi ekonomiye ulaşabilmek için okyanus ve deniz ekosistemlerinin koruması şarttır. Bu kaynaklar ve alanlar 
kamusal mal niteliğindedir ve dışsallıkları mevcuttur. Hükümetler bu alanda politika oluşturarak okyanuslar, 
denizler ve onlara bağlı kaynakların korunmasını ve mavi ekonominin gelişmesini sağlamaktadır.  

Ülkelerin yürüttükleri kamu politikaları kapsamında ilk olarak politik hedefler belirlenmelidir. Ulusal hedeflerin 
yanında uluslararası hedefler de belirlenmeli ve bu sayede uluslararası iş birliği ve koordinasyonunda sağlanabileceği 
bütüncül bir çerçeve oluşturulabilir. Mavi ekonomi alanında henüz yasal bir çerçevenin söz konusu olmaması, 
gelişimi açısından olumsuz bir durumdur.  Yasal çerçevenin eksikliği,  okyanusların ve ona bağlı tüm kaynakların 
bir takım çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmasının başlıca nedenlerindendir. Bu noktada devlet politikaları 
oldukça önemlidir. Bağlayıcılığı olmayan sürdürülebilir mavi ekonomi ilkelerinde de belirtildiği üzere bu alanda 
ekosistemi koruyan, zorluklara dirençli, tutarlı, işbirlikçi, kapsayıcı, şeffaf diğer kamu politikalarıyla uyumlu bir 
politika yürütmelidir. Yürütülen politikalar teknoloji ve inovasyon odaklı olmalıdır. Bu kapsamda Ar-Ge 
faaliyetleri hem teknolojinin geliştirilmesi hem de inovasyonun sağlanmasına yönelik olarak hükümetlerce ağırlık 
verilmesi gereken faaliyetlerdir. Hükümetlerin bu alandaki politikaları, uyguladıkları teşvikleri ve yaptıkları 
düzenlemeleri mavi ekonominin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve potansiyeli yüksek olan bu alana yatırımların 
çekilebilmesi için oldukça önemlidir. Hükümet politikaları kapsamında, mavi ekonomi alanındaki faaliyetlerin 
fırsatları ve riskleri net bir şekilde ortaya konulmalı ve bu sayede yatırımcılar ilgili sektörlere çekilmelidir. Ayrıca 
kamu özel sektor ortaklığı finansman yöntemi de mavi ekonominin gelişiminde yararlı olabilir. Mavi ekonomi 
kapsamında yürütülen kamu politikalarıyla topluma yönelik sosyal fayda arttırılmaya, sosyal maliyetler ise 
azaltılmaya çalışılmaktadır.  
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6. 
Old Age In The Context Of Gerontosociology:  

A Theoretical And Practical View 
Gerontososyoloji Bağlamında Yaşlılık:  

Kuramsal ve Uygulamalı Bir Bakış 
 

İlknur Beyaz Özbey (Artvin Çoruh University) 
 
Abstract 
Aging and aging is a subject that carries the currentity. In particular, reasons such as improvement in health conditions, 
increased survival expectancy and socio-psychological conditions change the age structure and demographic dynamics of 
countries. Therefore, old age is a period to focus on. In this sense, the main subject of the study is the elderly living in Artvin. 
This study aims to understand how individuals shape their daily lives, how they maintain their economic and social relations 
after retirement, and what dynamics are used to shape these relationships. For this purpose, in-depth interviews were conducted 
based on qualitative research methodology. Interviews were conducted with a total of 10 people, 4 females and 6 males, in 
Artvin center, Hopa and Borcka districts. 
Keywords: Aging, Gerontosociology, Artvin. 

 

Giriş 

Yaşlanma, doğumda başlayarak ölüme dek süren, geri döndürülemez ve dinamik bir süreçtir, yaşlanmanın 
beraberinde getirdiği bir dönem olarak “yaşlılık” ise biyolojik yaşam döngüsünde varılan en son noktadır. 
Antropolojik incelemeler, insanlık tarihinin çok eski dönemlerinde dahi yaşlı bireylerin var olduğunu kanıtlamıştır. 
Dolayısıyla yaşlanma, insanlık tarihi kadar eskidir. Bununla birlikte günümüzde yaşlanma olgusuna yapılan 
vurgunun artmasına neden olan ana etmen, bugün daha fazla sayıda bireyin yaşlanabiliyor olmasıdır. Bir başka 
deyişle, insanoğlunun biyolojik olarak belirlenmiş ömür uzunluğunda bir değişim olmamış olmasına rağmen, yaşlı 
olarak kabul edilen kişi sayısı özellikle 19. yüzyıldan itibaren önemli ölçüde artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 
Doğumda yaşam beklentisinin yükselmesi olarak da ifade edilebilecek bu durum, nüfusların yaşlanmasını 
beraberinde getirmektedir. Yaşlı nüfustaki bu artış, önemli bir toplumsal değişme olarak kabul edilmektedir 
(Önder Erol, 2016: 158). 

Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılığın bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerini tarif eder, açıklar ve bunlara 
müdahale olanaklarını inceler. Yaşlanma süreçlerini ve yaşlılığı yapılandıran çevreler ve sosyal kurumlar da 
gerontolojinin araştırma alanına girer. Gerontoloji bu amaç ve hedefler doğrultusunda yaşlanma olgusunun mikro 
ve makro düzlemlerdeki süreçlerini bilimsel metotlarla inceleyen, teorileri ile bunları yorumlayan, bugün ve 
gelecekte yaratabilecekleri sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar hakkında öngörüler ortaya koyan, bilgilerini 
ampirik araştırmalardan elde eden kapsamlı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır (Tufan, 2016: 17-18).  

Yaşanılan yıl açısından bakıldığında 60 ya da 65 yaşın üzerindeki kişiler yaşlı kabul edilir. Genel olarak kabul gören 
65 yaş ve üzeridir; bu yaş grubu kronolojik olarak yaşlı olarak tanımlanır. Yaşlılığın pek çok tanımlaması 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneğinde azalmadır. Başka bir tanımla yaşlılık 
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dönemi daha önceki yaşlarla karşılaştırıldığında bedensel ve zihinsel işlevlerindeki bozulmanın belirgin olarak 
arttığı dönemdir (Arslantaş, 2016: 3). Bedensel ve zihinsel işlevlerde bozulmaların yanı sıra yaşlılar daha farklı 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Başka bir ifadeyle bireyler yaşlandıkça bedensel ve zihinsel rahatsızlıkların yanında 
sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik sorunlar, yaşlılık döneminin doğal sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sosyal değişimlerle başa çıkabilmek, sosyal iletişimde güçlük çekmek, gelirin azalması, tüketici konumunda 
bulunulması ve bunun yanı sıra sağlık problemleri gibi sorunlar yaşlılık döneminde sıkça görülen problemler 
arasında sayılabilmektedir.  

Bu çalışmanın temel konusunu Artvin’de yaşayan yaşlılar oluşturmaktadır. Artvin’de yaşayan yaşlıların gündelik 
yaşamlarını nasıl şekillendirdiklerini, emekli olduktan sonra ekonomik ve toplumsal ilişkilerini nasıl 
sürdürdüklerini, sözü edilen ilişkilerin şekillenmesini sağlayan dinamiklerin ne olduğunu, değişen koşullar 
itibariyle ne tür problemlerle karşılaştıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma 
yöntemine dayalı derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Artvin merkez, Hopa ve Borçka ilçelerinde 4’ü 
kadın ve 6’sı erkek olmak üzere toplamda 10 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Gerontososyoloji ve Yaşlılık 

Gerontoloji, yaşlılık sürecini, yaşlanmanın nedenlerini ve koşullarını, yaşla ilgili davranış biçimlerini ve yaşlanma 
süreci çerçevesinde değişen tutum ve davranış kalıplarını araştıran bir bilim dalıdır. Sosyal psikoloji, biyoloji, 
sosyoloji, sosyal konut, yaşlılar politikası ve kent planlaması ile yakından ilgili gerontoloji, bireyin yaşamına yıllar 
eklenmekten dolayı bireyin yaşlılık halinde da kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak isteyen bir bilim dalıdır. 1945 
yılında Amerika’da ilk Gerontoloji Derneği kurulmuş, 1960’lı yıllarda gerontoloji, Batı dünyasında görülen nüfus 
azalması ile birlikte toplumda artan yaşlanma oranının etkisiyle akademik bir disiplin olarak hızla gelişmiştir 
Geronto sosyoloji ise, iki kola ayrılmaktadır. Yaşlılık sosyolojisi ve yaşlanma sosyolojisi. Yaşlılık sosyolojisi 
toplumsal sosyal yapıların strüktürlerini analiz etmektedir. Çünkü bunlar yaşlıların yaşam koşullarını 
belirlemektedir. Yaşlanma sosyolojisi ise son yıllarda yaşlılık politikaları ve uygulama alanlarında yoğun çalışmalar 
yapmaktadır. Bunlar arasında sosyal güvenlik, yaşlılıkta bakım, yaşlıların sosyal ve kültürel alana katılımı, aile 
ilişkileri ve yaşlılara yapılan yardımların kapsamı ve sınırları gibi birçok alanda araştırma, incelemeler ve 
uygulamalar yer almaktadır (Kalınkara, 2016: 17-18,21).  Dolayısıyla geronto sosyoloji, yaşlılığın sosyolojik 
boyutunu incelemektedir. Diğer bir ifadeyle yaşlılık süreci ve yaşlılık döneminde ortaya çıkan dinamiklerin sosyo-
politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri nasıl şekillendirdiği üzerinde odaklanmaktadır. 

Yaşlılığın standart bir tanımı olmamakla beraber fizyolojik, biyolojik, ekonomik veya sosyolojik olmak üzere pek 
çok farklı alanda yapılan tanımları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık dönemi için kronolojik 
tanımlamayı dikkate alarak bu dönemi, “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir. Kronolojik yaş tanımlamalarında 
farklı yaş kriterlerinin kullanımı da söz konudur. Birleşmiş Milletler bu alandaki çalışmalarında yaşlılık sınırını 60 
ve üzeri yaş olarak temel almaktadır. Ancak, ulusal ve uluslararası yaşlılık çalışmalarının genelinde görülen 
DSÖ’nün kronolojik yaş tanımı esas alınmaktadır (Ak, 2016: 1020). Yaşlanma ise, doğumdan ölüme kadar süren 
hem bir büyüme hem de bir gelişme sürecidir. Bu süreç sosyolojik anlamda sosyalizasyonla iç içedir. Bu süreç 
içerisinde bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik değişmelerin etkisi altında bireysel algı ve yorumlarında 
farklılık taşır (Görgün Baran, 2008: 94). Dolayısıyla yaşlanmanın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarından 
bahsetmek mümkündür.  

Biyolojik açıdan yaşlanmanın zaman olarak başlangıcı açık bırakılmakta ve fonksiyonel gerilemelere bakılarak 
yaşlanmanın meydana gelip gelmediği tespit edilmeye çalışılmaktadır. Farklı organların farklı şekillerde yaşlanması 
veya eğer hiçbir fonksiyonel kayıp meydana gelmiyorsa yaşlanmanın meydana gelmemesi gibi çeşitli şekillerde 
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değerlendirmelere gidilebilmektedir. Buradaki amaç fonksiyonel azalma süreçlerini belirlemek, onları 
anlayabilmek, yavaşlatmak veya tamamen ortadan kaldırmaktır (Tufan, 2004: 80). Psikolojik ve Sosyal Açıdan 
Yaşlanma ise, Dünya Sağlık Örgütü sağlığı bedensel, ruhi ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik hali olarak 
tanımlamaktadır. Kişinin sadece bedensel fonksiyonlarının iyi olması onu sağlıklı kabul etmemiz için yeterli 
değildir. Yaşlı bireyin ruhi durumu ve toplumla ilişkisinin düzeyi de göz önüne alınmalıdır. Yaşlıların özel yaklaşım 
gerektiren görme ve işitme sorunları, bunama, depresyon, yürüme güçlükleri, düşmeler, beslenme bozuklukları, 
çoklu ilaç kullanımları, idrar kaçırma gibi sağlık sorunları birer sosyal sorundur (Bayraktar, 2007: 28). Biyolojik 
yaşlanma bireyden bireye, toplumdan topluma değişen kriterleri barındırmakta ve daha çok sağlık problemleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlanma sadece biyolojik olarak gerçekleşmemekte, psikolojik ve toplumsal 
boyutları da içerisinde barındırmaktadır. Gelişen toplumsal yapıda genelde insanlar ve özelde yaşlılar çok farklı 
sorunlarla karşılaşabilmektedir. Çalışma ya da üretim hayatının sona ermesi, bu duruma uyum sağlama ya da 
sağlayamama, sosyal uyumsuzluk, statü kaybı ya da sosyal iletişimde yaşanan problemler yaşlılarda sıkça 
görülebilmektedir.  Şu da bir gerçek ki yaşlılık döneminde meydana gelen değişimler başta kendilerini, ailelerini 
ve tüm toplumu etkilemektedir. Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminin de kendi ait sorunları ve 
sorunlara üretilen çözüm yolları mevcuttur. Burada önemli olan meydana gelen değişimlere verilen yanıtlar, başka 
bir ifadeyle meydana değişikliklere karşılık yaşlıların gündelik yaşamlarını nasıl şekillendirdikleri sosyo-ekonomik 
ilişkilerini nasıl yönlendirdiklerini anlamaya çalışmaktır.  

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, herhangi bir şekilde istatistiksel prosedürler 
ya da başka bir sayısal araç olmaksızın bulguların üretildiği araştırma olarak anlaşılabilir. Nitel araştırmada çeşitli 
ampirik araştırmaların kullanılması örnek olay, kişisel deneyim, hayat hikayesi, mülakat, gözlemsel, tarihsel, 
etkileşimsel ve görsel metinler, bireylerin hayatlarındaki önemli anların ve anlamlarının tanımlanmasıdır (Altunışık 
vd. 2007: 248). Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden derinlemesine mülakat tekniğine yer verilmiştir. 
Derinlemesine mülakat ya da görüşme tekniği, nitel araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. 
Nitel araştırmada görüşme, temel veri toplama araçlarındandır. İnsanların gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına, 
tanımlamalarına ve gerçeği inşa edişlerine vakıf olmanın iyi bir yoludur. Aynı zamanda, başkalarını anlamak için 
kullanılan en güçlü yöntemlerdendir (Punch 2011: 165-166) Çalışmanın örneklem seçiminde kartopu örnekleme 
kullanılmıştır. Kartopu örnekleme, örneklemin aşamalı olarak çekilmesidir. İlk aşamada örneklem az sayıda, 
araştırmacının yakın çevresinden ihtimali olmayan yönteme göre seçilir. İkinci aşamada bu örneklemdeki denekler 
kendi yakın çevrelerinden ikinci bir örneklem çekerler. Üçüncü ve devam ederse dördüncü ve beşinci aşamalarda 
o grup denekler kendi çevrelerinden denekler çekerek örneklemin tümünü oluştururlar. Az denekle başlayıp 
giderek çoğalan bu tür örneklem, bir kartopunun yuvarlanarak büyümesine benzediğinden kartopu yöntemi olarak 
adlandırılmaktadır (Aziz, 2010: 55).  

Çalışmanın alan araştırması kapsamında, Artvin merkez, Borçka ve Hopa ilçelerinde derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Artvin merkezde 3 erkek 1 kadın; Borçka’da 3 erkek 1 kadın ve Hopa’da 2 kadın olmak üzere 
toplamda 10 kişiyle görüşülmüştür. Mülakatlar, görüşülen kişilerle yüz yüze bir şekilde yapılmış ve görüşmelerde 
ses kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Bulguların Değerlendirilmesi 

Alan araştırması kapsamında elde edilen bulgular, çalışmanın kavramsal çerçevesine ve temel sorunsalına göre 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken görüşülen kişiler hakkında tanıtıcı bilgilere başvurulmuştur. Bu 
bilgiler, görüşülen kişilerin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, mesleği ve nerede ikamet ettiğinden oluşmaktadır. 
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Yaşlılık Algısı 

Kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğraması olan yaşlanma hem bireysel hem de toplumsal etkileri olan bir 
olgudur. Toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. 
Zamana ve toplumdan topluma farklılık gösteren yaşlılığın sadece biyolojik değil aynı zamanda toplumsal ve 
kültürel boyutları da mevcuttur. Bu bağlamda, toplumda yaşlılığın olumlu yönleri göz ardı edilerek bakıma 
muhtaç, sosyal ilişkileri zayıf, gelişmelere kapalı, mutsuz, huzursuz ve yalnız bireyler akla gelebilmektedir. Bu 
olumsuz değerlendirmeler yaşlıların bağımsızlıklarını kaybetmelerine ve hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine 
neden olabilmektedir (Ak, 2016: 1019). Dolayısıyla bireylerin yaşlılık algısı da bu söylemler üzerine 
şekillenmektedir. Artvin’de yaşayanların yaşlılık ile ilgili algıları şu şekildedir:  

“Yaşlılık, işgücünü kaybetmiş insandır. Hayattan yorulmuş bir insan. Ama bir taraftan da yaşlandıkça hayata 
sımsıkı sarılan bir tarafı da vardır. Fazla çalışmak da içinden gelir” (G1).  

“Yaşlılık çalışma durumunun bitmesi, istirahat döneminin başlamasıdır bana göre. Yavaş yavaş ölümü bekleme 
zamanıdır” (G4). 

“Bütün her şey yavaşlıyor, yapmak istediklerinin yapamama, başka birilerine ihtiyaç duymamdır. Aktiflik çok 
kalmaz artık. Fonksiyonların yarı yarıya bitmesi anlamında gelir” (G3). 

“Yaprak nasıl sararıyor, biz de öyle sarardık. İnsan ne kadar yaşlanırsa o kadar toprağa dadanıyor. Dükkânda 
durmak istemiyorum. Köyde olsam, hep toprakla haşır neşir olurum. Demek ki insan yaklaştıkça toprağa 
yaklaşıyor” (G8). 

Yaşlılık, bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak değişime uğramasının bir yönünü oluşturmaktadır. Yaşlılık ile algı 
ve tutumlar ise, sözü edilen çerçevede şekillenmektedir. Nitekim Artvin’de yaşayanlarda aynı yönde yaşlılık algısı 
oluşmaktadır. Hayatın çoğu aktivitelerinin bittiği dinlenme dönemi olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel gücün 
azalması ile birlikte, kendi ihtiyaçları için başka bir insana ihtiyaç duyulması gereken bir dönemi de ifade 
etmektedir. Ayrıca ölüme en yakın dönem olan yaşlılık dönemi, ölümü bekleme zamanı olduğu, başka bir ifadeyle 
yaşlılığın ölüm üzerinden tahayyül edildiği bir görüntü sergilemektedir.   

Ekonomik İlişkilerin Şekillenmesi  

Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlanma döneminde de kendine özgü amaçları, sorunları ve çözümleri 
mevcuttur. Yaşlılık döneminde bireylerin yaşamlarında meydana gelen değişimler, başta aileleri olmak üzere tüm 
toplumu etkiler. Bu dönemde ailede meydana gelen en önemli değişim, eşlerin emekli olmalarından kaynaklanan 
gelirdeki azalmadır. Yaşlı nüfus genelde tüketici durumdadır ve üretime katkıları oldukça sınırlı düzeyde kalır. 
Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan gelir ve verim düşüklüğü, üretici durumdan tüketici konumuna geçme 
yaşlıyı bağımlı ve bakıma muhtaç kılar (Avcı ve Aksoy, 2016: 181). Yaşlılık dönemi daha çok tüketici grup olarak 
değerlendirilmektedir. Çalışma yaşamında aktif bir şekilde çok fazla yer almayan bir grup olarak görülmektedir. 
Bu anlamda Artvin’de yaşayanların, yaşlıların ekonomik ilişkilerini şu şekilde ifade etmişlerdir.  

 “Ben çok boş durmayı sevmiyorum. Paraya ihtiyacım mı var yok. Aylık emekli gelirim beş bin lira civarı. SGK’da 
memurdum, oradan emekliyim.  Bu saatten sonra ne yapacağım parayı. Ama boş durmayı sevmiyorum. İki oğlum 
var onlar İstanbul’da ben burada yalnızım. Bu kafeyi işletiyorum 15 yıldır. Şimdi daha farklı bir şeyler yapmak 
istiyorum. Aşçı Yardımcılığı öğretmenliği yapıyorum. Burada şimdi kurs vermeye başladık, kursiyerlerim oldu. 
Kursu kendim aldım. Sınava girdim belgeyi aldım. Şimdi kurs veriyorum ama. Benim daha farklı hedeflerim var. 
Bizim köy Karşıköy. Sınıra yakın. Oraya kapı açılma ihtimali çok yüksek. Ben de diyorum oraya bir işyeri açayım. 
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Batum’dan giriş çıkışlar olacak. Karagöl’e gelenler çok olacak oradan olacak. Gelip geçenlerin güzergâhı benim 
mekânım olacak. Ben şimdi oraya bir şeyler düşünüyorum. Ben bunları tek başıma yapıyorum bu yaşımda. 
Durmuyorum durmak yok bana göre. Bana gelip diyorlar ki, yoruldun dinlen biraz. Ben de diyorum ki, susun, ne 
yorulması. Yorulmak yok. Ben yoruldukça daha çok azimleniyorum” (G5). 

“Ellerinden geldiğince hayata devam etmeye çalışırlar. Buranın bağı bahçesi çoktur. Çoğu bağ bahçede çalışırlar. 
Kendilerini ailelerine adamışlardır ve kaç yaşında olursalar olsunlar çalışırlar buranın insanları. Sağlık problemleri, 
sakatlık durumları olamadığında çalışırlar. Hele kadınlar daha çok çalışır burada. Yaşlı kadınların kamburu çıkana 
kadar, elden ayaktan düşene kadar çalışırlar. Çoğu insan emekli olduktan sonra bağına bahçesinde üretime devam 
ediyorlar” (G6). 

“Artvin’in yaşlıları çalışır çabalar. Ne yapsınlar maaş yetmiyor. Bir şekilde döndürmek lazım. Oturarak da para 
kazanamazsın. Mecbur çalışacaksın, üreteceksin. Bu şekilde hem para kazanıyoruz hem de gün geçiriyoruz. Zaten 
şimdiki gençler bağ bahçede çalışmak istemiyor. İstiyorlar ki masa başı iş olsun. Onların yapmadıkları işlerde bize 
kalıyor. Talebe taşıyorum. İki hayvanım var köyde, fındığım var. Köy hayatını yaşıyoruz” (G9). 

Yaşlılık dönemi çalışma hayatında aktif bir şekilde yer almamayı ifade etmektedir. Özellikle emekli olduktan sonra 
fiziksel gücün düşmesi ile birlikte çalışma yaşamından geri çekilme olarak değerlendirilmektedir. Fakat 
günümüzde, yaşlılık döneminde yer alan bireylerin, yaşlanmanın beraberinde getirmiş olduğu fiziksel, psikolojik 
ve sosyal değişimlere karşı bir duruş, başka bir ifadeyle değişimlerle başa çıkabilmenin stratejilerini geliştirmektedir. 
Söz konusu stratejilerin başında çalışma hayatında yer almaya çalışmak, ekonomik ilişkilerini şekillendirecek bir 
uğraş edinme çabası yer almaktadır. Nitekim Artvin’de yaşayan yaşlılarda da söz konusu duruma sıkça 
karşılaşılmaktadır. Artvin’de emekli olduktan sonra çalışma hayatında aktif bir şekilde yer almaktadırlar. Özellikle 
kendilerine ait bağ, bahçesi olan bireyler ekonominin üretim aşamasında yer alarak çalışmayı tercih etmektedir. Bu 
anlamda emekli olduktan sonra dinlenmek yerine çalışmayı tercih etmelerindeki birinci etmen, üretimde 
bulunabilecekleri arsalarının olmasıdır. Bir diğer neden ise, emekli olduktan sonra gelirin yetmemesi üzerinden 
kendilerine bir uğraş alanı bulmaya çalışmaktadırlar. Başka bir ifadeyle, ekonomik kaygılar, yaşlı olarak 
nitelendirilen bireylerin çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktadır. Ayrıca, Artvin sürekli göç veren ve özellikle 
genç nüfusun göç ettiği düşünüldüğünde ve kalan gençlerin çalışmakta tercih etmediği işleri icra etmeleri de, 
Artvin’de yaşayan yaşlıların çalışma alanlarını genişletmektedir.  

Sosyal İlişkiler 

Gelişen ve karmaşıklaşan toplumda yaşlılar yepyeni bambaşka rahatsızlıklarla tanışıyorlar. Tıbbi ve ruhi bakımdan 
yeterli de olsa, toplumla ilişkilerini sürdürmekte güçlük çeken bireyin bu güçlüğü aşmasına yardım etmek, 
toplumla iletişimini daha da iyileştirerek yaşamını daha doyumlu kılmak gerekir. Yalnızlık, sosyal uyumsuzluk, 
sosyal iletişimde güçlük çekme ve tolumda statü yitiminin getirdiği sorunlar yaşlıların üzerinde yeterince 
durulmayan sosyal problemlerdir (Bayraktar, 2007: 29). Sözü edilen sosyal problemler, yaşlıların gündelik 
yaşamlarını önemli oranda etkilemektedir. Artvin’de yaşayanların, gündelik yaşamlarını şekillendiren dinamikler 
şu şekildedir:  

“Çalışırken ilgi çoktu. Emekli olduktan sonra ilgi kesildi. Ekonomik bakımdan şu an sıkıntı. İnsanlar bir çay 
ısmarlamaktan kaçınıyorlar. 8 kişi otursan çay ısmarlasan 8 lira yapar. Eve ekmek götürürsün. İnsanlar 1 liranın 
hesabını yapıyor. Doğal olarak da arkadaşlık azalıyor” (G2). 

“Sosyal çevrem aynı benim, onlara da zaman ayıramıyorum çalışmaktan. Diğerleri gider çay ocağında oturur sohbet 
eder. Ben oralara fazla takılmam. Esnaflıktan dolayı zaman bulamıyorum. Yaşlandıkça da eski arkadaşlarla 
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arkadaşlığını sürdüresi gelmiyor insanın. Gençken kahvehaneye giderdik ama şimdi oralarda hoş gelmiyor. 
Çalışmak daha iyi geliyor bana” (G1). 

“Dairede çalışırken arkadaşlarım çoktu. Emekli olduktan sonra arkadaş sayım azaldı. Çalışırken iş ilişkileri benden 
satın alsın, benle iş yapsın diye samimiyet çoktu. İş bitti arkadaşlık da bitti” (G4). 

Yaşlılık döneminde karşılaşılan problemlerden birini sosyal ilişkiler oluşturmaktadır. Sağlık problemleri, aynı 
ortamda bulunamama, ekonomik kaygılar vb. gibi nedenler yaşlılık dönemindeki bireylerin sosyal yaşamlarını 
olumsuz yönde etkilediği söylenilebilir. Özellikle ekonomik kaygılar bu nedenlerin başında gelmektedir.  
Ekonomik olarak gelir azlığı nedeniyle ile yaşlıların eski arkadaşlarına vakit ayıramadığı ya da sosyal ilişkilerine 
gereken zamanı ayırmadıkları söylenebilir. Ayrıca, bahçe ya da tarla gibi ilgilenerek ekonomik gelir sağlayan 
bireylerin sosyal ilişkilerine zaman ayıramadıkları görülmektedir.  

Kuşaklararası İletişim 

İnsanlar yaşlandıkça, her şeyden endişelenmeye ve korkmaya başlarlar. Başkalarına karşı güvenleri azalmaya başlar. 
Örneğin gençleri beğenmemeye başlarlar. Gençlerde ahlak ve terbiye kalmadığını, kendilerini saymadıklarını, bu 
gençlere bu ülkenin nasıl emanet edileceğini, hâlbuki kendilerinin ne kadar becerikli, çalışkan ve başarılı olduklarını 
iddia ederler. Bununla birlikte tenkit ettikleri çevreden önemsenmek, beğenilme ve takdir edilmek, övülmek ve 
saygı görmek isterler (Kalınkara, 2016: 23-24). Bu anlamda Artvin’de yaşayanların gençlere yönelik algı ve 
tutumları şu şekildedir:  

“Şu andaki gençlik felaket. Ülke şimdiki gençlere kalsa gümbürtüye gider ben sana söyleyeyim. Gençlere soruyorlar 
Cumhuriyet ne zaman kuruldu, diye. 15 kişinin hiçbiri cevap veremedim. 16. Kişi en sonunda bildi nereden 
öğrendin dediklerinde babamdan dedi. İnternet de etkili gençleri bitirdi” (G5). 

“Saygı sevgi kalktı. Biz 15 yaşındayken babamızın yanında yayılarak. Bacak bacak üstüne atıp oturamazdık. Şimdi 
öyle mi. Gençlerin hiçbirisi yaşlılara babasına danışmıyor. Kendi kafasına göre davranıyor. Zarar ediyor ettikten 
sonra babasının yanına geliyor. Bizim zamanımızda saygı vardı, sorumluluk vardı” (G2). 

“Şimdiki gençlikte sorumluluk yok. İş yapmazlar. Hazır yeme derdindeler. Bunda da sorun biziz. Biz veremedik 
galiba. Sen sorumluluk versen başka aile vermeyince çatışıyorsun” (G3). 

“Bizim dönemimizde korku vardı, saygı vardı. Büyüklerden çekinme vardı. Şimdi sevgilileriyle rahat dolaşıyorlar. 
Biz öyle yapamazdık. Şimdiki durum çok farklı, gençler çok rahatlar. Ah internet. İnternetten sonra mı, her şeyi 
orada gördüklerinden mi bilmiyorum istekleri artıyor. Bir şey yapmazlar, her şey ellerinde olsun isterler. Bu çok 
sıkıntılı bir şey. Ben bu yaşımda çalışıyorum, ama gençlerde böyle bir şey yok. Ben üniversiteyi kazandım çay vardı, 
iş vardı gidemedim, kimse de git demedi. Şimdi gençlerin elinde her şey var çalışmak yok” (G6). 

Kuşaklar arası iletişim her zaman güncelliğini koruyan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yaşlı ve 
gençler arasında önemli oranda çatışma görülebilmektedir. Nitekim Artvin’de yaşayan yaşlılar, gençlerin sorumluk 
sahibi olamadıkları, üretimden çok tüketime yöneldikleri, tarihi bilgilere çok fazla sahip olamadıkları konusunda 
yakınmalar söz konusudur. Özellikle kendi dönemlerindeki gençlik ile şimdiki gençliği karşılaştırarak, kendi 
dönemlerinde yaşayan gençlerin sorumluluk sahibi oldukları, saygı çerçevesinde büyüklerine yaklaştıklarını, 
herhangi bir iş ayrımı yapmadan üretimde yer aldıklarını ifade etmektedirler. Sözü edilen farklıkların kaynağını 
ise, internet olarak görülmektedir.  

Sonuç 
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Dünya nüfusu gün geçtikçe biraz daha yaşlanmaktadır. Doğum oranlarının düşmesi, sağlık koşullarının iyileşmesi 
ve hayatta kalma beklentisinin artması gibi süreçler bu durumun en önemli dinamiklerini oluşturmaktadır.  Bu 
anlamda yaşlı nüfus oranı ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye değişmesinin yanı sıra dünya ve Türkiye 
nüfusunun yaş yapısı ve demografik dinamikleri değişmektedir. Türkiye artık genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
ülke olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmektedir. Özellikle göç veren bölgelerde yaşlı nüfusu önemli bir potansiyele 
sahiptir. Göç veren bir şehir olması itibariyle Artvin, sahip olduğu yaşlı nüfus açısından önemli bir veri kaynağı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yaşlılık, bireylerin fiziksel ve psikolojik olarak değişime uğramasının bir yönünü oluşturmaktadır. Söz konusu 
değişim ekseninde ise algı ve tutumların şekillendiğini görmekteyiz. Yaşlılarda daha çok fiziksel gücün azalması, 
emekli olmanın beraberinde getirmiş olduğu çalışma hayatından uzak kalma durumu ve sosyal ilişkilerdeki 
değişiklikler, sosyal ve psikolojik olarak yaşlılık algısını etkilemiştir. Özellikle yaşlılığın, ölümle bağlantı kurulduğu 
görülmekte, yaşlılığı birtakım ihtiyaçlar için başkasına bağımlı olma hali olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 
yaşlılık ölümü bekleme dönemi olarak görülmektedir. Her ne kadar, pasif ve ölüme yakın bir dönem olarak algı ve 
tutumlar şekillense de bunun tam tersi eylem ve davranışlarda bulunulmaktadır. Bunun en önemli dinamiğini ise, 
emekli olduktan sonra çalışma hayatında aktif bir şekilde yer alınmaya çalışılmak oluşturmaktadır. Artvin’in daha 
çok kırsal bir bölge olması, yaşlı nüfus yoğunluğunun fazla olması, ek gelir elde etme ihtiyacı gibi etmenler, yaşlıları 
çalışma hayatında görmemizi sağlamaktadır.  

Ekonomik kaygılar, yaşlılık dönemindeki bireyleri ek gelir elde etmek amacıyla çalışma hayatında görmemizi 
sağlarken; bir diğer taraftan sosyal ilişkilerine aynı şekilde zaman ayıramadıkları görülmektedir. Özellikle bağ, 
bahçesi ile ilgilenip üretim yapan bireylerin arkadaş çevrelerine çok fazla katılamadıkları söylenebilir. Ayrıca, sosyal 
ilişkilerin devamı için de belirli bir ekonomik gelire ihtiyaç duyulmasından dolayı aile içi giderlerin daha öncelikli 
olduğu görülmektedir. Ekonomik kaygıların dışında sağlık problemleri, aynı ortamda bulunamama, vb. gibi 
nedenler yaşlılık dönemindeki bireylerin sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği söylenilebilir. 

Yaşlıların çalışma hayatında yer almasını sağlayan ve sosyal ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör olan ekonomik 
kaygılara, gençlerin sahip olmadığı, gençlerin sorumluluk duygusundan uzak olduğu, üretim yerine tüketim 
alanında aktif bir şekilde yer aldıkları, her işte çalışmak istemedikleri düşünülmektedir. Kendi gençlik dönemleriyle 
bir karşılaştırma yaptıklarında gençlere yönelik önemli oranda kaygı taşıdıkları görülmektedir. Dolayısıyla 
Artvin’de yaşayan yaşlılık döneminde bulunan bireylerin, ekonomik kaygılar, Artvin’in fiziksel ve ekonomik 
koşulları nedeniyle yaşlılık dönemine yönelik algı ve tutumlara karşı bir duruş sergiledikleri görülmektedir.  
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7.  
Watching the City, Touching the City, Talking to the City: 
Rethinking the Image of the City in the Eastern Black Sea 

Kenti İzlemek, Kente Dokunmak, Kentle Konuşmak: Doğu 
Karadeniz’de Kent İmgesini Yeniden Düşünmek 

 

Kerem Özbey (Artvin Çoruh University)  
 
Abstract 
This work aims to understand the phenomenon of the city from a sociological perspective. For this purpose, the focus is on the 
imaginative meanings that cities create in people's minds. When we watch the city more closely, touch it and talk to it, it is 
observed that the meaning of urban imagery in the ard area is revealed and that the perspective of the city has completely 
changed. The common point of view about the cities in the eastern Black Sea is that the cities of the region have natural beauty, 
healthy living areas, fresh air and water, unique and postcard views, tourist attractions, and a green nature. However, regional 
cities have visible/known/familiar meanings as well as unseen/unknown/unrecognized meanings. The main purpose of this 
study is to rethink these meanings through the urban image of Artvin. In this study, the city of Artvin is evaluated on the basis 
of social phenomena such as border, informal migration, informal economy, smuggling, sex work, drug addiction, divorce, 
dams, mines, HESs and cancer. Based on these facts, it is concluded that the city has five different imaginations: the border 
image of the city, the migration experience of the city, the social collapse of the city, the ecological destruction of the city and 
the deadly face of the city. 
 
Keywords: City, Urban Image, Eastern Black Sea Region. 

Giriş 

İnsanın kendi yaşamını sürdürmek için ürettiği yapay mekanlar olarak tanımlanan kentler, ibadethanelerin, 
askeriyenin, siyasi yönetimin, ticaretin, sanayinin, sermayenin ve eğitimin merkezi olma özelliğini sahiptir. 
Farklılıkları olan hemen her toplum üyesinin kendisinden bir şey bulduğu bu yerleşim yeri, hem her türlü 
ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri etkileyen; hem de bu değişimlerden etkilenen bir ilişkiselliği içermektedir 
(Şentürk, 2016: 77). Bu açıdan kent, sosyolojiden mimariye, tarihten coğrafyaya, ekonomiden siyasete kadar 
uzanan çizgide farklı disiplinlerin ilgi odağı halini almıştır. 

Bu çalışma, genelde Doğu Karadeniz kentlerine, özelde ise Artvin’e odaklanarak, Artvin’le ilgili kent imgesini 
kendisine konu edinmektedir. Kentlerin görünen, bilinen, tanıdık anlamlarının nasıl üretildiği, söz konusu 
anlamlarının yanı sıra kentin görünmeyen, bilinmeyen, tanınmayan anlamlarının nasıl inşa olduğu, kenti tanımada 
kentin öteki yüzünün ne tür bir işleve ve role sahip olduğu bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bu 
sorunsal bağlamında, çalışmada, Artvin kenti, sınır, kayıtdışı göç, enformel ekonomi, kaçakçılık, seks işçiliği, 
uyuşturucu madde bağımlılığı, boşanma, barajlar, madenler, HES’ler ve kanser gibi toplumsal olgular üzerinden 
değerlendirilmektedir. 

Kent imgesinin farklı yönlerinin daha iyi anlaşılması amacıyla çalışmanın kuramsal yaklaşımını C. Wright Mills’in 
“Sosyolojik İmgelem” kavramsallaştırması oluşturmaktadır. Çünkü kentin insanların zihinlerinde bıraktığı izleri 
anlamanın en önemli yolu, sosyolojik imgelem kavramı üzerine odaklanmaktır. Milles’e göre, sosyolojik tahayyül 
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gücünün ilk verimi -ve onu meydana getiren sosyal bilimin ilk dersi- bireyin yalnızca kendisini yaşadığı dönem 
içerisinde konumlandırarak kişisel tecrübesine anlam verebileceği ve geleceğini tayin edebileceği, yalnızca kendi 
durumundaki diğer bütün insanların sahip olduğu fırsatlardan haberdar olarak kendi yaşam fırsatlarını 
öğrenebileceği düşüncesidir. Sosyolojik tahayyül gücü, en gayri şahsi ve en ücra dönüşümleri benliğin en mahrem 
özellikleriyle bir arada kapsayabilme ve bu ikisi arasındaki ilişkileri görebilme yeteneğidir. Onun kullanımının 
ardında her zaman, kişiliğini ve varoluş tarzını kazandığı toplum ve dönem içerisinde bireyin sahip olduğu 
toplumsal ve tarihsel anlamı öğrenme arzusu bulunmaktadır (Mills, 2016: 16-18). Bu bağlamda, çalışmada, kentin 
farklı yönleri arasındaki ilişkiselliğe odaklanılarak kent imgesi analiz edilmektedir. 

Doğu Karadeniz’de Kent İmgesinin Toplumsal Bileşimleri 

Doğu Karadeniz’de kent imgesi beş farklı bağlamda ele alınmıştır. Birincisi, kentin sınır imgesidir. İkincisi, kentin 
göç deneyimidir. Üçüncüsü, kentteki toplumsal çöküntüdür. Dördüncüsü, kentteki ekolojik yıkımdır. Beşincisi 
ise, kentin ölümcül yüzüdür. 

Kentin Sınır İmgesi 

Anthony Giddens’a göre sınır, iki veya daha fazla devleti ayıran ve birleştiren, bilinen ve coğrafi olarak belirlenmiş 
bir çizgidir (Giddens, 2008: 73). Servet Karabağ’a göre ise sınırlar, harita ve arazide devletlerin yetki ve egemenlik 
hatlarını gösterirler. Bu hatlar boyunca devletler birbirleriyle fiziksel temas kurar ve işbirlikleri geliştirirler. Sınırlar 
aynı zamanda tartışma ve çatışmaların yaşandığı ve devletlerin birbirlerini derinden etkiledikleri hatlardır (Karabağ, 
2014: 3). 

Sınırlar, temelde, uluslararası göçlerin kesişiminde yer almakta ve farklı göç örüntülerini temsil etmektedir. Farklı 
nedenlerle ve değişik amaçlarla göç eden göçmenler, ilk olarak Artvin’le doğrudan temas kurmakta ve bu nedenle 
Artvin için sınır demek, göçtür, göçmenlik demektir. Burada esas konu, göçün niteliği ve göçmenlerin kimliğidir. 
Çünkü göç günümüzde küreselleştiği için, sadece Artvin değil, pek çok kent, ülke ya da toplum göçle 
karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, Artvin’e yönelen göçmenler, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden, özellikle de 
Gürcistan’dan gelmektedir. Bu göçmenler, Türkiye-Gürcistan sınırındaki düzensiz göçler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu anlamda sınır, Artvin açısından düzensiz göç sorununa neden olmakta ve bu göç akımının 
Artvin’de yoğunlaşmasında etkili olmaktadır. 

Sınırlar, kuşkusuz göç sorununu beraberinde getirmektedir. Göçler de yine beraberinde farklı toplumsal sorunlara 
yol açmaktadır. Bu sorunların başında, düzensiz göç, kayıtdışı/kaçak/yasadışı göçmenlik, enformel ekonomi ve 
kayıtdışı istihdam, seks işçiliği, uyuşturucu madde bağımlılığı ve boşanma gibi toplumsal sorunlar yer almaktadır. 
Söz konusu sorunlar temelinde sınır, Artvin’in kent kimliğinin temel bileşenini, dolayısıyla da, genelde Doğu 
Karadeniz’de, özelde de Artvin’deki kent imgesinin ana sacayaklarından birini oluşturmaktadır. 

Kentin Göç Deneyimi 

Düzensiz göç, bireyin düzensiz veya yasadışı araçlar (geçersiz veya sahte dokümanlar) kullanarak yeni bir yerleşim 
yerine geçmesidir (Toksöz, 2006: 110). Düzensiz göçmen, ülkeye vize ile veya yasa dışı yollardan giren veya vize 
süresini aştığı halde ülkede kalmaya devam eden göçmenlerdir (Dedeoğlu ve Ekiz-Gökmen, 2011: 17). SSCB’nin 
dağılmasından itibaren artış gösteren düzensiz göç hareketi sonucu Türkiye’ye giderek daha çok insan gelmeye 
başlamıştır. Bu insanlar özellikle tekstil, eğlence, inşaat ve ev hizmetleri sektöründeki çeşitli işlerde kayıt dışı olarak 
kısa veya uzun süre çalışmaktadır. Bu tarihten itibaren Türkiye’de yabancı işgücünden söz edilmektedir (Pusch, 
2011: 120). 
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Kayıtdışı göçmenler Artvin’deki ticaret sektöründe pazarlarda alım-satım işçileri olarak, inşaat sektöründe inşaat 
işçisi olarak, tarım sektöründe çay işçileri olarak, ormancılık sektöründe odun kesme işçileri olarak, nakliyecilik 
sektöründe eşya taşıyıcıları/hamal olarak, temizlik sektöründe ev ve otellerde temizlik işçileri olarak, bakım 
sektöründe hasta, yaşlı ve çocuk bakıcıları olarak, eğlence sektöründe seks işçileri olarak çalışmaktadırlar. 
Göçmenler sözü edilen enformel sektörlerde kayıtdışı bir şekilde istihdam edilmektedirler. Kaçak işçi statüsünde 
işgücü piyasasına eklemlenen göçmenler, aynı zamanda Artvin’de kaçakçılık faaliyetleri içerisinde de yer 
almaktadırlar. Kaçak göçmenler, bulundukları ülkelerden Türkiye’ye, daha özelde ise Artvin’e mazot, sigara, alkol 
başta olmak üzere uyuşturucu madde kaçakçılığına kadar çok farklı ürünü piyasaya dâhil etmektedir. Bu süreç 
üzerinden Artvin’in kent imgesi ve kent kimliğinin temel bileşenlerinin sözü edilen sektörlerdeki kayıtdışı göç, 
enformel sektör ve kaçakçılık faaliyetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Kentteki Toplumsal Çöküntü 

Sosyalist rejimlerdeki çözülme ve yoksullaşmayla birlikte bu ülkelerde seks işçiliğinin ve seks işçiliği yapmak üzere 
göç eden ya da zorla göç ettirilen kadınların yaygınlaştığı ülkeler olarak gündeme girmiştir (Erder, 2011: 211). 
Toksöz ve Ünlütürk-Ulutaş’a göre, fuhuş sektörü, ev ve bakım hizmetlerinden sonra göçmen kadınların en yoğun 
talep gördüğü sektörlerin başında gelmektedir. Yerli işgücüyle rekabete dayanan imalat sanayii, turizm, tarım ve 
inşaat gibi sektörlerin aksine, ev hizmetleri, eğlence ve fuhuş sektöründe yerli ve göçmen işçileri 
işverenlerin/müşterilerin farklı taleplerine cevap veren iki ayrı gruptur. Eğlence ve fuhuş sektöründe çalışan göçmen 
kadınlar, sektöre giriş ve çalışma koşulları itibariyle üç farklı grupta değerlendirilebilir. İlk grup, eğlence sektöründe 
çalışma iznine sahip olarak istihdam edilenlerden oluşmaktadır. İkinci grup, Türkiye’ye turist vizesiyle giriş yaparak 
fuhuş sektöründe kendi hesabına veya aracılara kazançlarından belirli miktarda prim ödeyerek çalışanlardan 
oluşmaktadır. Bu gruptakiler, ya doğrudan fuhuş sektöründe çalışmak üzere göç etmiş ya da bavul ticareti, turizm, 
ev hizmetleri sektörlerinde çalıştıktan sonra fuhuş sektörüne geçmişlerdir. Son grup ise başka bir sektörde 
çalışacakları vaadiyle kandırılmış ve zorla fuhuş sektörüne sokulmuş, insan ticareti mağduru kadınlardır (Toksöz 
ve Ünlütürk-Ulutaş, 2011: 179-180). 

Artvin’in kent imgesini oluşturan bileşenlerden biri de, bölgede yaygın bir şekilde gözlemlenen seks işçiliğidir. Bu 
işçilik, beraberinde uyuşturucu madde bağımlılığı ile ailelerin boşanması olgularını ortaya çıkarmıştır. Artvin’deki 
seks işçiliğinin mekânsal izdüşümünü, kentlerin merkezleri oluşturmaktadır. Kaçak statüsünde, bar ve otellerde yer 
alan seks işçileri, Hopa başta olmak üzere, Borçka ve Artvin’in kent merkezlerindeki otellerde çalışmaktadırlar. 
Öyle ki, seks işçiliği en fazla Hopa’nın kent kimliğiyle özdeş hale gelmiş durumdadır. Kentin insanların zihinlerinde 
bıraktığı iz, seks işçiliğiyle Hopa kimliğinin iç içe olması, Hopa’nın seks işçiliğinin kalesi gibi görünmesidir. Kentle 
ilgili söz konusu imgelem, her ne kadar kentte yaşayanlar üzerinde bir baskı ve rahatsızlık oluşturmuş olsa da, 
kentle özdeş bir yapı ortaya çıkmıştır. Seks sektörü, beraberinde uyuşturucu madde bağımlığını ortaya çıkarmış, 
çok sayıda insan bu bağımlılığın kurbanı olmuş ve esrar, eroin, kokain gibi uyuşturucu maddelerle tanışma yaşı 
düşmüştür (Bkz. Metin ve Koyuncu, 2013). Yine seks sektörünün sonuçlarından biri de, kentteki ailelerin 
boşanmasına neden olmuş, boşanma sayısı hızla artmıştır. Bu anlamda, seks işçiliği, kentteki yıkıcı sonuçlar ortaya 
koymuş ve bu işçilik sebebiyle toplumsal yapıda çözülmeler baş göstermiştir. 

Kentteki Ekolojik Yıkım 

Artvin hakkında bilinen/tanıdık anlamların başında, onun bir barajlar kenti olduğu gelmektedir. Bir baraj kenti 
olması, Artvin’in iktisadi kalkınmada oynadığı role atıf yapılmaktadır. Özellikle iktisadi kalkınma açısından 
düşünüldüğünde, Artvin, kalkınmanın ana motorunu oluşturacak düzeyde barajlarla doludur. “Barajlar kenti 
Artvin” söylemi, her ne kadar başlangıçta kulağa hoş gelse de, barajların doğurduğu sonuçlar dikkate alındığında, 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
60 

söz konusu söylemin bu kez kulağı tırmalayan yönleri ortaya çıkmaktadır. Barajların yapıldığı yerlerdeki yerleşim 
yerlerinin büyük bir kısmı sular altında kalmakta, yöre insanı baraj projesi kapsamında eline geçeceği paranın peşini 
kovalarken, baraj inşa süreci, kentin hafıza mekanlarını, yaşanmışlıkları, hatıralarını, kültürel birikimlerini, sosyal 
sermayesini ve daha da önemlisi kültürünü ve medeniyetini ortadan kaldırmaktadır. Kent açısından ekolojik bir 
yıkımı sembolize etmektedir barajlar. Barajlar, yapıldığı bölgedeki insanların göç etmesine neden olmakta ve bu 
yönüyle toplumsal yapıda değişmeleri meydana getirmektedir (Bkz. Beyaz Özbey, 2017). İnsanların baraj 
nedeniyle göç etmesi, kentin ve bölgenin dinamizmini ortadan kaldırmaktadır. 

Barajların yanı sıra madenler, Artvin’in kent imgesinin ve kimliğinin diğer bir yüzünü oluşturmaktadır. Barajlarda 
olduğu kadar madenler konusunda da Artvin’in “madenler kenti” olarak görülmesi, kentin iktisadi açıdan önemli 
bir kaynak olarak görülmesine neden olmuş durumdadır. Hem barajlar hem de madenler konusunda toplumsal 
tepkilerin kısıtlı olması, şirketlerin daha rahat bir şekilde hareket etmesine ve kendi istedikleri şekilde madenleri 
kullanmalarına sebebiyet vermektedir. Konuyla ilgili yaygın bakış açısı, barajların da madenlerin de ekonomi için 
kullanılması gerektiği yönündedir. Hatta bu konuda karşı çıkanlar, ülkedeki iktisadi kalkınmayı istemeyenler 
olarak etiketlenmektedir. 

Barajlar ve madenler kadar HES’ler de benzer bir sosyolojik profile sahiptir Artvin için. Artvin, enerji yatırımları 
açısından bulunmaz bir nimet olarak görülmekte ve hemen her tarafına HES’ler yapılmaktadır. HES’lerin kentin 
enerji kaynaklarını karşı konulmaz bir biçimde kullanması, enerji kaynaklarının yine enerji şirketleri tarafından 
sömürüldüğünün açık bir kanıtı niteliğindedir. Hem barajlar, hem madenler, hem de HES’ler, Artvin kent 
imgesinin ve kimliğinin diğer bir yüzünü oluşturup, kentteki ekolojik yıkımın adını oluşturmaktadırlar. 

Kentin Ölümcül Yüzü 

Kentte ve bölgede görülen kanser hastalığının ana kaynağını, 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’nın Kiev kenti 
yakınlarında patlayan Çernobil Nükleer Santrali oluşturmaktadır. Çernobil faciası olarak bilinen bu olay 
sonrasında Türkiye’de bu facia sebebiyle kanser hastalıklarında artışlar meydana gelmiştir. Dönemin yetkilileri bu 
sonucu reddetmiş olsa da, günümüzde halen etkisini göstermekte ve bugün çok sayıda insan Çernobil faciasının 
Karadeniz Bölgesindeki sonuçlarıyla karşı karşıya kalmış vaziyettedir. Çernobil nedeniyle kansere yakalanan 
insanların sayısı her ne kadar alandaki sistematik gözlemlerden hareketle belirtmiş olsak da, konuya ilişkin resmi 
bir veri sunmak oldukça güç durumdadır. 

Araştırmacının sahadan elde ettiği gözlemler, Artvin’de çok sayıda insanın bu facia nedeniyle kansere yakalandığı 
ve şimdiye kadar da kurtulanların hiç olmadığı yönündedir. Dahası Artvin’de onkoloji hastanesinin olmaması 
nedeniyle kentteki kanser hastaları tedavi amacıyla öncelikli olarak Rize’yi tercih etmektedir. Kanser hastalarının 
yakınlarından elde edilen bulgular, Rize’deki hastanelerde yüzlerce, binlerce insanın bu kanser nedeniyle tedavi 
görmeye devam ediyor olmalarıdır. Bu hastalık konusunda sistematik bir veri olmadığı gibi, hastalığa yönelik bir 
önlemin alınmadığı ve bu hastalığa karşı mücadelenin yapılmadığı yönünde sonuçlar göze çarpmaktadır. 

Sonuç 

Genelde Doğu Karadeniz Bölgesi, özelde ise Artvin kenti hakkındaki bu çalışma, kente ilişkin bilinen/tanınan 
anlamların ya da bakış açılarının yanı sıra kentin bilinmeyen, tanınmayan yüzlerinin de olduğu gözlemlenmiştir. 
Artvin’in bilinmeyen, tanınmayan ve daha doğrusu üzerinde pek konulmayan, halı altına süpürülmüş taraflarını 
sınır, kayıtdışı göç, enformel ekonomi, kaçakçılık, seks işçiliği, uyuşturucu madde bağımlılığı, boşanma, barajlar, 
madenler, HES’ler, kanser v.b. oluşturmaktadır. 
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Ekonomik nedenlerle göç eden göçmenler, çalışmak amacıyla Artvin’in daha fazla tercih etmektedirler, çünkü 
Artvin göçmenlerin ülkelerine yakınlığı sebebiyle daha fazla göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu göçler Artvin 
için kayıtdışı göç anlamını taşımakta ve göçmenler genellikle enformel sektörde çalışmaktadırlar. Ticaret, inşaat, 
tarım, orman, nakliyecilik, temizlik, bakım ve seks sektörleri Artvin’deki göçmenlerin yoğunlaştıkları sektörlerin 
başında gelmektedir. Bununla birlikte, göçmenler, sigara, mazot, alkol kaçakçılığıyla da iç içe vaziyettedirler. 
Göçmenlerin önemli bir kısmı kayıtdışı bir şekilde seks işçiliği içerisinde yer almaktadırlar ve bu işçilik üzerinden 
uyuşturucu madde bağımlılığı ve boşanma sorunları meydana gelmektedir. Bu durum kentteki sosyal ve kültürel 
çöküntülere neden olmaktadır. 

Artvin’in kent imgesinin diğer bileşimlerini barajlar, madenler ve HES’ler oluşturmaktadır. Bu bileşimler, 
insanların zihinlerinde kentteki ekolojik yıkım olarak imgesel anlama işaret etmektedir. Artvin, barajlar kenti, 
madenler kenti, HES’ler kenti olarak tanımlanmakta ve bu doğal kaynaklar ulusal ve ulusötesi şirketler açısından 
enerji yatırımları için hedef haline gelmektedirler. 
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8.  
Music as a Communication Problem:  

A Perspective on Musical Murders 
Bir İletişim Problemi Olarak Müzik:  

‘Müzikli’ ve ‘Danslı’ Cinayetlere Bir Bakış 
 

Mustafa Avcı (Altınbaş University) 
 
Abstract 
This paper is the first paper of a research about the dark side of music. This study is based on a newspaper survey in Turkey. 
In this study, direct or indirect harm through music is analyzed through three different types: self-harm with music, harming 
others in a non-systematic way through music, harming others in a systematic way through music. This paper deals with the 
second type of these dark uses of music, that is, harming others in a non-systematic way through music. 
 
Keywords: Darkside of music, musical murders, halay murders, song request murders. 

Müzikli Yaralamalar ve Müzikli Cinayetler 

Özellikle 90’lı yıllarla birlikte müzikli yaralama olayları ve müzikli cinayetler olarak tanımlayabileceğimiz olayların 
sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Genellikle erkeklerin (nadiren de kadınların) dahil olduğu bu tür suçlarda 
istek parçasını çalmadığı için bir müzisyeni ya da radyo dj’ini yaralayan hatta öldüren, halay başı olamadığı için 
tartıştığı kişileri arabasıyla ezen ve kız tarafı pistte daha fazla oynadı diye düğünde kavga çıkaran insanların 
haberlerine sıklıkla rastlanmaktadır.  

Müzik ve dans gibi temel işlevi insanları ve insan topluluklarını kaynaştırmak olan, ‘toplumsal aşkın’ üretilmesini, 
yeniden üretilmesini ve dönüştürülmesini sağlayan  (Ehrenreich, 2009, s. 19), insanları bir arada tutan, hatta 
nörobilimci Walter J. Freeman (Freeman, 1998, ss. 8-9) tarafından “insanlarda grup oluşumunun biyoteknolojisi” 
olarak tanımlanan kültürel ürünler, neden bazı durumlarda insanlar arasındaki nefretin nesnesi ve öznesi haline 
gelir?  

Müzikli anlaşmazlıkların tarihine baktığımızda bu tür anlaşmazlıkların en yaygını ve eskisi gürültüyle ilgili 
olanlardır. Bu tür anlaşmazlıklar özellikle hoparlörlerin icadı ve yaygınlaşmasıyla, gramofon ve radyoların gündelik 
hayatta daha fazla yer almasıyla ve apartman hayatının başlamasıyla özellikle 1930’lu yıllarda yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu noktada ele alınması gereken bir diğer önemli mesele de ses kayıt teknolojisi, dolayısıyla şizofoni 
(schizophonia yani sesin kaynağından ayrılması), ve kaynağından ayrılıp kaydedilen bu sesin mekanik/elektronik 
olarak yeniden üretilmesidir (Schafer, 1994, ss. 88-91). Sesle ilgili etik sorunların ve sesin endüstriyel bir şekilde 
metalaşmasının temeli olan bu süreçler müzik kaynaklı iletişim sorunlarının en önemli yapıtaşlarıdır.  

Bu bildiri müziği karanlık tarafa çeken edimler ile ilgili bir araştırmanın ilk yazısıdır. Bu araştırmada müzik yoluyla 
doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verme davranışları üç ana eksende incelemektedir: 

1. Müzik yoluyla/nedeniyle kendine zarar vermek: bir müzik eseri dinlerken kendini kesmek (faça atmak), 
bir müzik eseri ‘yüzünden’ intihar etmek. 
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2. Müzik yoluyla/nedeniyle başkasına sistematik olmayan bir şeklide zarar vermek.  
3. Müzik yoluyla/nedeniyle sistematik, düzenli ve planlı olarak başkasına zarar vermek: müzik sesiyle düzenli 

bir şekilde çevreyi rahatsız etmek (Mesela Bodrum’da eğlence mekanlarının “müzik terörü” olarak 
adlandırılan gürültü kirliliği); müzikle ve/veya müzikli işkence; sonik kovucular, caydırıcılar ve silahlar; 
belli bir tür4 (ya da dilde) müzik dinlediği için suçlanan, zarar gören, ceza alan, ya da öldürülenler. 

 
Bu sunumda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış üç ayrı müzikli cinayet ve yaralama olayı incelenecek ve 

müziğin insan deneyiminin karanlık taraflarıyla olan ilişkisine bakılacaktır. Gazete taraması yoluyla ulaşılan 
vakalardan müziğin toplumsal olarak nasıl algılandığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

 

Bu yazının konusu olan gazete kupürlerine bakıldığında yaşanan sorunların büyük kısmının müziğin etrafında 
geliştiği arzu ekonomisiyle de alakalı olarak “istek şarkı” meselesi etrafında şekillendiği görülür. Müzik nedeniyle 
ortaya çıkan sorunlarla ilgili erişilebilen en eski gazete haberlerinden birisi de yine istek şarkı meselesi yüzünden 
çıkmıştır. İlgili haber 3 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Habere göre İnegöl’den 
ticaret amacıyla İstanbul’a gelen bir Hasan Basri Efendi, bir arkadaşı ve iki kadınla beraber, Şişli’de bir bahçeli 
gazinoda eğlenmeye gitmiş. Bir müddet sonra karşılarındaki masada oturan Necmettin Efendi ve arkadaşlarının 
çalgıcılara Rumca bir hava çaldırmayı istemeleri üzerine “milli hissiyatı galeyana gelen” Hasan Basri o masaya “- 
Burası Yunanistan değildir, burada Rumca şarkı söylenemez” diyerek hücum etmiş ve ardından her iki masada 
oturanlar birbirlerine bıçaklarını çekerek bir kavgaya girmişlerdir. Kavga sırasında lambalar da söndürülmüş, 

 
4 Irkçı, faşist, insan haklarına aykırı bir düşüncenin propagandasını yapan müzikler hariç, zira bu tür müzikler Almanya gibi 
bazı ülkelerde yasaklılar konuyla ilgili olarak bkz: (NPR, 2013).  
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boğuşma karanlıkta bir müddet devam etmiş ve bu kavga sonucunda Rumca şarkı isteyenlerden Necmettin Efendi 
arkasından ağrı bir şekilde yaralanmış ve diğerleri de kaçmışlar. (“Rumca Şarkı Yüzünden Çıkan Bir Arbede”, 
1930) 

Çok kültürlü ve kadim bir metropol olan İstanbul’da, İstanbullu Türkler de Rumlar da birbirlerinin müziklerini 
hemen hemen her dönem bilirler ve dinlerlerdi. Ayrıca her ne kadar mübadele sonrası bir tarih olsa da, 1930’lu 
yıllarda İstanbul’daki Rum nüfusu hala çok kalabalıktı. Her ne kadar 1930 yılında herhangi bir sayım yapılmamış 
olsa da 1927 sayımında anadilini Rumca olarak beyan etmiş Türkiye vatandaşı sayısı 119.822 (İstanbullu sayısının 
91.902), 1935 sayımlarında ise 108.725’tir (bkz. Şekil 1) (Dündar, 99, ss. 124-125). İstanbul’un 1927 yılındaki 
nüfusu 806.863, 1935 senesindeki nüfusunun ise 883.599 olduğu düşünülürse, İstanbul’da yaşayan her on kişiden 
birisinin anadilinin Rumca olduğunu görürüz. Bu rakamları vermekteki amaç nüfusun büyüklüğünün öneminden 
değil5, İstanbul’da hala yaygın ve baskın bir Rum kültürünün olduğunu belirtmek içindir. Haberde iki önemli 
detay daha mevcuttur o da bahsi geçen mekanın Şişli’de yer alan içkili bir gazino olmasıdır. İçkili mekan 
işletmeciliğinin önemli ölçüde Rumların hakimiyetinde olan bir meslek olması ve Şişli’nin de Rumların çok yoğun 
olarak yaşadıkları semtlerden birisi olduğu düşünülürse, Hasan Basri tarafından yapılan saldırının nasıl bir bağlam 
içinde okunması gerektiği de ortaya çıkar. 

 
Şekil 1Türkiye Nüfus Sayımlarında Rumca Konuşan Azınlıklar. Kaynak: (Dündar, 99, s. 124) 

 

Bu haberde bahsedilen ve farklı dildeki bir şarkıyı hukuki olarak hiçbir dayanağı olmasa da bireysel olarak 
yasaklamak ve bu uğurda birisini bıçaklamak, uzun vadede İstanbul’un çok kültürlü yapısını ve özellikle de 
Hıristiyan sakinlerini hedef alacak bir dizi şiddet olayının öncü ve küçük bir örneği olarak okunabilir.  

Araştırma sırasında rastlanılan ikinci en eski haber de Milliyet Gazetesi’nde Zeki Müren Dayak Yedi başlıklı bir 
haberdir. Buna göre Zeki Müren Caddebostan Plajının gazino kısmında davetli olarak bulunduğu sırada, Dişsiz 
İhsan adlı bir şehir zorbası kendisinden dönemin en meşhur şarkısı olan “Avaramu” şarkısını okumasını istemiştir. 
Müren gazinoda misafir olduğunu söyleyerek, bu isteği reddetmiştir. İhsan bu hayır cevabına rağmen, ısrarlarına 
devam edip yine de Zeki Müren’i Avara mu şarkısını söylemeye ikna edemeyince, Zeki Müren’e fiziksel olarak 
saldırmıştır. İhsan bununla da yetinmeyip Müren’i kurtarmaya çalışan bir arkadaşını da bir demir parçasıyla 
yaralamış ve ardından da kaçmıştır. (“Zeki Müren Dayak Yedi”, 1955) 

Bu haberden de anlaşılacağı üzere profesyonel müzisyenlik sadece sahnede devam eden bir zanaat olarak kabul 
görmez. Bir müzisyen, ne kadar ünlü olursa olsun bir yandan el üstünde, en tepede tutulurken, bir yandan da bir 
o kadar hızlı bir şekilde değersizleştirilebilir. Müziğin müslüman Türk ve Anadolu kültüründe, büyük ölçüde 

 
5 Şehirde hiçbir Rum olmasa dahi, insanların Rumca şarkı dinleme ve söyleme hakları yasal olarak mevcuttu. 
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Müslümanlığın ortodoks yorumları ile heterodoks yorumları arasındaki çatışmalar nedeniyle, ikircikli bir durumu 
vardır. Müzik bir yandan ezan, tilavet (kuran okumak), ilahiler, sema vs. içindeki yeri nedeniyle dinin en temel 
unsurlarından birisiyken, bir diğer yandan da müziğin haram olduğuna dair bir başka görüşle sürekli çatışma 
halindedir. Bu durum sadece bu iki farklı kutupta görülmez, bu iki kutup sıklıkla bir bireyin yaşadığı çatışma alanı 
olarak da karşımıza çıkar. Bireylerin müzik hakkındaki müphem (ambivalent) tutumlarında bunun örneklerine 
sıklıkla rastlarız. Mesela ezanın, tilavetin, düğünün, eğlencenin müziksiz olmayacağını düşünen kimselerin, konu 
bir müzisyene “kız vermeye” gelince nasıl davrandıklarını “kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar (veya varır) 
ya zurnacıya” atasözü oldukça güzel özetler. 

Meseleye bir de Dişsiz İhsan tarafından bakarsak müziğin esrik bir şekilde arzu edilen bir tarafı olduğunu görürüz. 
Müziğin insanların hayatlarının merkezinde tuttuğu yer onun insanı esrikleştirebilme kapasitesinde saklı olduğu 
pek çok sosyal bilimci tarafından dile getirilmiştir (Ehrenreich, 2009, ss. 14-27). Hatta nörobilimci Daniel Levitin 
müziğin beynin ödül mekanizması tarafından aynen cinsellik, yemek ve hatta eğlence için kullanılan uyuşturucular 
gibi ödüllendirildiğini göstermiştir (“Sex, Drugs, and Rock & Roll Chemistry in the Brain”, 2017) & (Mallik, 
Chanda, & Levitin, 2017). Müziğe beynin duyduğu neredeyse ‘bağımlılık’ seviyesindeki bu ilgi, özellikle alkolün 
etkisiyle çok daha kuvvetli bir şekilde kendisini gösterebilmektedir. Özellikle de müziğe ulaşmanın oldukça güç 
olduğu böyle bir dönemde, Dişsiz İhsan’ın dönemin en popüler parçalarından birisine duyduğu açlığın ne denli 
büyük olduğu tahmin edilebilir. Tabi burada atlanılmaması gereken önemli bir nokta da toplumda yaygın bir 
şekilde karşımıza çıkan erkeklik problemidir. Bu açıdan okuduğumuzda daha baskın ve toksik bir erkek, daha naif, 
kadınsı, sanatçı ve dolayısıyla da marjinal bir erkeğe zorbalık uygulama hakkını kendisinde kolayca 
bulabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeki Müren’in başına gelen bu olaya benzer olayları takip eden yıllarda da sıklıkla görürüz. Bu olaylarda 
müzisyenin ya da ortamda bulunan bir başka kişinin bu isteği reddetmesi neticesinde yaşanan cürumlara sıklıkla 
rastlanır. Bu noktada değinilmesi gereken konulardan birisi de haberlerin dillerinin nötr olmamasıdır. Mesela 1957 
senesinde yaşanan ve “Göbek havası yüzünden bir cinayet işlendi” başlığıyla yayınlanan, bir haberde bunun bir 
örneğine rastlarız: 
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Esmer adamın elindeki «yay» kemanın telleri üzerinden gezindikçe, her taraftan «Ah», «Of» sesleri yükseliyordu. 
Bu bir açık hava düğünüydü Mecidiyeköyü Kuştepesinin «esmer» sakinlerinden Yaşar Candar ile Gülizar’ın 
evlenmeleri tes’id ediliyordu. Toko’nun gecekondusunun bahçesi tıklım tıklımdı.  

[…]  

Esmer adamın keman taksimi devam ederken, davetliler arasından bulunan uzun boylu bir kimse, bardağındaki 
birayı sert bir hareketle midesine indirdikten sonra ayağa kalktı. Çalgıcılara doğru yürüdü, kemancının önünde 
durdu. Bu Kuştepe sakinlerinin çok iyi tanıdığı 38 yaşında Yaşar Gözer’di: 

• «Yeter yahu», diye bağırdı. «Uyuttun bizi. Bize göbek havaları çalın… Sallasana göbeğini sallasana 
yavrum… bunu istiyorum. Yoksa hır çıkar. Anlaşıldı mı? » 

• Kemancı müteredditti, Taksimini böyle bir türküye feda etmek istemiyordu. Kuştepelilerin «Arifa» 
dedikleri 55 yaşındaki şerbetçi Arif Çayır, imdada yetişti Arif, yaşça büyük olduğu için sözünün 
dinleneceğine inanmış ve kalkıp yanlarına gelmişti, Yaşar’a: 

• «Evladım» dedi. «Bak ne güzel çalıyor, bozma. İstedikleri gibi çalıp söylesinler karışmayalım…» 
• Bu sözler nedense Yaşar’ı çileden çıkardı. İlk sözü «Moruk, sen karışma» oldu ondan sonra da ileri geri 

konuştu. Aralarında şiddetli bir ağzı kavgası başlamıştı. (“Göbek Havası Yüzünden Bir Cinayet İşlendi”, 
1957) 

 
Bu olayın ardından bir kavga çıkar ve sonunda Yaşar, Arif’i öldürür. Burada ısrarlı bir şekilde «esmer» olarak 
vurgulanan mahalle sakinlerinin Roman olduğu hem olayın Kuştepe’de geçmesinden hem de göbek havasından 
anlaşılır. Buradaki önemli nokta olayın iki farklı şekilde anlatılmasıdır, yani haberin girişinde anlatılan ile Arifa’nın 
ağzından aktarılan arasındaki farktan bahsediyorum. Girişte, hem sürekli tekrar eden esmerlik vurgusuyla hem de 
“taksimini böyle bir türküye feda etmek istemiyordu” ibaresiyle, haberi üstten yazan bir gazetecinin sesini duyarız. 
Gazetecinin vurgusundaki önemli nokta, onun taksim formunu icradaki en üst düzey olarak kabul etmesinde ve 
bu formu haksız ve mesnetsiz bir şekilde göbek havasıyla karşılaştırmasında gizlidir. Gazetecinin de dahil olduğu 
bu kendisini yukarıda gören üst kültürde taksim formu icranın ve besteciliğin en önemli ve yüksek mertebedeki 
formlarından birisidir. Fakat etnomüzikolojik olarak bir form diğer bir formdan, ya da bir müzik diğer bir 
müzikten daha üstün ya da aşağı değildir.  
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Özellikle de bu haberde konu edilen bir roman dinleyici ya da müzisyenin (ya da romanları küçümsemeyen sıradan 
bir insanın) göbek havasını “böyle bir türkü” yani taksime göre daha “ucuz ya da alçak” bir türkü olarak görmemiş 
olduğu muhakkaktır. Taksimin yavaşlığından bunalan, ya da oynamak isteyen bir roman tabi ki (sonrasında bu 
yüzden katil olacak) Yaşar Gözer gibi taksimin yavaşlığından ya da daha önemlisi serbestliğinden sıkılmış ve daha 
tempolu bir hava istemiş olabilir. Buna karşılık Arifa da, yüksek/düşük sanat ayrımlarını habere empoze eden 
gazetecinin yazdığı gibi değil, yine içeriden bir insanın vereceği bir cevap vermiştir ve demiştir ki: “ne güzel çalıyor, 
bozma. İstedikleri gibi çalıp söylesinler karışmayalım.” Yani Arifa’nın tepkisi taksim gibi “yüksek bir form” 
dururken, “düşük” bir göbek havası çalsınlar olmamıştır.  

Bu haberin analizinin ışığında dönemin üst kültürüne mensup bir gazetecisinin zihninde taksim formunun 
üstünlüğüne, roman havasının basitliğine ve “esmer” vurgusuyla romanların ten renkleri nedeniyle marjinalize 
edilmesine dair nüvelere rastlarız. Aslında yukarıdaki atasözüne benzer “Kürt çalar çingene oynar” gibi bazı 
atasözleri de yine müziğin, müzisyenliğin ve farklı etnisitelerin aşağılanmasına ve marjinalize edilmesine dair 
ipuçları verir.  

İstek parçaların yarattığı bu tür cürumların sayısı fazla olmalı ki, 1 Ocak 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde, 
Meyhaneleri kontrol başlıklı bir haberde istek şarkılarla ilgili bir yasaktan bahsedilmiştir: “Müşterilerin çalgılı 
meyhaneler ve lokantalarda çalınan parçalara müdahale etmeleri, şu havayı çal, bu havayı çal demeleri de 
menedilmiştir.” Bu yasağın 1930’un Nisan ayında uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir (“Bar ve Meyhaneler 
Talimatnamesi”, 1930). Ve nihayet 17 Haziran 1930 tarihli bir köşe yazısında bahsi geçen levhaların asıldığı 
yazılmıştır: 

“Yeni fuhuş talimatnamesinin tatbikatından olmak üzere; barlara, gazinolara, meyhanelere, büyük matbu levhalar 
asıldı. Bunlarda; o yerin kaçta kapanacağı, en yakın polis merkezinin telefon numarası, çalgıya hariçten müdahale 
olunmaması ve nihayet hacmi istabisi yazılı.” ((Ma-Ye), 1930). 

 
Sonuç 
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Bu bildiride müzik nedeniyle ortaya çıkmış üç gazete haberi analiz edilmiş ve müziğin insanda uyandırdığı karanlık 
tarafları üzerinden toplumdaki müzik algısı üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca müziğin yükselen aşırı 
milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, ve ötekileştirme kaynaklı problemlerle olan ilişkisinden de bahsedilmiştir. 
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9.  
Empowerment Approach As A Problem-Solving Method 

Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Güçlendirme Yaklaşimi  
 
Özgür Altındağ (Dicle University) 
 
Abstract 
It is a social being in terms of human existence and faces many problems throughout its life and strives to find solutions to 
these problems. Many people who are unable to solve their problems properly have many physical, social, psychological and 
economic problems. At the point of problem solving, many disciplines offer support to people in many different ways. In this 
context, empowerment approach is a very important problem-solving approach and is mainly used in solving psychosocial 
problems. In fact, the approach began to be used in the 1970s and became an increasingly popular approach. It is a highly 
recognized approach, which is often used in many disciplines, especially those working with people. The main function of 
empowerment is to instill self-confidence and new skills in order to get away from the problem. The fact that the individual 
loses his or her power is actually the main focus of the approach and the approach focuses on the concepts of power and 
weakness. In this context, the main purpose of the approach is to empower the individual to become self-sufficient at the end 
of the process. The introduction and use of this approach in social work literature coincides with 1976. After this date, in fact, 
it has become extensively known and used in almost every social service environment and has prevented many popular 
approaches. Since empowerment of the individual in empowerment and self-sufficiency in social work is the main objective, 
this approach has become very popular in social service theory and practice over this similarity. The main focus of the approach 
is to give the individual the power he / she does not have and wants to have. It is not an aim to give the individual a power he 
does not want or to disrupt the balance of power within the individual's own social system, that is, to strengthen one side while 
making the other weak. In this study, why and how the empowerment approach is used as a problem-solving tool will be 
discussed. 
 
Keywords: Social work, power, empowerment. 

 

Giriş 

İnsan varlığı itibariyle sosyal bir varlıktır ve yaşamı boyunca pek çok sorunla yüzleşir, bu sorunlara çözüm bulmaya 
gayret eder. Sorunlarını uygun şekilde çözemeyen insanların çoğunda fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik… pek 
çok sorun ortaya çıkar.  

Sorun çözme noktasında pek çok bilim dalı insanlara çok farklı şekillerde destekler sunmaktadır. Bu bağlamda 
güçlendirme yaklaşımı oldukça önemli bir sorun çözme yaklaşımıdır ve ağırlıklı olarak psikososyal sorunların 
çözümünde kullanılmaktadır.  

Sorun çözme konusunda faaliyet gösteren çoğu meslek grubu birbirinden çok farklı yöntemler, teknikler ve 
yaklaşımlar kullanır. Güçlendirme yaklaşımı da bunlardan biridir. Yaklaşım ilk olarak 1970’lerde kullanılmış, 
sonrasında da popülaritesini artırarak oldukça geniş bir kullanım olanağı bulmuştur. Son sürece bakıldığında 
özellikle insanla çalışan pek çok disiplinde sıklıkla kullanılan tanınırlığı oldukça yüksek bir yaklaşımdır.  

Temel amacı bireyi, grubu, kurumu, toplumu, yani müracaatçıyı güçlendirmek olan yaklaşımın sosyal hizmet 
literatürüne girişi ve kullanımı 1976 yılına rast gelmektedir. Kavram bu yıldan itibaren sosyal hizmet literatüründe 
ayrıntılı ve kesin olarak tanımlanmış ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra aslında 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
70 

yayılmacı bir şekilde hemen her sosyal hizmet çevresinde bilinir ve kullanılır bir yaklaşıma dönüşmüş, pek çok 
popüler yaklaşımın önüne geçmiştir. 

Güçlendirmede bireyin güçlendirilmesi, sosyal hizmette bireyin kendine yeter hale gelmesi temel amaç olduğundan 
bu yaklaşım bu benzerlik üzerinden sosyal hizmet teorisi ve uygulamasında oldukça hızlı bir biçimde popüler 
olmuştur.  

Yaklaşımın temel özelikleri ve sürece yaptığı katkılara bakıldığında sosyal hizmet için önemli bir yaklaşım olduğu 
görülmektedir. Sosyal hizmetin de temel amaçlarından birinin müracaatçıyı kendine yeter hale getirme olduğu göz 
önüne alındığında, güçlendirme yaklaşımının sosyal hizmet mesleği içindeki önemi bir kez daha artmaktadır. 

Güçlendirmenin en temel fonksiyonu aslında bireyin içinde bulunduğu sorundan uzaklaşması için bireye özgüven 
ve yeni beceriler aşılamaktır. Bireyin var olan gücünü yitirmesi aslında yaklaşımın temel odağıdır ve yaklaşım “güç” 
ve “güçsüzlük” kavramları üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda yaklaşımın temel amacı bireyin güçlenerek 
sürecin sonunda kendine yeter hale gelmesinin sağlanmasıdır.  

Yaklaşımın temel odağı bireye sahip olmadığı ve sahip olmak istediği gücü vermektir ancak bireye istemediği bir 
güç vermek veya bireyin kendi sosyal sistemi içindeki güç dengelerini bozmak yani bir tarafı güçlendirirken diğer 
tarafı güçsüz hale getirmek bir amaç değildir.  

Yaklaşımın, adı gereği müracaatçıyı edilgen bir konuma getirdiği ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Çoğu yazar 
yaklaşımı “güçlendirme” yerine “güçlenme” olarak kullanmaktadır. Güçlendirme yaklaşımında temel amaç 
müracaatçının güçlenmesidir ancak sürecinin tamamında müracaatçının özgür iradesi de oldukça önemlidir.  

Güçlendirme yaklaşımını kullanan uygulayıcıların, müracaatçının kendi kaderini tayin hakkı olduğunu 
unutmamaları ve müracaatçıyı edilgen bir konuma getirmemeleri gereklidir. 

Genel Hatlariyla Güçlendirme Yaklaşimi 

Güçlendirme kavramını anlamak için öncelikle güç ve güçsüzlük kavramının ne olduğu anlaşılmalıdır. Mondros 
ve Wilson (1994) güç kavramını hem bir süreç hem de bir sonuç olarak tanımlamıştır. Bu süreç diğerlerinin 
üzerinde etki yaratmak için eylem yapılmasını gerektirir. Sonuçlar kişinin diğerlerinin istekleri konusunda baskı 
uygulama ya da ikna etme becerileri ile ilgilidir. Olumlu anlamda karar mercilerini harekete geçirmeye ikna etmede 
kullanılacağı gibi, olumsuz anlamda birinin eyleme geçmesini önlemede de kullanılabilir. Güç, bazı kaynaklara 
sahip olma veya onları edinme ile elde edilir. Bunlar; otorite, para, statü, tecrübe, mesleki unvan, mal mülk, halk 
desteği, bilgi, medyayı etkileme yeteneği ve güçlü kişilerle ilişki kurmadır (Hardina vd., 2007).  

Güçsüzlük kavramına gelince, güçsüzlük; basit olarak güç kaynaklarından yoksun olma olarak tanımlanabilir. 
Diğer yandan güçlendirme uygulamasının en bilinen isimlerinin başında gelen Barbara Soloman’a göre, bireyler 
ve onlara sınırlı yaşam olanakları sunan sosyal yapılar arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak güçsüzlük, kişisel 
memnuniyetin yönlendireceği değerli sosyal rollerin etkili bir performans ile duyguları, becerileri, bilgiyi ve/veya 
maddi kaynakları yönetmesindeki yetersizlik olarak tanımlanmaktadır (Soloman, 1976).  

Sorunlara bütüncül bir açıdan bakıldığında bireyin temelde yedi nedenden ötürü güçsüz duruma düşebileceği 
söylenebilir. Bunlar: 

1. Ekonomik nedenler 
2. Politik alanda yetersizlik 
3. Bilgiye ulaşamama 
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4. Mali destek yetersizliği 
5. Soyut düşünce konusunda eksiklik 
6. Kişinin yaşadığı duygusal sorunlar 
7. Fiziksel sorunlardır. 

Bu nedenlerle güçsüz duruma düşen ve toplum içinde çok az güce sahip olan kişiler ve gruplar çoğunlukla “ezilen 
(oppressed)” ya da “dışlanmış (marginalized)” olarak tanımlanırlar. Belirli özelliklere (yaş, ırk, sosyal sınıf, cinsiyet, 
zihinsel ya da fiziksel engeller ya da cinsel seçim gibi) sahip insanlar çoğunlukla karar alma süreçlerinin dışında 
tutulur veya iş, eğitim ve diğer olanaklara kısıtlı bir şekilde erişirler. Kişilerin yaşamış olduğu bu seçim eksikliği 
“kurumsal ayrımcılık” olarak tanımlanır. 

Hizmet dağıtımı ile ilgili karar alma ya da çalışma koşullarını etkileme konularında çok az beceriye sahip olan 
müracaatçılarda ve uygulayıcıların çalıştığı kurumlarda güçsüzlük hissi yaygın olabilir. (Cohen ve Austin,1997). 
Bu noktada güçlendirme yaklaşımının amacı, güç kazandırarak insanların güçsüzlük duygularının üstesinden 
gelmelerine yardım etmektir. 

Güçlendirme yaklaşımı ilk olarak 1970’lerde refah politikaları, sosyal programlar, direkt müdahaleler ve geleneksel 
terapist-müracaatçı yardım ilişkisi modelinde kullanılmıştır (Boehm & Staples,2002). 

Bu tarihten itibaren güçlendirme terimi disiplinler arası popüler bir kavram olmuştur. Kavram kullanıldığı 
alanların çoğunda kolay tanımlanan bir kavram değildir. Genelde belli belirsiz ve tartışmalı olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle Marksist Radikal aktivistler ve tutucu kapitalistlere göre farklı anlamlar kazanmaktadır. 

Güçlendirme yaklaşımının sosyal hizmette kullanımı ilk olarak 1976 yılında Barbara Solomon tarafından yazılan 
“Black Empowerment” isimli çalışmada olmuştur. Solomon güçlendirmeyi tüm yaşamları boyunca damgalanmış 
toplumsal sınıfa ait kişilerin, değerli sosyal rollerin başarısı ve kişiler arası etkileşimin kullanımında becerilerini 
artırma ve geliştirmelerine destek olma olarak tanımlamıştır (Hardina vd.,2007).  

Dunst,Trivette&Deal’a (1988)’a göre güçlendirme kavramı sosyal hizmet literatüründe kesin tanımlanmış ve 
yaygın bir kullanım alanı olan bir kavramdır. Hemen hemen tüm güçlendirme tanımlarında kişinin, kurumun ya 
da toplumun gücünü artırmak ön plandadır. Genel olarak güçlendirme odaklı uygulamaların hedefi ailelere güç, 
kaynak ve beceri kazandırmak, yaşamlarını kontrol etmek ve çocukların iyiliği için yardım etmekten geçmektedir  

Çeşitli alanlardaki meslek elemanları güçlendirme kavramının tanımlanması konusuna özel bir önem vermişler ve 
bu konuda pek çok çalışma yapmışlardır. Psikiyatri alanında güçlendirme yaklaşımı ile ilgili çalışmalar yapanlardan 
biri olan Chamberlin (1999)’e göre, güçlendirme şu unsurlardan oluşmaktadır:  

1. Karar verme gücüne sahip olma  
2. Bilgiye ve kaynaklara ulaşabilme 
3. Seçim yaparken tercihleri sıralama (Evet, hayır ya da her ikisi... gibi)  
4. Kişinin kendine fazla güven duyması  
5. Kişisel olarak fark yaratabilme duygusu (umutlu olma gibi) 
6. Eleştirel düşünmeyi öğrenme, şartlanmayı unutma, farklı düşünceleri görebilme (örneğin kim 

olduğumuzu yeniden tanımlamayı öğrenebilme, ne yaptığımızı yeniden tanımlamayı öğrenebilme, 
kurumsallaşmış güç ilişkisini yeniden tanımlamayı öğrenebilme gibi) 

7. Öfkeyi ifade etmeyi öğrenebilme 
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8. Kendini yalnız değil, bir grubun parçası olarak hissedebilme 
9. İnsanların hakları olduğunu anlayabilme 
10. Birinin yaşamını ve toplumdaki değişimi etkileyebilme 
11. Kişi tarafından önemli olarak görülen becerileri öğrenebilme (iletişim becerileri gibi) 
12. Diğer insanların başka bir insanın hareket yeteneği ve kapasitesi ile ilgili algılarını değiştirebilme 
13. Küçük odanın dışına çıkabilme (Coming “out of the closet” / Kişinin küçük dünyasının dışına 

çıkabilmesi)  
14. Kendi kendine başlayan ve asla sonlanmayan gelişim 
15. Kişinin pozitif kişisel imajını ve zorlukların üzerinde gelebilme becerilerini artırabilme.  

Chamberlin tarafından ifade edilen bu on beş unsurun, güçlendirme yaklaşımını genel hatlarıyla iyi biçimde ifade 
ettiği söylenebilir.  

Bu bilgiler ışığında güçlendirme, bireylerin yaşam koşullarını iyileştirebilme adına bireysel, kişiler arası ya da politik 
gücü artırma süreci olarak tanımlanabilir.  

Güçlendirme konusunda diğer yazarların görüşlerine bakıldığında, Gutierez (1994), güçlendirmenin kişisel, kişiler 
arası ya da politik gücü artıran bir süreci içerdiğini söylemektedir. Bu güç ile kişilerin, ailelerin ve toplumların 
kendi durumlarını daha iyi hale getirmek için harekete geçebileceğini ileri sürmüştür.  

Hernandez (2005) ise bilinçsizliği ortadan kaldıran süreçler ile güçlendirme sürecinin birbiri ile yakından ilgili 
olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre güçlendirme yaklaşımında müracaatçıların yaşam hikayelerinin önemi 
büyüktür. Bireylerin cinsiyet, ırk, sınıf, etnik köken, cinsel seçim gibi bireysel özellikleri ile yaşadıkları çevre, aileleri 
ve içinde yaşadıkları toplum yaklaşımın uygulanmasında kilit önem taşırlar. Aslında sürecin tamamında kişinin 
kendisi ve çevresi ile bir bütün olarak ele alınması yaklaşımın işlevsel olması açısından son derece önemlidir. 

Rappaport (1987) gerçek anlamda güçlendirmeyi insanların keşfetme, gelişme ve kendilerinin içindeki gücü 
kullanmalarını olanaklı kılan yetkinleştirilmiş gelişme süreci olarak tanımlamıştır. Dunlap (1997)’a göre 
güçlendirme süreci farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kişisel algılarda değişiklik, kendine güveni 
artırma, hedefleri belirleyen beceriler kazanma, hedeflere ulaşmak için beceri kazanma ve desteklenen uygulama 
için fırsat elde etme bölümleridir.  

Rapp, Shera, and Kisthardt (1993) ise güçlendirmeyi bireysel müracaatçı düzeyinde güven, kontrol, karar verme 
yetkisi, etki, özerklik ve özgüven olarak tanımlamıştır. 

Bireysel düzeyde bu şekillerde ele alınan güçlendirme politik arenada devlet (merkezi) ya da yerel düzeyde politik 
kazançlar ve savunuculuk elde etmeye çabalamaktadır. Bunun için hizmet sağlayıcıları, tüketiciler ve gönüllü 
liderler yerel hizmetleri etkin bir biçimde etkileyebilir ve biçimlendirebilirler ayrıca toplumsal işbirliğini daha güçlü 
hale getirebilir, ailenin dışına odaklanabilir ve toplumun denetimi ile programlar ve girişimlere daha fazla önem 
verilmesini sağlayabilirler (Weil,1996). 

Güçlendirme yaklaşımın en temel amaçları arasında müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasında bir mesleki ilişki 
oluşturmak ve müracaatçının sorunun çözümünde sosyal hizmet uzmanına güven duyması vardır. Müracaatçının 
var olan sorunun ortaya çıkmasında kendi etkisini görmesini sağlama ve sorunun çözümünde sosyal hizmet uzmanı 
ile ortak bir çaba içerisine girerek soruna çözüm araması yaklaşımın amaçları arasındadır.  
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Bu noktada yaklaşımın bu amacının sağlanmasında müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki mesleki ilişkinin 
dengeli bir şekilde devamı oldukça önemlidir. Olası bir güç savaşına dönen mesleki müdahalelerin başarıya ulaşma 
şansı yoktur. Tüm süreç boyunca sosyal hizmet uzmanı elbette daha fazla sorumluluk alan ve yeri geldiğinde uygun 
yönlendirmeyi yapan kişi olmalıdır. Burada sözü edilen dengeye sürecin tüm aşamalarında dikkat edilmelidir.  

Güçlendirme temelli uygulamalar değerlendirme, planlama, uygulama ve sonuç olmak üzere 4 başlık altında ele 
alınabilir.  

İlk aşamada müracaatçının sorunu veya sorunları müracaatçıdan alınan hikaye sonrası değerlendirilir. Bu noktada 
sorunun çözümünde güçlendirme yaklaşımının kullanılıp kullanılmayacağı noktasında bir karar verilir. Eğer sorun 
yaklaşım ile çözüme uygun bir yapıda ise planlama aşamasına geçilir.  

Planlama aşamasında problemin ortaya çıkış nedeni, etkileri, müracaatçının güçlü ve güçsüz yanları, var olan 
kaynaklar, müracaatçının genel sorun çözme kapasitesi belirlenir sonrasında hangi kaynaklara ve hangi bilgilere 
ihtiyaç duyulacağı belirlenir ve planlama yapılır. Müracaatçı bu noktada tüm aşamalarda mutlaka var olmalıdır. 
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kısıtlı olduğu durumlar haricinde asla müracaatçı adına karar almamalıdır.  

Uygulama aşamasında planlanan müdahale uygulanmaya başlanır. Bu aşamada bazı aksaklıklar, engeller çıkabilir 
bunlara hem müracaatçı hem de sosyal hizmet uzmanı hazır olmalıdır. Burada çıkan sorunların en hızlı ve etkili 
şekilde çözülmesine odaklanılmalı bu sorunların süreci ketlemesine izin verilmemelidir. Zaman zaman müracaatçı 
kendine olan güvenini kaybedebilir sorunun çözüleceğine inanmayabilir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanı aktif 
rol müracaatçının kaybolan güveninin nedenlerine odaklanarak gerektiğinde müracaatçıya bazı bilgi ve beceriler 
katarak müracaatçıyı müdahale sürecinin içinde tutmaya çalışmalıdır.  

Son aşama olan sonuç aşamasında yapılan müdahalenin etkileri ve sonuçları üzerine müracaatçı ile bir 
değerlendirme yapılır. Müracaatçının sorunun içindeki sorumluluğu belirlenir, ortaya çıkan değişimler üzerine 
değerlendirmeler yapılır. Müracaatçının sonuçtan memnuniyet duyması durumunda var olan durumun devamı 
için nelerin yapılacağı konuşulur. Sonuçtan memnun olunmaması durumunda değerlendirme ve planlama 
aşamasına geri dönülmesi gerekebilir.  

Güçlendirme yaklaşımındaki temel amaç müracaatçının kendi güçlerinin, güçsüzlüklerinin yani öz varlığının 
farkına varmasını sağlamak ve eksik olan kısımların farkına varıp o noktalara odaklanmasını sağlamaktır. 
Müracaatçının bu durumu içselleştirmesi müdahalenin başarıya ulaştığının en büyük göstergesidir.  

Sonuç 

Müracaatçıların değişen sorunlarının çözümünde oldukça etkili olan ve her geçen gün popülaritesini artıran 
güçlendirme yaklaşımının en temel öğesi olan güçlendirme süreci müracaatçının genel kapasitesini geliştirmeye 
odaklanmaktadır. Yaklaşım direk olarak sosyal yapıları değiştirmeye odaklanmaz, değişimi yaratmada müracaatçıya 
sorumluluk verme sürecin önemli unsurlarındandır. Ayrıca bu yaklaşım yalnızca güçsüz insanlar üzerinde 
odaklanan bir yaklaşım değildir. Kendi kapasitesini tam olarak kullanamayan kişiler ve aileler için de 
kullanılabilmektedir. Burada önemli olan durum bireyin içinde bulunduğu durumdan dolayı sıkıntı yaşaması ve 
bu durumun doğrudan bireyin kapasitesi ile ilgili olmasıdır. 

Sosyal hizmet uzmanları diğer tüm müdahalelerinde olduğu gibi bu yaklaşımı kullanırken tüm etik kurallara 
uymak zorundadırlar. Sosyal hizmet uzmanı güçlendirme ile her şeyi kesin olarak değiştirebileceğine asla 
inanmamalıdır. Bu yaklaşımın da belirli bir sınırı olduğunu asla unutmamalıdır. Var olan sorunun en iyi şekilde 
çözümü için mutlaka iyi bir sorun analizi ve planlamanın yapılmış olması şarttır. Bu noktalarda yapılacak eksikler 
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ve hatalar yapılan müdahalenin başarıya ulaşmasını zora sokabilir ya da müdahalenin başarısız olmasına neden 
olabilir.  

Sonuç olarak farklı müracaatçı gruplarının sorunlarının çözümünde kullanılan bu yaklaşımın sosyal hizmet 
uzmanları için son derece önemli olduğu açıktır. Sosyal hizmet uzmanlarının yaklaşımın hedeflerine ulaşabilmeleri 
ve yaklaşımı farklı nüfus grupları ve toplumlar için daha etkili bir biçimde kullanabilmeleri için ellerindeki 
kaynakların geliştirilmesi gereklidir.  

Sosyal hizmet eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin öğrencilerini güçlendirme sürecinde yapılması gerekenler 
hakkında bilgilendirilmeleri de önem taşımaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan bir sosyal hizmet uzmanının 
yapacağı uygulamaların daha işlevsel olacağı su götürmez bir gerçektir. Eğitimde özellikle güçlendirme hedefleri ve 
uygun sosyal hizmet uzmanı rollerine önem verilmelidir. 

Yaklaşımın uygulanabilmesi için sosyal hizmet uzmanının bilgi ve beceri düzeyi de oldukça önemlidir. 
Güçlendirme sürecinde zaman zaman diğer profesyonel çalışanlara da ihtiyaç duyulacağı için sosyal hizmet 
uzmanlarının var olan kaynakları çok iyi tanımaları ve kaynaklara ne şekilde ulaşacaklarını çok iyi bilmeleri 
gereklidir. Ayrıca sosyal hizmet uzmanları süreç içinde ihtiyaç duyulduğu anlarda ekip çalışmasına da yatkın olmalı, 
diğer meslek elemanlarının süreç içindeki rollerine saygı duymalıdır. 

Güçlendirme yönteminin temelde planlama, uygulama ve yansıma süreçlerinden oluştuğu göz önüne alındığında 
yöntemin sosyal hizmetin temel öğelerinden biri olan planlı değişme sürecinin basamaklarına benzer bir yapıda 
olduğu söylenebilir. Özellikle planlama aşamasında yapılacakların uygulama için son derece önemli olduğu 
unutulmamalıdır. 

Oldukça önemli bir yaklaşım olan, doğrudan ve dolaylı şekilde pek çok müdahalede kullanılan güçlendirme 
yaklaşımının daha derinlemesine öğrenilmesi ve müdahalelerde daha aktif şekilde kullanılması müdahalelerin 
işlevselliğini artıracaktır.  

Diğer yandan kişinin kendine yeter hale gelmesi gibi büyük bir amacı olan sosyal hizmet biliminin müdahalelerinde 
en çok kullanılan yaklaşım olması beklenilen güçlendirme yaklaşımının hem uygulama hem teori boyutlarıyla çok 
daha fazla çalışmanın yapılması gereklidir. 
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10.  
Dilemma in Turkey-European Union Relations: An Overview on 

Political, Economic and Technical Relations 
 
Ekrem Yaşar Akçay (Hakkâri University) 
 
Abstract 
Turkey-European Union (EU) relations, beginning on 31 July 1959, have experienced political problems in its shared history. 
After all, shifting economic and technical issues continue to this day. While Turkey was considering eligible membership, it 
insufficiently precedented for full membership in the Agenda 2000 report. However, with the Decision of 1/95 of the 
Association Council, which adopted the Customs Union process on 6 March 1995, economic relations were maintained. After 
the Cyprus problem, which started in 2006, although political relations came to a standstill, significant progress has been made 
on issues such as updating Customs Union and migration. Within the Readmission Agreement signed on December 16, 2013, 
Turkey has been an important partner of the EU in the matter of illegal immigration. While political relations have stalled after 
the July 15 coup attempt, the process of updating the Customs Union and combating illegal immigration are still ongoing. In 
this context, this study will deal with this dilemma in Turkey-EU relations and defined so that the process of why and how the 
analysis will be to continue the relations between the two regions. 
 
,Keywords: Dilemma, Turkey, European Union, Turkey-EU Relations. 

 

Introduction 

Turkey’s EU adventure which started some justification such as safety, Greek factor, economic, political in 1959, 
has turned into a snake story today. The relations that gained a legal dimension with the Ankara Agreement signed 
on 12 September, 1963, started with the preparation process. With the approval of the Additional Protocol in 
1973, the transition process began. After this period, which lasts for an average of 22 years, it was envisaged to 
move to the last period. However, Turkey made an application for full membership of the European Community 
on 14 April 1987. 

The European Commission published its opinion about Turkey’s application on 20 December, 1989 and said that 
Turkey had not sufficient yet for full membership, suggested cooperation on the Customs Union and technical 
and trade issues (European Commission, 1989). Turkey believes that the Customs Union serves as a stepping stone 
to full membership, was adopted the Customs Union by the 1/95 of the Association Council Decision known as 
the Last Period on March 6, 1995. 

Turkey has struggled to become a member of the Community, in any Community document until obtaining the 
candidate status was not included under the heading of enlargement. It was mostly discussed under the title of 
external relations. Moreover, the partnership relationship was emphasized rather than full membership. Turkey 
did not receive the expected results made in 1997 in Agenda 2000 and the Luxembourg Summit, Turkey was 
eligible for membership but adequate unprecedented. In 1999, in the Helsinki Summit, Turkey, as an EU 
candidate, started negotiations on 3 October 2005 with making reforms and implication (Aksu, 2012). However, 
problems related to Cyprus caused some of the negotiation chapters to be blocked both by the EU and EU member 
states and political relations have come to a standstill. Although the Positive Agenda process was initiated in 2012 
to solve existing problems and revitalize relations, the desired effect was not achieved.  In the 15 July coup attempt, 
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Turkey did not get the support it expected from the EU. Moreover, the EU, Turkey has been invited to return to 
constitutional order and democratic practices in Turkey, he emphasized that he found contrary to the values of 
human rights and the rule of law. Turkey that this situation has its own internal affairs and administration has 
continued implications. Thereupon, on 24 November 2016 the European Parliament recommended the 
suspension of negotiations with Turkey and relations were already broken the political impasse. In fact, Turkey 
has started to develop alternative ways to discourse instead of the EU (Vytiska, 2016). 

While the political relations were in this way, the economic and technical issues between the two parties continued 
uninterrupted. For example, the Customs Union, which started in 1996, increased trade by a factor of four until 
2012 between the two parties (World Bank, 2012). In order to improve this situation, negotiations are under way 
to initiate the Customs Union in areas such as free movement of capital and services and to solve some problems 
in the process. On the other hand, Turkey and the EU continue their important relationship as partners on issues 
such as combating illegal immigration For example, agreements between the two sides have led to a significant 
reduction in illegal immigration from the Eastern Mediterranean to Greece and other EU countries. So, even 
though political relations between the EU and Turkey have deteriorated, their economic and technical relations 
have continued. Therefore, this study will examine the political, economic and technical issues between the two 
sides, especially recent ones, while examining the reasons for the continuation of economic and technical relations 
while the political relations are worsening. Thus, an opportunity to assess the future status of relations will arise. 

Cyprus Problem and Turkey-EU Relations 

After Turkey signed the Additional Protocol to include the EU’s new members in 2004, it issued a declaration 
that the signing of the Additional Protocol did not mean recognizing Cyprus, but it would maintain its current 
position regarding the establishment of the original partnership state in 1960, the Republic of Cyprus (Dışişleri 
Bakanlığı, 2005). Thereupon, some states, such as Greece and Austria, issued statements that Turkey had to open 
its ports and airports and recognize the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus (GCASC). The EU 
issued a new declaration on September 21, 2005, emphasizing that Cyprus is a member of the EU, so Turkey 
should implement the Additional Protocol without discrimination, and the continuation of the negotiations with 
Turkey would depend on it (Council of the European Union, 2005). 

Thereupon, Turkey announced Council of Ministers decision no. 2006/10895, which was published in the 
Official Gazette on September 28, 2006, stating that the Customs Union would be applied to the EU’s new 
members without opening its air and sea ports to Cyprus (Resmi Gazete, 2006). In the context of this decision, 
On November 29, 2006, the European Commission adopted a recommendation on eight chapters that the 
negotiations were not opened and suspended, and this decision was approved at the Brussels summit on December 
14-15, 2006. In interviews here GCASC has requested additional sanctions to Turkey but was not accepted. The 
GCASC, in a unilateral declaration, announced that it has blocked eight chapters (European Commission, 2006). 
In August 2007, the France, a spectacular affecting the accession process of Turkey's membership directly related 
five chapters (Euractiv, 2007). The Customs Union was not affected by this process and continued in this process. 
There was a commercial relationship in the amount of 85 billion Euro between Turkey and EU in 2006 and thus 
Turkey became the EU's 7th trading partner. This number exceeded 100,000 Euros in 2009 (Commission of the 
European Communities, 2009) Despite some problems in this area, economic relations continued. However, 
There was also cooperation on illegal immigration. For example, the number of illegal immigrants seized decreased 
slightly from 57,428 in 2005 to 51,893 in 2006 (Commission of the European Communities, 2007). This number 
was around 64.500 in 2007, 65.500 in 2009 (Commission of the European  
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Positive Agenda and Developments Beyond Positive Agenda 

Positive Agenda was published in 2012 to revive the Turkey-EU negotiation process moving sluggish for some 
reasons such as Cyprus problem, the Arab Spring. The main focus of the positive agenda aimed at the intensive 
cooperation in areas of mutual interest such as visa free movement, migration, trade, energy, terrorism, foreign 
policy has been dialogue and fundamental rights areas between Turkey and the EU. On the other hand, the Positive 
Agenda aims to give new impetus to the process due to the chapters that have not been opened since June 2011. 
Stating that there is no deviation from the goal of full membership, the EU Minister stressed that it is envisaged 
to strengthen cooperation mechanisms on important issues such as visa exemption, political reforms, energy, the 
fight against terrorism and the appointment of Turkish experts in the European Commission within the framework 
of the Positive Agenda (Morelli, 2013). 

Once the scope of the Positive Agenda has been determined, Stefan Füle stated that joint working groups will be 
established in the first stage in the Right of Establishment and Freedom to Provide Services, Corporate Law, 
Information Society and Media, Statistics, Judiciary and Fundamental Rights, Justice, Freedom and Security, 
Consumer and Health Protection and Financial Control. In this way, he stated that would be given intensive 
support for harmonization with the EU acquis of Turkey. (European Commission, 2011). 

Ottiger Fule, Taner Yildiz and Egemen Bagis held a meeting in Stuttgart, Germany on June 14, 2012 that focused 
on electricity, gas, renewable energy, energy efficiency, clean energy technologies, long-term energy scenarios, 
global and regional energy cooperation, nuclear security, and their repeated the cooperation (Böhler, Pelkmans 
and Selcuki, 2012). During this meeting the "Positive Agenda of Turkey-EU: Reinforced Turkey-EU Energy 
Cooperation" document was adopted. According to this document, Turkey is a bridge of energy and potential 
energy center. The development of this situation as found to be beneficial by both Turkey and the EU (European 
Union, 2012). 

Chapter 22 “Regional Policies and Coordination of Structural Instruments” planned to be opened on June 25, 
2013, but was instead opened on November 5, 2013. Furthermore, it was left after the Progress Report that was 
to be published in October 2013 on the grounds of the Gezi Park events in Germany and the Netherlands. The 
opening of this chapter was expected to be a revival of Turkey-EU relations. However, there was no improvement 
as expected. 

On December 16, 2013, Turkey signed “Roadmap,” a Readmission Agreement to abolish visas between Turkey 
and the EU within the framework of the Positive Agenda. The main objective of this agreement included the 
principles of systematic readmission of persons who did not comply with the rules of reciprocity from one side to 
the other, entering, staying and settling within the framework of the principle of reciprocity. The EU wanted to 
make some adjustments to ensure the proper handling of the Readmission Agreement and visa exemption from 
Turkey. Accordingly, the EU requested that Turkey should take the required measures regarding integrating 
border management, make some implications about human trafficking fight against terrorism, pursue an effective 
fight against irregular migration, sign the EUROPOL operational cooperation agreement, provide full 
harmonization of visa policy and abolish the geographical reservation it made to the Geneva Convention on the 
Legal Status of Refugees in 1951 and the Protocol on the Legal Status of Refugees of 1967.  

Following the signing of the Readmission Agreement, there was a significant decline in the number of migrants 
who attempted to cross the Aegean Sea illegally. In October 2015, an average of 10,000 people tried to cross the 
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Aegean Sea illegally, while in March 2016 this number fell to 90, and in 2019 it fell to 81 (European Commission, 
2016a). However, Turkey set up camps in several provinces for about 2.5 million Syrians who fled their country 
after the Syria crisis and made great efforts for the provision of food and health care. The EU paid Turkey 3 billion 
euros for Syrian refugees and the second time, despite the previous commitment of 3 billion euros, the EU paid 
2.2 billion euros. However, it was emphasized that 7 of the 72 criteria for visa exemption was to be completed by 
Turkey, who have not yet fulfilled this agreement, and therefore visa exemption cannot be provided. Turkey has 
not changed its anti-terrorism laws and practice due to the continued terrorism in Turkey. Although this situation 
caused tension between the two sides, the agreement has significantly reduced the number of migrants from the 
Eastern Mediterranean who attempt to go to Europe illegally. 

On October 13, 2014, the European Commission published a report stating that Turkey should fulfill their 
obligations in the scope of Roadmap for visa exemption. In the report, ıt was offered about works in Turkey's 
passports and identity management system, migration and cooperation on international protection, the 
development of counter-terrorism amendments, biometric passport use, and the continuation of change in anti-
terrorism laws. At the same time, Minister for EU Affairs and Chief Negotiator Volkan Bozkır said that a new EU 
Strategy Document had been prepared and that relations would continue in light of this document (Avrupa Birliği 
Bakanlığı, 2014). On October 16, 2014, Bozkır met with the Commissioner for Enlargement and the 
Neighborhood Policy of the Union, Stefan Füle, who discussed the Cyprus issue, the events in the Southeast and 
Kobane and the Modernization of the Customs Union. During this time, Turkey signed SMEs. Competitiveness 
Program (COSME) accession treaty for the period between 2014-2020 which was designed by the EU. In this 
way, it was targeted to increase the competitiveness of SMEs in Turkey and expand the field of the EU’s activity. 
In this process, there has been a slight revival in the political relations between the two sides. But the expected 
effect did not occur. On the other hand, relations continued in areas such as economy, energy, fight against 
terrorism and fight against illegal migration. 

15 July Coup Attempt Process 

On July 15, 2016, Turkey faced a coup attempt carried out by a group of soldiers on the behalf of the terror 
organization Fetullah Gulen Terrorist Organization (FETÖ) In the face of this coup attempt a mass of people was 
sent out onto the streets at the request of President Recep Tayyip Erdoğan to fight against the coup. 248 people 
lost their lives and 2,196 were injured (Sabah, 2017). After the coup attempt, the Turkish government declared a 
state of emergency and began to take tough measures. Under these measures, many people were arrested, detained 
and dismissed from their jobs (Aslan, 2017). Turkey encountered difficult times because of the coup attempt, and 
Turkey received initial support from Russia and the EU, which Turkey wants to continue to receive (Alemdar, 
2017). This has opened the door of the problems that arise between the EU and Turkey. In a statement after the 
coup attempt, the President of the EU Council, Donald Tusk, said Turkey should have been encouraged to return 
as soon as possible to the existing constitutional order (European Council on Foreign Relations, 2016).  

The death penalty was revived after the coup attempt in Turkey and President Erdogan made statements about 
the case to pass through parliament would ratify the death penalty (Cagaptay and Jeffrey, 2016). The EU 
authorities have stated that if the death penalty were to be revived in Turkey, the accession process negotiations 
would suffer serious harm (Euractiv, 2016). 

On 18 July 2016, developments in Turkey were discussed in the EU External Relations Council. In this meeting, 
the July 15 coup attempt was condemned, and legal state institutions were supported. However, the EU also 
appreciated the attitudes of the political parties in Turkey regarding the coup attempt. In addition, it was stated 
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that police and security forces used disproportionate force throughout the country, and that everything possible 
should be done to strengthen democracy and return to the rule of law. On the other hand, in this meeting it was 
also stressed that Turkey was a key country for the EU, that agreement about the death penalty was a prerequisite 
for membership negotiations, and that Turkey should work to develop democracy and stability (Foreign Affairs 
Council, 2016).  

On November 24, 2016, a meeting was held at the European Parliament to address Turkey's progress report and 
statements from EU officials concerning the lack of conformance to EU values. According to the European 
Parliament (EP), the Turkish government resorted to disproportionate measures in addressing emergency 
situations. According to the Parliament, the measures taken in Turkey included a large number of arrests, 
detentions, and dismissals, and the death penalty was resumed. Parliament indicated that all these measures were 
contrary to European values, and it decided to recommend the temporary suspension of membership talks with 
Turkey (European Parliament, 2016). After this decision, a debate began in Turkey to decide if it should become 
a member of the Shanghai Cooperation Organization. Using a carrot and stick policy, the European Union has 
asked Turkey to fulfill its obligations and to meet the necessary 

However, the policy has become applicable to at least Turkey. In November 2016, the Progress Report was 
published and despite the difficulties related to visa liberalization concerning Turkey, it stated that the process 
would be continued in a good way. The report stated that there was reduction in illegal immigration between 
Turkey and Greece, but Turkey's criteria for visa liberalization was not focused on completion. The Report further 
said that Turkey and the EU should enter deeper cooperation on foreign policy and the fight against terrorism.  

While the discussions took place between the two sides, on 28 October 2016, the EP International Trade 
Committee held a meeting to update the Customs Union and expand its scope. MEPs EU-Turkey Customs Union 
Rapporteur David Borelli noted that the updated Customs Union draft prepared by the European Commission 
was in effect until the end of December and was approved by the EU Council of Ministers. Borelli said that this 
would lead to important steps being taken in the process of trade and integration between the EU and Turkey 
(Euractiv, 2016). In other words, both sides have made efforts to continue their relations and develop the process 
economically, even if they have political problems. Borelli further said that important steps in the process of trade 
and integration between the EU and Turkey of such developments could lead to expulsion (Euractiv, 2016). 

While all of these developments were taking place, the European Commission published the fourth report of the 
EU–Turkey Declaration on December 8, 2016. Despite the difficulties related to the implementation of the report, 
the European Commission noted that the process had progressed significantly and that the number of those 
attempting to cross the Aegean Sea illegally had fallen significantly. On December 13, 2016, at a meeting of EU 
Foreign Ministers, demands for the European Parliament and Austria to stop negotiations with Turkey were 
rejected. At the meeting, it was indicated that close relations with Turkey should be established.   

On 21 December 2016, the European Commission submitted to the Council of Ministers the request of the 
Customs Union, which has been in force since 1996, to start negotiations with an update to be adapted to the 
current conditions. The modernization of the Customs Union was expected to have significant economic gains for 
both Turkey and the EU. It was foreseen that EU companies would gain significant advantages by including 
agriculture, public procurement and services in this process. (European Commission, 2016b). Turkey's GDP in 
the service sector has a share of 60%. With the inclusion of the services sector in the Customs Union, revenue of 
$1.1 billion was expected (World Bank, 2012).  

Conclusion: What kind of relation? and Why? 
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The priority of the distinctive features of the rapprochement process between Turkey and the EU has created 
misunderstandings and instability that accompany this process since its beginning. In addition, there is the fact 
that the basic understanding that connects the two sides on which this relationship is based is interpreted by the 
European side as appropriate, and that the Turkish side lacks the information, technology and capital which are 
necessary for it to develop alternatives against it. Therefore, Turkey's rapprochement with the EU, where necessary, 
puts forward as an argument, does not represent a value in itself for Europe, a contrast among others to maintain 
their own interests "business" as seen. This fundamental contradiction, one hand, Turkey's large expectations, on 
the other hand, is marked by arbitrariness and the European recklessness all stages of the relationship and establish 
this process. As a result, the question of what kind of a relationship actually exists here is still controversial, as it is 
today, from the EU perspective. 

The political relations between the two sides were regularly problematic. EU human rights in their political 
relations with Turkey, democracy, the rule of law, and issues such as Cyprus lead to a slowdown of the agenda by 
bringing relations. This has a significant relationship with the EU's high population density. If Turkey becomes a 
full member of the EU, the EU's decision-making mechanism Thus, the EU stated that Turkey's accession would 
be different from previous enlargements due to Turkey’s population, size, geographical location, and due to the 
cumulative effect of economic security and military potential. 

Technically, Turkey continued its commitment to migration and asylum issues and ensured good progress in 
March 2016 on the effective management of migration movements in the Eastern Mediterranean route to the 
implementation of the EU-Turkey Declaration in 2016. Turkey presented a work plan that describes how to meet 
the Visa Exemption Roadmap. Eonomically, the EU described the Turkish economy as developed and a 
functioning market economy. According to the EU, the economy, supported by the government's stimulus 
measures, overcame the contraction observed following the 2016 coup attempt and achieved strong growth in 
2017. Turkey made some progress in the field to cope with competitive pressures and market forces within the 
EU, Turkey was  requested to integrate in both trade and investment in the EU market with advanced care in the 
preparation stage.. 

On the other hand, trade relations between the two sides have improved considerably thanks to the Customs 
Union, which has existed since 1996, despite its shortcomings. The EU is Turkey's largest trade partner state, 
Turkey has become the sixth largest economy in the EU. In order to eliminate the problems that exist in the 
Customs Union, the Customs Union is in the process of updating. Customs Union, reflecting improving the 
existing EU-Turkey trade relations are deducted will provide significant economic benefits to all parties. 

In fact, the EU does not want Turkey's EU membership because of concerns arising from the change in the 
decision-making structure. However, When considering issues such as economic, illegal migration, fight against 
terrorism, Turkey is an indispensable condition for the EU. For this reason, they couldn’t literally finishing 
relations with Turkey. Therefore, even if there are problems in political relations, relations are maintained on 
economic and technical issues. In a sense, it is organized in accordance with their own interests to relations with 
Turkey. 
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11. 
Transformation of Bullying Concept in The Context of New 

Communication Technologies: Cyber Bullying,  
Digital Identities and Communication  

Yeni İletişim Teknolojileri Ekseninde Zorbalık Kavramının 
Dönüşümü: Siber Zorbalık, Dijital Kimlikler ve İletişim 

 

Emel Kuşku Özdemir (İzmir Kavram Vocational Schools)  
 
Abstract 
One of the most important developments that left its mark on the last quarter of the 20th century is undoubtedly the 
developments in information and communication technologies. Information and communication technologies enable 
individuals to access information sources easily, communicate simultaneously and independently of their location, help them 
socialize through social networks are used as a support in learning and teaching environments. Nevertheless, internet and 
communication technologies have various risks and negative aspects in spite of the many opportunities they offer. One of these 
negative aspects arises from the misuse of internet access environments and social networking sites. This hostile behavior, which 
is called cyber bullying in the literature, refers to sending intentionally and regularly hostile, intimidating, threatening, and 
harassing written/visual messages by the individuals to each other through information communication technologies. As a form 
of bullying, cyberbullying, which has become a widespread problem especially in recent times, shows different characteristics 
from traditional bullying. In this study, the traditional concepts of bullying and cyber bullying will be discussed through digital 
identities and communication approaches in terms of the identities of the parties, location and being the subject / the victim 
of bullying. 
Keywords: New media, digital identities, cyberbullying, hate speech, communication.  

 

Giriş 

Kitle iletişim araçları ve bu araçların dönemler içindeki gelişimi kişilerarasında gerçekleşen iletişimi de değiştirip 
dönüştüren bir özelliğe sahiptir. Öyle ki bugün kitle iletişim süreçlerindeki değişimle birlikte, kullanıcıların da bu 
kitle iletişim araçlarını kullanmakla ilgili değişen sosyal ve psikolojik motivasyonlarından bahsetmek 
gerekmektedir. Özellikle kullanıcılarına etkileşim olanağa sunan Web 2.0 teknolojileri ile birlikte bireylerin 
gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru ve ayrılmaz bir parçası hâline gelen yeni medya ortamları, günümüzde 
iletişim kurma, eğlenme, sosyalleşme, alışveriş vb. motivasyonları gerçekleştirmek için önemli bir olgu hâline 
gelmiştir.  

Günümüzde yeni iletişim teknolojileri bireylerin bilgi kaynaklarına kolayca ulaşmasını, eş zamanlı ve mekândan 
bağımsız iletişim kurmasını sağlayan, sosyal paylaşım ağları aracılığıyla sosyalleşmelerine yardımcı olan, öğrenme 
ve öğretme ortamlarını destekleyen ortamlar olarak hizmet vermektedir. Ancak bu teknolojiler, bireylere çok sayıda 
olanak sunduğu gibi çeşitli riskler de barındırmaktadır. Bunlardan bazıları internet ortamları ve sosyal paylaşım 
sitelerinin kötü amaçlı kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan; kimliği bilinmeyen zararlı ve virüslü e-postalar, hakaret, 
saldırı ve tehdit içeren karalama postaları, sosyal medya iletileri, kısa mesajlar, yine sosyal ağlarda paylaşılan 
uygunsuz görseller ve videolardır. Bahsi geçen kötü amaçlı bu kullanımlar bireylerin yaşamında yeni tehdit alanları 
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yaratan sorunlardan bazılarını oluşturmaktadır. İnternetin etik dışı kullanımı nedeniyle siber zorba, siber 
dolandırıcı, siber tacizci, siber gözetleyici gibi bireyler ve kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Dijital ortamın giderek çeşitlenen iletişim olanakları hiç şüphesiz ki siber zorbalığın uygulandığı ya da yaşandığı 
alanları da genişletmektedir. Daha önceleri daha çok İnternet kullanımına ilişkin çalışmalar içerisinde alt 
başlıklardan biri olarak ele alınan siber zorbalık, vakalarının giderek artması, bu konuya odaklanan çalışmaların 
sayısının da artması gerektiğini göstermiştir (Akça, Sayımer, Salı ve Başak, 2014 s. 17). Farklı davranış ve söylem 
biçimleri, kendilerini tanımlamaları, sosyal ve fiziksel çevreleriyle kurdukları farklı ilişki örüntüleriyle yeni bir 
internet kuşağı yetişmiştir. Bu kuşak bir önceki kuşaktan farklı olarak dünyanın bilgisini her an, her yerde hem de 
interaktif sunan internet teknolojileri sayesinde biçimlenen yeni yaşamların mimarlarıdır. İnteraktif internet 
teknolojilerindeki gelişmeler bilgi ve iletişim alanlarına getirdiği yeniliklerle tüm fiziksel sınırları ortadan kaldırmış 
ve daha özgür bir kuşağın yetişmesine yol açmıştır. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bunun bir bedeli olduğu 
anlaşılmaktadır. Zira cep telefonları, elektronik posta, blog kullanımı, sosyal paylaşım siteleri, web sayfaları, gibi 
yeni gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kişilerin taciz edilecek kurban olarak seçilmesini kolaylaştırmıştır. 
Küçük ve Şahin’ e (2005, s. 57) göre, özellikle günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve her gün milyonlarca 
insanın düzenli olarak ziyaret ettiği sosyal ağ siteleri siber zorbalığın gerçekleştiği en önemli çevrimiçi ortamlardır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak sureti ile bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar 
verme davranışlarını ifade eden siber zorbalık (Yaşa ve Pınarbaşı, 2018, s.501) kavramı bu çalışmada, yeni medya 
ortamlarında varlık gösteren ve sürdürülen şiddetin bir türü olarak ele alınmıştır. 

Yeni İletişim Teknolojileri Ekseninde Zorbalık Kavramının Dönüşümü: Siber Zorbalık 

Arıcak’ a (2011, s. 11) göre, “bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir 
kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü” olarak ifade edilmektedir. Siber 
zorbalık diğer bir değişle de, “zarar vermek amacıyla, bir birey ya da grup tarafından, elektronik posta, cep telefonu, 
çağrı cihazı, kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; kasten, 
tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Arıcak, 2009, 
s. 167). Yine bir başka tanıma göre siber zorbalık, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bireylerin birbirlerine 
düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı ve görsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde 
göndermelerine işaret etmektedir.  

Zorbalığın bir türü olarak özellikle son zamanlarda oldukça yaygınlaşan (Arıcak ve ark., 2008, s.253) bir problem 
olan siber zorbalık, genel zorbalıktan farklı nitelikler göstermektedir. İlk olarak siber zorbaca davranışlarda bulunan 
kişiler bu davranışlarını, kimlikleri ortaya çıkmadan yapabilmektedirler. İkinci olarak,  geleneksel zorbalıkta olayın 
gerçekleştiği yerde olup, buna şahit olanlar zorbalığın farkında olurken, siber zorbalığı sadece uygulandığı 
ortamdakiler değil, teknolojik olanaklar aracılığıyla diğer insanlar da öğrenebilmektedir. Üçüncü olarak siber 
zorbaca davranışlarda cinsellik daha yaygın ve kolay kullanılabilmektedir. Son olarak geleneksel zorbalıkta kurban 
zorbalığın gerçekleştiği ortamdan uzaklaştığında bundan kurtulurken siber zorbalıkta kurbanın zorbaca davranıştan 
kurtulabileceği bir siber alan bulunmamaktadır (Ayas ve Horzum, 2010). Ancak, herhangi bir davranışın zorbalık 
olarak nitelendirilebilmesi için kurbanın sürekli olarak bir veya daha fazla kişi tarafından olumsuz davranışlara 
(fiziksel saldırı, isim takmak ve dedikodu yaymak vb.) maruz kalması, kurbanın kendini fiziksel ve duygusal açıdan 
savunabilme gücünden yoksun olması gibi koşulların gerçekleşmiş olması gereklidir (Ma, Phelps, Lerner, ve Lerner, 
2009).    

Baştürk vd. Willard (2002) sanal zorbalık davranışı gösteren kişilerin bunu yapmalarının nedenlerini şöyle 
sıralamaktadır;  
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• Sanal zorbalık yapanlar, yaptıkları bu davranışlardan dolayı hiç yakalanamayacaklarını, 
yakalanmalarının çok az bir olasılık olduğunu düşünürler.  

• Sanal zorbalık yapanlar, kurbanlara hiçbir fiziksel zarar vermediklerini düşünürler.  
• Başkaları da sanal zorbalık yaptığına göre bu davranışlar etik dışı değildir.  
• Sanal zorbalık yapanlar kendilerine yapılanlardan öç almak için bu davranışları yaparlar (aktaran 

Horzum ve Ayas 2013, s.197). 

Siber Zorba/ Siber Kurban Olma Durumu 

Siber zorbalığın iki türü bulunmaktadır. İlki olayın daha çok teknik yönüyle ilgilidir. Bu zorbalık, sistemleri veya 
elektronik araçları işlemez hale getirmek için, şifreleri ele geçirmek, web sitelerini heklemek, spam bulunduran 
mailler göndermek gibi eylemleri içeren elektronik zorbalıktır (e-bullying). İkincisi ise bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak, kişileri sürekli rahatsız etme, alay etme, isim takma, dedikodu yayma, internet üzerinden 
hakaret etme ya da kişinin rızası olmadan kişisel bilgilerini veya görüntülerini yayınlama gibi eylemleri içeren 
elektronik iletişim zorbalığıdır (e-communication bullying)  (Arıcak, 2011). Zorbalık üzerine araştırmalar 
1970’lerde başlamakla birlikte siber zorbalık ile ilgili çalışmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Ülkemizde 
siber zorbalığın ölçümlenebilmesi için yürütülen ilk çalışma Erdur-Baker'ın (2010) geliştirdiği Siber Zorbalık 
Envanteri' ine (Cyber Bullying Inventory-CBI) dayanmaktadır. Bu envanter siber zorbalık ve siber mağduriyeti 
ölçen iki paralel formdan meydana gelmektedir.  

Zorba, kurban ve görgü tanığı olmak üzere üç değişik açıdan incelenen zorbalık davranışının çoğunlukla çocuk ve 
ergenlerin oluşturduğu daha genç yaşlardaki kitleler üzerinden ele alındığı ve daha çok elektronik iletişim zorbalığı 
davranışı (e-communication bullying) üzerine odaklandığı görülmektedir. Konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür 
incelendiğinde yürütülen çalışmaların çoğunlukla ilköğretim, orta öğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin siber 
zorbalığa maruz kalma ve siber zorbaca davranışta bulunma konularına yoğunlaştığı görülmektedir (Ek 1: 
Gençdoğan ve Çıkrıkcı, 2015; Lam ve Li, 2013; Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012; Schenk ve Fremouw, 2012; 
Zacchilli ve Valerio, 2011; Ayas ve Horzum, 2010; Erdur-Baker ve Tanrıkulu, 2010; Erdur-Baker, 2010; 
MacDonald ve Roberts-Pittman, 2010; Patchin ve Hinduja, 2010;   Cassidy, Jackson, ve Brown, 2009; Topcu, 
Erdur-Baker, ve Capa-Aydın, 2008; Slonje ve Smith, 2008; Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Topcu ve Erdur-Baker, 
2007; Agatston, Kowalski ve Limber, 2007). Bununla birlikte siber zorba ya da mağdur olma durumu ile ilgili 
yalnızca Facebook’un ele alındığı çalışmalar da mevcuttur (Küçük ve Şahin, 2015; Kwan ve Skoric, 2013). Kwan 
ve Skoric (2013) tarafından geliştirilen “Facebook Mağduriyeti/Zorbalığı Ölçeği” yine diğer siber 
zorbalık/mağduriyet ölçeklerine benzer olarak Singapur’ daki 13-17 yaş aralığında ortaöğrenim gören 1579 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilmiş bir ölçek çalışmasıdır. Bu konuda bir diğer çalışma olan Küçük ve Şahin’in (2015) 
çalışmaları ise bu ölçeğin 1078 lise öğrencisi ile Türkiye ölçeğinde geçerlilik ve güvenirliliğinin değerlendirmesi 
üzerinedir. Bunun yanı sıra siber zorba ya da mağdur olma durumunun dışında araştırılan bir diğer konu 
öğretmenlerin siber zorbalığa yönelik farkındalık durumunun belirlenmesine yöneliktir (Ayas ve Horzum, 2011; 
Horzum ve Ayas, 2013).  

Siber zorbalıkla ilgili yürütülen son dönem çalışmalarının ise kişilerin siber zorbalığa uğramaları sonucunda 
bununla başa çıkma konusunda neler yaptıklarını tespit etmeye odaklanmaktadır (Ek 2: Peker, Özhan ve Eroğlu, 
2015; Völlink, Bolman, Dehue ve Jacobs, 2013; Seçer, 2013; Wachs, Wolf ve Pan, 2012; Arıcak ve diğerleri, 
2008). 
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Siber Zorbalıkta Zamansızlık, Mekânsızlık ve Dijital Kimlikler 

Geleneksel ve siber zorba olma davranışını gerçekleşme ihtimali üzerinden karşılaştırdığımızda internet 
ortamlarında görülen siber zorba olma davranışının gerçekleşme ihtimalini arttıran bazı nedenlerden bahsetmek 
gerekmektedir. Bu nedenler, internet ortamında gerçekleşen iletişimin doğası gereği zamandan ve mekândan 
bağımsız olması ve sahte kimlikler üzerinden gerçekleşebilmesidir. 

Günümüzde, insanların birbirleri ile iletişime geçmesi ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulunması geçmiş yıllara 
oranla son derece kolay bir hal almıştır. Böylelikle insanlar birçok farklı platformdan eşzamanlı bir şekilde bilgi 
akışının ve ağının içinde yer alacak şekilde kendilerini konumlandırmışlardır (Bulunmaz, 2015, s.80). Ancak yeni 
medyanın temel özelliklerinden biri olan zamansızlık kavramından siber zorba davranışı arttıran bir belirleyici 
olarak söz etmek gerekmektedir. Öyle ki yeni medyanın sınırsız sayıda kişiye zaman kavramı olmadan erişim 
imkânı sunması aynı zamanda siber zorba davranışa kısa sürede birçok medya kullanıcının da tanık olmasına neden 
olmaktadır. Bu durum siber zorbalığın kontrolünü güçleştirdiği gibi zorbalığa maruz kalan kişinin durumla 
mücadele edebilmesini de zorlaştırmaktadır. Bunun nedeni yeni medya uygulamalarında kullanıcılar tarafından 
paylaşılan fotoğraf ve yorumların şikayet oluşmadığı takdirde editöryel bir süreçten geçmemesidir. Bu nedenle 
içeriklerde çok sayıda hakaret, aşağılama, ifşa içeren paylaşım ve yorumların dolaşıma sokulması söz konusu 
olabilmektedir (Yaşa ve Pınarbaşı, 2018, s. 506). 

Siber zorba davranışı arttıran ikinci belirleyici olarak mekansızlık kavramı ele alındığında Willard (2007) siber 
zorbaların kurbanlarla yüz yüze (aynı mekanda) olmaması sebebiyle kişinin duygu ve düşüncelerini görmediği ve 
anlamadığından bahsetmektedir. Siber zorba ve kurbanın aynı mekânda olmaması durumu ise etik değerlerden 
uzak davranış gösterme eğilimini arttırmaktadır.  

Ve son olarak siber zorba davranışı arttıran bir belirleyici olarak dijital kimlik kavramı ele alındığında yeni medya 
ortamlarında gerçekleştirilen iletişimin bireylere gerçek kimliklerini gizleyerek eylemde bulunma olanağı 
verdiğinden söz etmek gerekmektedir. Shariff ve Gouin’ e (2005, s.1-2) göre, gerçek kimliği saklayarak incitici, 
aşağılayıcı, tehdit ve tahrik edici mesajların hızla ve defalarca, binlerce insana gönderilmesi artık çok kolay hale 
gelmiştir. Kimlik saklayabilme imkânı kötü niyetli kişiler için cesaretlendirici olabilmektedir. Ayrıca, bu 
teknolojilerin gelişimi ile benzer suçları işlemek daha az zaman ve enerji gerektirmekte, eylem internet ya da cep 
telefonu aracılığıyla anında binlerce kişiye ulaştırılabilmektedir. 

Dijital kimlik, siber uzamda kullanıcının oluşturduğu kimliktir. Dijital kimlikler, kişinin değerlerini ve nasıl bir 
kişi olduğunu ya da dijital kimliğini bir proje olarak görerek olmak istediği kişiyi de yansıtabilmektedir. Kendine 
ait özel uygulamaları, dili ve kültürü içinde tasarlanmış dijital kimliklerin varoluşlarını sürdürebilmesi için 
diğerleriyle etkileşim içinde olması gerekmektedir. Bu etkileşim sonucu, dijital kimlikler kendilerini sürekli olarak 
değerlendirerek yeniden inşa edebilirler. Tasarlanmış, birbiriyle çakışmış ya da bulanıklaşmış dijital kimlikler siber 
uzamda potansiyel olarak risk taşımaktadırlar (Balaban-Salı ve Şimşek, 2013).  Siber zorbalığı gerçekleştiren 
kişilerin farklı kimliklere bürünmeleri ise zorbalığın tespitini güçleştirmekte ve aynı zamanda da siber zorbanın 
cesaretlenmesine neden olmaktadır (Yaşa ve Pınarbaşı, 2018, s. 506). 

Sonuç ve Tartışma 

İnternet ile olanaklı hale gelen yeni iletişim teknolojileri hızlı bir biçimde toplumsal hayatımıza dahil olmuştur. 
Kurulan çok sayıda internet platformu aracılığı ile iletişime dair bilinen pek çok gerçek değişime uğramıştır. 
Öncelikle iletişimdeki mesafe konusu ortadan kalkmış, taraflar arası yakınlık ve uzaklık internet erişimi ile birlikte 
ifade edilmeye başlamıştır. Bununla birlikte yeni medyanın bireylere iletişim süreçlerinde sunduğu eş zamanlılık, 
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mekansızlık, çift taraflı iletişim, ifade özgürlüğü ve multimedya paylaşımı gibi unsurlar bu platformların bireylere 
tanıdığı özgürlükler olarak literatürde yerini almıştır. Ancak zaman içinde ilgili içerikleri oluşturan bireylerin 
kimliklerinin bilinmemesi, bu platformların herhangi bir denetime tabi olmaması ve kullanıcılara çift yönlü iletişim 
olanağı sunması pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Bu olumsuzluklardan bir tanesi de geleneksel 
zorbalığın yeni medya ortamlarına taşınması sonucu ortaya çıkan siber zorbalık davranışıdır.  

Literatürde kişilere zarar verici hakaret, alay, karalama, taciz vb. davranışta bulunma eğilimi olarak tanımlanan bu 
kavram, kişilerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı ve nefret söylemi ile arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir 
özellik göstermeye başlamıştır. Bu anlamda bugün yeni medyanın bilinçsizce kullanıldığı zaman kişilerin bireysel 
hak ve özgürlüklerine, değerlerine, aile yaşantılarına, iş ortamlarına, eğitim ortamlarına zarar veren bir araç olarak 
kullanıldığı, zaman zaman toplumda farklılaşan tarafları ötekileştirme eğilimi gösteren kişilerce nefret söylemini 
yeniden üreten bir alan olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. 
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12.  
Turkey's Climate Change Policy 

Türkiye’nin İklim Değişikliği Politikaları 
 
Nihal Şirin Pınarcıoğlu (Batman University) 
 
Abstract 
Environmental problems have increased with the spread of industrialization.  As a result of the increase in the production of 
industrial goods based on the use of fossil resources, the emission of greenhouse gases has increased and this has caused climate 
change.  Today climate change is the most important global environmental problem. Climate change has negative effects on 
the environment and society. These negative effects have caused international reactions and meetings are held every year after 
the Earth Summit in Rio in 1992. The negative effects of climate change on the environment and society are experienced also 
in Turkey and Turkey is one of the countries that could be profoundly affected by climate change. It’s estimated that climate 
change will cause serious challenges in Turkey such as droughts, sea level rise and floods. However, it is difficult to say that it 
has a holistic policy on climate change. This paper focus on Turkey's position within the global climate regime and its climate 
change plans and policies. 

Giriş 

Sanayileşmenin dünyada yaygın hale gelmesiyle kendini belirgin olarak hissettiren çevre sorunları, bugün ülkelerin 
öncelikli gündemleri arasında yerini almaktadır. Fosil kaynak kullanımına dayalı sanayi malları üretiminin artması 
sonucu sera gazlarının salımı ve ormanların tahribatı gibi insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle yaşanan iklim 
değişikliği, en önemli küresel çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerküre sıcaklığının ortalama 0,7°C 
arttığı bilinmektedir ve sera gazlarının salımı bugün tamamen durdurulsa bile iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin yüzyıllarca devam edeceği tahmin edilmektedir (Talu, 2015: 21). İklim değişikliği; su kaynakları, 
toprak, ormanlar, ekosistem, biyo-çeşitlilik gibi çevresel değerleri olumsuz olarak etkilediği gibi, toplum üzerinde 
de doğrudan etkilere sahiptir. Bu olumsuz etkiler, uluslararası tepkilere neden olmuştur ve Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde 1992 yılında Rio’da yapılan Dünya Zirvesinden itibaren her yıl tarafların bir araya geldiği toplantılar 
yapılmaktadır. Ancak iklim değişikliğini durduracak bir uzlaşma politikasının yerleşmiş olduğunu söylemek 
güçtür. 

İklim değişikliğinin çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri Türkiye’de de yaşanmaktadır ve Türkiye küresel 
ısınmadan en fazla etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Başta kuraklık olmak üzere deniz seviyesinde 
yükselme ve ani seller, Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı en önemli sorunlar olarak tahmin edilmektedir. Yukarıda 
sözü edilen iklim rejimine yönelik uluslararası toplantılar ve oluşturulan politikaların bir tarafı olan Türkiye, iklim 
değişikliğine yönelik bütünlüklü olmadığı görülen bir anlayışla yol almaktadır. Bu bildiride, Türkiye’nin küresel 
iklim rejimi içindeki yerine, iklim değişikliğine uyuma yönelik plan ve politikalarının olup olmadığına bakılacak, 
değişen iklimle nasıl başa çıkacağı anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda dünyanın iklim gündemine, bu 
gündemle Türkiye’nin nasıl ilişkilendiğine, iklim hikâyesine ve yürütülen çalışmalara odaklanılacaktır. 

İklim Değişikliği ve İklim Politikası 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC)’ne göre iklim değişikliği, 
“karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak 
küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”tir (UNFCCC, 
1992: 7). İklim değişikliği, nedenleri ve ortaya çıkardığı/çıkaracağı sorunlar bağlamında uzun bir süredir dünyanın 
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gündemindedir. Temel olarak sanayileşmeye dayalı ekonomik faaliyetler sonucu karbondioksit, metan, azot oksit, 
ozon, su buharı gibi sera gazları salımının artması ve bu gazların sera etkisine yol açması, son yüzyılda küresel 
sıcaklığın 0,8-1,5 derece artmasına neden olmuştur (Atik, 2017: 1). Küresel ısınma olarak kavramsallaştırılan bu 
durum, iklim değişikliğinin en belirgin semptomu olmuştur. Fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosfere 
salınan sera gazlarıyla birlikte ormansızlaşma ve toprak kullanımındaki değişim de iklim değişikliğine neden olan 
etmenlerdir (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2015: 351). Yani iklim değişikliği, insan etkisiyle meydana gelmektedir. 

İklim değişikliği, çevre ve toplum üzerinde birçok etkiye sahiptir. Bu noktada iklim değişikliğinin; okyanus, deniz 
ve sahiller, tatlı su kaynakları, ormanlar, toprak, eko-sistem, insan sağlığı, tarım, enerji, ulaştırma ve turizm 
üzerinde etkileri bulunmaktadır. Dünyada deniz seviyelerinin yükselmesi, deniz yüzey sıcaklıklarının artması, 
okyanus akıntılarında değişiklik, seller ve taşkınlar, aşırı kuraklık, mahsul verimliliğinin azalması, ekosistemlerin 
değişmesi, biyo-çeşitliliğin azalması gibi sorunlar görünür hale gelmektedir.  

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçları Türkiye açısından da geçerlidir. Yapılan araştırma ve değerlendirmelere göre 
Türkiye’de kuraklık, sel ve taşkınlarda artış ve su seviyesinde yükselme gibi sorunların ortaya çıkığı ve çıkacağı 
öngörülmektedir (Kadıoğlu, 2009). Türkiye’de son yıllarda daha belirgin olarak sıcaklıkların artmaya devam ettiği,  
Türkiye buzullarının yılda ortalama 10 m civarında geri çekildiği, deniz seviyesinin yıllık 6 mm civarında yükseldiği 
ve paralel olarak şiddetli yağış, fırtına, sıcak hava dalgası, orman yangınları, sel ve taşkın gibi doğal afetlerin arttığı 
belirlenmektedir (Şen vd., 2012).  

İklim değişikliğinin çevre ve toplum üzerinde oluşturacağı tahribatı en aza indirmek için ise bugün dünya 
gündeminde uluslararası ve ulusal birtakım politikaların geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır. İklim 
politikası, BMİDÇS bağlamında, insan kaynaklı iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını önleyecek bir düzeyde 
durdurmayı başarmak üzere azaltım, uyum, finans ve teknoloji alanında yürütülen çalışmaları ifade etmektedir. 
Diğer bir ifadeyle iklim politikaları, “iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının emisyonlarının azaltılması, 
bunun için gereken finansal gereçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerine uyumu içine 
alan spesifik bir politika alanı” olarak tanımlanabilir (Şahin, 2014: 16). Azaltım, uyum, finans ve teknoloji alanları 
hem uluslararası hem de ulusal düzeyde iklim politikalarının içeriğini oluşturmaktadır. 

Küresel İklim Rejiminin Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış 

İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında küresel iklim rejiminin oluşturulması süreci, 1979 yılında Dünya 
Meteoroloji Örgütü'nün Birinci Dünya İklim Konferansı'nı toplamasıyla başlamıştır. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 1988 yılında iklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren bir sorun olduğuna dikkat çekmesi ve iklim 
değişikliği konusunda işbirliği çağrısıyla devam etmiştir (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2015: 353). Bunun için 
hazırlanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taslağı, 1992 yılında Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansında imzaya açılmıştır. Sera gazlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek 
amacıyla kaleme alınan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Bugün Sözleşmeye taraf 195 ülke bulunmaktadır. Sözleşme hükümleri kapsamında yıllık Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansları (Taraflar Konferansı/COP) düzenlenmektedir (Atik, 2017: 5). Sözleşme çerçevesinde en 
üst karar organı olan ve Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele için küresel politikalar 
oluşturmak amacıyla yapılan Taraflar Konferansının ilki 1995 yılında Berlin’de gerçekleştirilmiştir (Saygın ve 
Çetin, 2018: 19). 

Sözleşmede, iklim değişikliğinin -doğal iklim değişikliklerine ek olarak- insan kaynaklı faaliyetler sonucu, endüstri 
ve diğer sektörlerden kaynaklı sera gazları gibi nedenlerle oluştuğu kabul edilmektedir (UNFCCC, 1992: 7). 
Sözleşme, “atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek 
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bir düzeyde durdurmayı başarmak” amacına odaklanmıştır. Sözleşme, iklim değişikliğiyle mücadele yöntemlerini 
azaltım ve uyum önlemleri kapsamında belirlemiştir. Sözleşmenin temelini “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar” ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke -iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının birikimindeki tarihsel 
sorumlulukları nedeniyle- gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk alması düşüncesine dayanmaktadır. Yani 
Sözleşme, iklim değişikliğine en çok neden olan sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin sorumlulukları 
arasına ayrım koymakta, iklim değişikliğini önlemek için en büyük sorumluluğunun gelişmiş ülkelerde olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Sözleşme taraf ülkeleri azaltım ve uyum yükümlülüklerine göre; Ek-I, Ek-II ve Ek-
I dışı ülkeler olarak sınıflandırılmıştır.6 Sözleşme, gelişmiş ülke taraflarına ortak sorumluluklar yanında 
farklılaştırılmış sorumluluklar da yüklemektedir. Ancak Sözleşmenin yasal bağlayıcılığının olmaması, farklı 
arayışları gündeme getirmiştir (Pınarcıoğlu, 2018: 215).  

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemli kilometre taşlarından biri de Kyoto Protokolü’dür. Protokol, 
BMİDÇS’de belirlenen amaçların uygulanması için bağlayıcı hükümler içeren ilk belge olması açısından önemlidir 
(Pınarcıoğlu, 2018: 216). 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentindeki 3. Taraflar Konferansında kabul edilen 
Protokolün yürürlüğe girmesi için -taraf ülkelerin emisyonlarının, küresel sera gazı emisyonundaki toplam payının 
%55’ine ulaşması gerektiğinden- 8 yıl beklenmiştir (Bodansky, 2001: 37). Bununla birlikte, özellikle ABD’nin 
Protokol’den çekilmesi, Çin’in soğuk yaklaşımı, Protokolü kurtarmak amacıyla Rusya, Ukrayna, Japonya gibi 
ülkelerin katılımını sağlamak için çeşitli imtiyazların verilmesi, Protokol’ün etkililiğini zayıflatmıştır. Birinci 
taahhüt döneminin sonunda çok az taahhüt gerçekleştirilmiş, bazı ülkeler ise ikinci taahhüt döneminde sorumluluk 
üstlenmeyeceğini ya da tamamen çekileceğini duyurmuştur. Bu nedenlerle Protokol, küresel sera gazı yayımının 
sadece %15’ini kapsayan hale gelmiş ve bu durum yeni bir küresel iklim rejiminin oluşturulması konusunu 
gündeme getirmiştir (Saygın ve Çetin, 2018: 3). 

Küresel iklim rejiminde yeni bir anlayışı gündeme getiren ve yeni bir dönemi başlatan Paris Anlaşması ise 2015 
yılında Paris’te düzenlenen 21. Taraflar Konferansında kabul edilmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için sera 
gazı salımlarının en az %55’ini yapan devletler veya en az 55 taraf ülke tarafından imzalanması kararlaştırılmıştır. 
2016 yılı başında imzaya açılan Anlaşma, bir yıl içinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmayı, emisyonları, küresel 
emisyonların %99,8’ini oluşturan 195 ülke imzalamıştır. Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü’nden farklı olarak izin 
verilebilecek maksimum sıcaklık artışı hedefi koymuş ve buna göre, sıcaklık artışını 2°C’nin oldukça altında, 
mümkünse 1,5°C’nin altında tutmak için çabaların artırılmasını hedeflemiştir (Atik, 2017: 5). 2020 yılından 
itibaren uygulanacak Anlaşma, aynı zamanda hem gelişmiş hem de gelişmekte ülkelere yükümlülükler getirmekte, 
“ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi çerçevesinde kendi kapasitelerine göre Ulusal Katkı Beyanları 
hazırlamalarını düzenlemektedir. Bağlayıcı ulusal taahhütler Anlaşmanın esaslarına göre zorunlu olmakla birlikte, 
tarafların iklim değişikliğini önlemek için hedefleri kendilerinin belirlemeleri, gerekenin uzağında hedefler olması 
ihtimaliyle Sözleşmenin zayıf yönlerinden biri olmaktadır (Mboya, 2018: 58). Ayrıca ABD’nin hakkaniyetli 
olmadığı gerekçesiyle Anlaşma’dan çekileceğini beyan etmesi de iklim değişikliğiyle mücadele noktasında endişe 
verici bir gelişme olmuştur.  

Bu çok olumlu olmayan gelişmelerin yanı sıra, dünyada politikacıların sorunun boyutunun ve aciliyetinin farkına 
varmaya başladıkları da söylenebilir. Özellikle küresel ısınmayla ilgili farkındalık gelişmiştir. Ancak bu durum şu 

 
6 Ek-I ülkeleri, azaltım yapması öngörülen sanayileşmiş ülkeleri kapsamaktadır (Avrupa Birliği ülkeleri, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı ülkeleri ve eski Doğu Bloku ülkeleri). Ek-II ülkeleri, refah sahibi (AB ve OECD üye ülkeleri) ülkelerdir. 
Ek-I dışında kalan ülkeler ise sözleşmeye taraf olan ancak; azaltım ve mali sorumluluğu olmayan ülkelerdir (UNFCCC, 1992). 
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an için ilk adımdır, sorunu gündemleştirmenin ötesinde kurumları sürece dahil etmek gerekmektedir (Giddens, 
2013: 14). 

Küresel İklim Rejiminde Türkiye’nin Durumu 

Türkiye, 1992 yılında imzaya açılan BMİDÇS’nin hem Ek-I hem de Ek-II listesinde yer almıştır. Bu noktada, 
hem sera gazı birikiminde tarihsel sorumluluğu olan gelişmiş ülkeler listesine hem de OECD üyesi olduğu için 
gelişmekte olan ülkelere finansman desteği sağlamakla yükümlü ülkeler listesine dahil edilmiştir. Gelişmekte olan 
bir ülke olarak Türkiye, sanayileşme sürecine geç başlaması ve sera gazı salımında tarihsel bir sorumluluğu olmadığı 
gerekçeleriyle Ek-I ve Ek-II listelerinden çıkmak için uğraşmış, Sözleşmeye 2004 yılına kadar taraf olmamıştır 
(Şahin, 2014: 7). Bu listelerden çıkmaktaki amacın, 1994 yılında TBMM’de oluşturulan bir araştırma 
komisyonunun da belirttiği üzere, fosil yakıt yatırımlarını ve ülkenin gelişmesini engelleyeceğiyle ilgili olduğu 
görülmektedir.  

Türkiye, uzun bir süre Sözleşmenin her iki ekinden de çıkarılmasını talep etmiş, özel koşulları dikkate alındığı 
takdirde Sözleşmeye taraf olabileceğini bildirmiştir; ancak bu talep kabul edilmemiştir. Sonrasında Türkiye talep 
değişikliğinde bulunmuş, Ek-II listesinden çıkarılarak Ek-I listesinde özel koşullarının tanınarak kalması isteğini 
gündeme getirmiştir. Fas/Marakeş’te yapılan 7. Taraflar Konferansında Türkiye’nin Ek-II listesinden çıkarılması 
kabul edilmiş taraflar Türkiye’nin Ek-I ülkeleri arasındaki özel durumunu kabul etmeye davet edilmiştir. Bu 
durumda gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknolojik yardım yapma yükümlülüğü ortadan kalkmış; ancak 
yükümlülük altına girmesi gereken ülkelerden biri olarak kalmıştır. İki yıllık taraf olma sürecinin sonunda 2004 
yılında Sözleşme’ye resmen katılmıştır (Saygın ve Çetin, 2018: 120). Türkiye bu on yılı aşkın sürede, eklerden 
çıkarılmak için lobi yapmakla yetinmiş, süreci görmezden gelmeyi tercih etmiştir. 2010 yılında Cancun’daki 16. 
Taraflar Konferansında, Türkiye’nin Ek-I ülkeleri arasındaki özel durumu kabul edilmiştir. Böylelikle, gelişmekte 
olan ülkelere destek sağlanmasına ilişkin taahhütlere tabi olmadığı ve Sözleşmedeki desteklerden yararlanabileceği 
resmen kabul edilmiştir. 2014’te Lima’da gerçekleştirilen 20. Taraflar Konferansında ise Türkiye’nin en az 2020 
yılına kadar azaltım, uyum, teknoloji, finans ve kapasite geliştirme konularında sağlanan desteklerden 
yararlanabileceğine karar verilmiştir (Saygın ve Çetin, 2018: 128). 

Türkiye, 1997 yılında kabul edilen Kyoto Protokolü sürecinde de yer almamıştır. Bunun en önemli nedeni, 1990 
emisyonlarına göre bir azaltım yükümlülüğü altına girme endişesi ve sonucunda 20 milyar dolarlık bir kayıp 
yaşayacağıdır (Şahin, 2014: 29). Sözleşmeye taraf olmadığı için Ek-I listesinde olduğu halde 2008-2012 yılları 
arasını kapsayan birinci taahhüt döneminde yükümlülük listesi olan Ek-B’ye girmemiştir. Dolayısıyla bu dönemde 
bağlayıcı bir azaltım yükümlülüğü olmamıştır. Bu süreçte herhangi bir sera gazı envanteri çıkarmayan Türkiye, 
2006 yılında açıkladığı sera gazı salımındaki %72,6’lık artışı ile rekor kırmıştır (Şahin, 2007: 9).  

Türkiye, Paris Anlaşmasına da henüz taraf değildir. Özel durumu tanınmış bir Ek-I ülkesi olan Türkiye’nin 2020 
yılına kadar bir sayısal azaltım yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre hızlı enerji tüketimine paralel olarak Türkiye'de, toplam sera gazı emisyonu 1990 yılından bu yana %140.1 
oranında artmıştır (Bianet, 2019). Bu nedenle Türkiye’nin 2020 sonrası için sayısal azaltım hedefi belirlemesi 
gerekmektedir.  

Türkiye’nin İklim Değişikliğine Yönelik Plan ve Politikaları  

Türkiye’de iklim değişikliği, 1992 tarihli BMİDÇS’e, 2004 yılında nihayet taraf olunmasının sonucunda, gündem 
olmaya başlamıştır. Ancak Türkiye’nin iklimle ilgili bütünlüklü bir politikasının olduğunu ve çevreyi önceleyen 
bir perspektifle hareket ettiğini söylemek güçtür. Bir iklim politikasından çok iklim değişikliğine yönelik önlemleri 
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içeren planlardan bahsetmek daha olasıdır. Bu noktada iklim değişikliği strateji ve eylem planları değerlendirilebilir. 
Bu kapsamda geliştirilen temel belgeler; Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) ve Ulusal İklim 
Değişikliği Eylem Planı (2011-2023)’dır. 

2009 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen 15. Taraflar Konferansı öncesinde Türkiye’nin İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi (İDSB) hazırlanmış, taslak belge bu konferansta uluslararası kamuoyuna sunulmuştur (Şahin, 2014: 51). 
Belge’nin, Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu üyeleri, ilgili 
kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve STK’ların katılımıyla hazırlandığı belirtilmektedir. Strateji Belgesi 
ile Türkiye’nin, “BMİDÇS’nin temel ilkelerinden biri olan ‘ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar’ çerçevesinde 
küresel iklim değişikliği ile mücadele çabalarına imkânları ölçüsünde katkıda bulunmayı bir hedef” olarak 
belirlediği ve ulusal azaltım, uyum, teknoloji, finansman ve kapasite oluşturma politikalarını ortaya koyduğu 
belirtilmektedir (İDSB, 2010: 6). Strateji belgesinde sayılan hedefler aşağıdaki gibidir;   

“BMİDÇS’nin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesine uygun olarak ve özel koşulları çerçevesinde; 
iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile önlemlerini, ulusal kalkınma planlarına dâhil etmek, 

Sera gazı emisyonlarının azaltılması gayesiyle geliştirilen küresel politikalar ve önlemlere kendi imkânları 
ölçüsünde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış kalkınma programını sekteye uğratmadan, sera gazı 
emisyon artış hızını sınırlayarak katkıda bulunmak,  

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama doğrultusunda, ulusal hazırlık 
seviyesi ve kapasitesini artırmak; bu çabalarda elde edeceği tecrübe ve kazanımlarını bölge ülkeleri ile paylaşmak ve 
azaltım ve uyuma yönelik ikili ve çok taraflı ortak araştırma projeleri geliştirmek,  

Azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman ana başlıklarındaki küresel stratejik amaçların, tarafların 
sorumlulukları göz önünde bulundurulması suretiyle tasarlanması ve yürütülmesine uyum sağlamak ve uluslararası 
faaliyetlerde etkin rol oynamak,  

Azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara erişimi artırmak,  

Mevcut teknoloji ve kalkınma düzeyimiz göz önüne alınarak temiz üretime yönelik Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini 
geliştirmek, bu alanda rekabet ve üretimin artırılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını ve 
teşvik mekanizmalarını oluşturmak,  

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki faaliyetleri, etkin ve sürekli eşgüdüm sağlayarak, şeffaf, 
katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçleri ile geliştirmek, 

Kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları gibi tüm kesimlerin ortak çabaları ile tüketim kalıplarının 
iklim dostu olacak şekilde değiştirilebilmesi için kamuoyu bilincini artırmak, 

Ulusal iklim değişikliği çalışmalarında, bilgi akışını ve paylaşımını artırmak amacıyla bütüncü bir bilgi yönetim 
sistemini oluşturmaktır (İDSB, 2010: 11-12).” 

Belgede, Ek-I ülkesi olması nedeniyle finansal yardım almanın önündeki engellerin aşılması ve böylelikle iklim 
değişikliğiyle mücadelenin ülke ekonomisine yük olmaması hedeflenmektedir. Belgenin azaltıma değil uyum 
politikalarına öncelik verdiği ve sera gazı salımının azaltımı yerine, sera gazı emisyon artış hızının 
sınırlandırılmasına odaklandığı da görülmektedir. Ayrıca, Belgede; uluslararası işbirliği mekanizmasının 
oluşturulması için yürütülen müzakerelere aktif katılım sağlamak, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nı 
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hazırlamak, sera gazı envanterini daha sağlıklı hazırlamak, iklim değişikliği çalışmalarını tüm paydaşların işbirliğiyle 
gerçekleştirmek gibi stratejiler belirtilmektedir (İDSB, 2010: 13).  

Strateji belgesinde ayrıca sera gazı emisyon kontrolü, uyum, finansman, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi, 
eğitim, kapasite artırma ve kurumsal altyapı ve izleme ve değerlendirme alanlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli 
hedefler yer almaktadır (İDSB, 2010: 16-30).  

İDSB’nin ardından, 2011 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) yayımlanmıştır. İDEP, iklim değişikliğiyle 
mücadelede kilit sektörler olan sanayi, enerji, inşaat, ulaştırma, tarım ve ormancılık sektörlerinde sera gazı salımının 
azaltılması için ayrı ayrı sektörel eylem planlarına yer vermiştir (Talu, 2015: 337). Planda, tanımlanan her eylemin 
gerçekleştirileceği yıllar, eylemin performans göstergeleri, çıktıları, ek faydaları ile her eylemden sorumlu kuruluşlar 
belirtilmektedir. Bu noktada önem taşıyan Planın, eleştirilecek noktaları da mevcuttur. Öncelikle, Plan 
hazırlanırken katılımcı yöntemlerin kullanılması ve STK’ların da sürece dâhil edilmesi olumlu bir gelişmedir; ancak 
nihai belgede STK’ların katkıları yer almamıştır. Planın sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik sayısal herhangi 
bir azaltım hedefinin olmaması, usulen yapılmış olduğuna işaret etmektedir.  

İDEP’te; adı geçen sektörler arası ortak konular ve iklim değişikliğine uyum için belirlenen toplam 541 eylem 
vardır. 16’sının 2012 yılında, 70’inin ise 2013 yılında tamamlanması öngörülmüştür. 2012 ve 2013 yılı hedefleri 
bağlamında Algedik (2013) tarafından aşağıdaki değerlendirmeler yapılmaktadır: 

“İDEP, eylem ve ilerleme açısından şeffaflık ve kamuya açıklık özelliğine sahip olmayıp, süreci katılımcılığa kapalı 
olarak sürmektedir.  

Eylemlerin bir kısmı, zaten İDEP’den önceki mevzuat ya da uygulamalar neticesinde yapılmış olması gereken işleri 
kapsamaktadır.  

Bazı eylemlerin, zaten mevcut yapılmış işler olduğu, üstelik İDEP’den önce tamamlanmış olduğu görülmektedir.  

İklim değişikliği açısından tehlikeli fosil yakıtların kullanımı ile ilgili eylemlerin İDEP’te yer aldığı, bazı eylemlerin 
ise asıl eylemi geciktirecek nitelikte olduğu görülmektedir.  

Seragazı salım azaltımı eylemlerinde nitelikleri ne olursa olsun, sorun alanı ile çözüm arasında bir ilişki 
kurulamamaktadır. Tablodan da görüleceği üzere, 1990 yılına göre aşırı salım artışı gösteren sektörler için 
öngörülmüş olan eylemler neredeyse yok denecek kadar azdır. Atık sektöründe 1990 yılından 2011 yılına kadar 
gerçekleşen %272 oranındaki salım artışına rağmen, bu sektör için hiç bir eylem öngörülmezken, sanayi 
sektöründeki %264’lük salım artışına rağmen, bu sektör için sadece iki eylem planlanmıştır. 

İklim değişikliğine uyum alanında 2013 yılına kadar tamamlanması hedeflenmiş 39 eylem bulunmaktadır. 
Azaltımda olduğu gibi, iklim değişikliğinin geldiği noktada aşırı hava olayları daha sık ve şiddetli yaşanırken doğal 
afet risk yönetimi için sadece bir, insan sağlığı için iki eylem tanımlanmıştır.” 

Sonuç 

Türkiye, kalkınma ve ekonomi politikalarını iklime duyarlı hale getirmeyi başaramamış, azaltım yerine uyum 
politikalarına verdiği önemi artırmıştır. Türkiye herhangi bir azaltım hedefi belirlememiştir ve kabul edilen strateji 
ve eylem planları azaltım sağlamaktan uzaktır. İklim değişikliğiyle mücadelenin temelini oluşturan düşük karbonlu 
topluma geçiş, bir paradigma değişikliği gerektirmektedir. Ne var ki fosil yakıtlara dayalı ekonomi ve enerji 
politikalarını daha da artırmayı hedefleyen Türkiye’de, birtakım çalışma ve söylemlere rağmen iklim değişikliğiyle 
mücadele için kararlı bir siyasi irade bulunmamaktadır. Türkiye, temelde iklim değişikliği ile mücadele edebilmek 
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için gerekli maddi kaynakların oluşturulması gerekliliğine odaklanmaya devam etmekte, herhangi bir maliyet 
üstlenmeden yoluna devam etmeyi uluslararası her platformda gündeme getirmekte, iklim değişikliğine neden olan 
fosil yakıtlardan da vazgeçmemektedir. Hem BMİDÇS hem de Kyoto Protokolüne taraf olmakla birlikte 
sorumluluktan kaçan Türkiye, yüksek karbon ekonomisine dayalı bir iklim siyasetini sürdürmektedir. Türkiye’de 
iklime yönelik bütünlüklü ve etkili bir politikadan değil, politikasızlıktan söz etmek mümkündür. 
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13.  
Use of New Communication Technologies  

in the Operation of Health Institutions 
Sağlık Kurumlarının İşleyişinde  

Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 
 
Pelin Şahin Yarbağ (Beykent University)  
 
Abstract 
Health services are directly related to human life, it is an area that has important features for management. However, these 
organizations are one of the most complex structures to manage due to their structure. Health management is basically; It is 
defined as planning, organizing and directing the resources and processes that enable the demands of medical care and a healthy 
environment to be met by providing certain services to individuals, organizations and communities. Health management 
necessitates to carry out many different activities such as human resource planning ,management and financial management. 
While health care services provide these services, they are under pressure to increase performance, efficiency and patient 
satisfaction. Therefore, organizations have abandoned traditional management techniques in order to keep up with changing 
conditions and protect their competitiveness. They are applying the management techniques equipped with technology which 
is a necessity of the modern world.Today's advancing technology has influenced the management of all sectors as well as the 
health sector. Especially with the development of communication technologies, many changes have occurred in the 
organizational structure of the organization in the field of health. In this study, the transformation and changes in the process 
of adapting new technologies to the health system will be discussed. In addition, the impact of these technologies on 
organizational structure will be examined in the study. 
 
Keywords: Communication Technologies, Health, Management. 
 

Giriş 

En genel tanımıyla sağlık hizmetleri; hastalıklardan ve tüm hastalık etmenlerinden korunmak, hasta olduktan sonra 
hastalığın tedavisi, bedensel veya zihinsel engellerin rehabilitasyonu gibi tüm bu süreçleri içerisinde barındıran 
çalışmalar olarak bilinmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri ise sağlık 
yönetimi olarak anılmaktadır. Sağlık hizmeti verme süreci olarak bilinen sağlık yönetiminde hastane yönetimi, 
sağlık hizmetlerinin organizasyonu, sağlık finansmanı veya sağlık teknolojileri kullanımı gibi süreçler meydana 
gelmektedir. 

Her geçen gün sağlık alanında yapılan teknolojik yenilikler ve sağlık kuruluşlarının artması nedeniyle sağlık 
alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır ve artmaya da devam etmektedir. Sağlık sektöründe 
yaşanan hızlı ve sürekli değişimin bir sonucu olarak sağlık kurumları yönetiminin de kendini sürekli güncellemesi 
zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Sağlık kurumları yöneticilerinin ve çalışanlarının bu hızlı değişime 
ayak uydurabilecek bilgi, beceri ve birikime sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti, ekip çalışmasını, etkili bilgi paylaşımını ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu 
kapsamda sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla 
standardizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu sağlamak için sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda bilgi ve iletişim  
teknolojileri ile enformasyon sistemlerinin kullanımı oldukça büyük önem taşımaktadır (Işık ve Akbolat, 
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2010:366). Günümüz, enformasyon teknolojisi ya da enformasyon toplumu çağı olarak kabul edilmektedir. 
İletişim ve elektronik teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak enformasyonun üretim ve dağıtımındaki hızının  
artması "enformasyon toplumu" kavramını yaratan en temel gelişmelerdir. (Yılmaz, 1998:150).  

Bu noktada iletişim teknolojilerinin tüm sektörlerin yönetim şekillerini derinden etkilediği yadsınamaz bir 
gerçektir. Birçok kurum ve kuruluş müşterilerine veya kullanıcılarına yeni iletişim teknolojilerininnimetlerinden 
faydalanarak ulaşmaya çalışırken kendi örgüt yapısı içerisinde de bu teknolojileri kullanarak sistemine adapte 
etmeye çalışmaktadır. Bu anlamda çalışmada öncelikle sağlık hizmetleri ve sağlık yönetiminin tanımı yapılacak, 
ardından günümüz iletişim teknolojilerinin önemine vurgu yapılarak bahsi geçen kurumlarda iletişim 
teknolojilerinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığı aktarılacaktır. Sonuç olarak bu durumun kurum işleyişine etkisi 
gözler önüne serilecektir. 

1. Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Yönetimi  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; aynı zamanda da kişinin 
ruhsal, fiziksel ve psikolojik yönden tam bir iyilik halinde olması bileşimi şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımdan 
anlaşıldığı üzere sağlık kavramı, tek bir parametreye indirgenip tanımlanamayacak kadar derin bir konuyu 
kapsamaktadır (Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü 2011:1)  

Sağlık hizmetleri kavramı; hastalıklar ile mücadelede hastalıkların önüne geçilmesi ve toplumların sağlık 
düzeylerinin yukarı çekilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen eylemleri ifade etmektedir. Bununla da sınırlı 
kalmayıp ayrıca; hastalıkların teşhisinde, tedavisinde ve rehabilite edilmesinde sunulan hizmetlerin tamamı 
şeklinde de ifade edilebilmektedir. Bu hizmetler; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, ana-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması, çevre sağlığı hizmetleri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi konu başlıkları çerçevesinde 
toplanmaktadır (Somunoğlu, 2012:8). Diğer bir deyişle; sağlık hizmeti, kişilerin sağlıkla ilgili beklenti düzeylerini 
karşılamak ve tatmin edici bir seviyeye çekmek maksadıyla sağlık profesyonelleri tarafından verilen ve yerine 
getirilen hizmetlerin tamamıdır (Somunoğlu, 2012:8). 

Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin etkisinden 
korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenekleri azalmış olanların işe alıştırılmaları için yapılan 
tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir. Sağlık çok etmenli bir sistem olduğundan kişilerin yaşamlarını sağlıklı olarak 
sürdürmelerini sağlamak için yapılacak hizmetler ve verilecek politik kararlar da çok yönlü olmak zorundadır 
(Şaşmaz ve Kurt, 2012:12). 

Sağlık yönetimi ise “tıbbi bakım ve sağlıklı bir çevre taleplerinin bireylere, organizasyonlara ve toplumlara belirli 
hizmetleri sağlayarak karşılanmasını olanaklı kılan kaynak ve süreçlerin planlanması, örgütlenmesi, 
yönlendirilmesi, kontrol ve koordinasyonu” olarak tanımlanmaktadır (Schultz, R., and C.J.Alton’dan aktaran 
Çimen, 2010:136).Kıt kaynaklar, ilerleyen teknoloji ve tüketici hareketlerinin baskıları ve sağlık sistemlerinin 
gelişmesi bu sistemin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek mensuplarının yetiştirilmesi 
çabalarını başlatmıştır (Çimen, 2010:137). 

Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu, ekip çalışmasını, etkili bilgi paylaşımını ve işbirliğini zorunlu 
kılmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamak için belirli bir standardizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu sağlamak için sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlarda iletişim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve enformasyon sistemlerinin kullanımı büyük önem 
taşımaktadır. (Hevner, Salvatore, Jinsoo ve Sudha, 2006:191).  
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2. Yeni İletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektöründe Kullanımı 

İnsanlık tarım ve sanayi çağından geçerek içinde bulunduğumuz günümüz bilgi çağına erişmiştir. Bu çağ, 
günümüzün toplumsal ve ekonomik koşullarının hızla gelişen enformasyon ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle 
kendine özgü nitelikler taşıyan bir dönemi ifade etmektedir (Öğüt, 2001:271).  Son yıllarda iletişim teknolojileri 
toplumları hızla değiştirmiş, her türlü mal ve hizmet üretimi ile bunların tüketimi alışkanlıkları değiştirmiştir. 
Uzaklıklar kısalmış, globalleşme artmıştır. Yeni iletişim teknolojileri, gelişmiş, azgelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
toplumların iletişim şekillerini kökten değişime uğratmıştır (Harasim’den aktaran Karasar, 2004:117). Alnıak bu 
durumu şöyle açıklamıştır: “Globalleşmenin hız kazanması, ülkelerin finansal, fiziksel ve teknolojik altyapısı, 
ekonomik koşullar, kültürel farklılıklar, hizmet kalitesinde artan beklentiler, müşteri talepleri, rekabet yarışı, bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyonların yeniden yapılanması, birliktelikler ve stratejik ortaklıklar 
iş dünyasında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.” şeklinde açıklamıştır (Alnıak, 2007:17).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "teknoloji" kavramını "sağlık teknolojisi" anlamında ele alarak, şu şekilde 
açıklamıştır: Teknoloji, bir sağlık probleminin çözümüne önemli katkıda bulunabilen, kullanıcılarıyla birlikte 
metotların, tekniklerin ve donatımın bir birleşimidir. Banta ve Behney, "bireylere ve sistemlere tıbbi bakım 
sağlanması sırasında sağlık bakım profesyonelleri tarafından kullanılan teknikler, ilaçlar, donatım ve 
prosedürlerden oluşan grup/takım/set sağlık teknolojisidir" tanımlamasını yapmaktadırlar (Banta ve Behney’den 
aktaran Sartugan, 2005:123). Bilgi ve iletişim teknolojileri genel anlamda bilginin toplanmasını, işlenmesini, 
bilginini saklanmasını ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini 
otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. (Avison ve Elliot’tan aktaran Işık ve 
Akbolat, 2010:367). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini sağlık sistemine uygulamak, hastaya sağlanan bakım kalitesini arttırırken maliyetleri 
düşürmeyi hedeflemektedir. Sağlık kuruluşlarında çeşitli maliyet azaltıcı stratejilere alternatif olarak, etkili iletişim 
geliştirme, verimliliği arttırma, bakımın kalitesini yükseltme, hasta ve hizmet sunucularının memnuniyetini 
geliştirme, hizmetlerde daha iyi performans ölçütleri sağlama ve stratejik planlamaya yardımcı olma konularında 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gittikçe artmakta ve bu alanlarda büyük faydalar sağlamaktadır (Işık ve 
Akbolat, 2010:367). 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri tıp ve sağlık alanında gittikçe yaygınlaşmakta, sağlık hizmetleri giderek 
teknolojiye bağımlı hale gelmektedir. Sağlık bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri son derece gelişmekte ve 
teknoloji performansı katlanarak artmaktadır. Ancak insanların kavrayışının gelişimi aynı hızla 
gerçekleşmemektedir. Bu nedenle tıpta ve sağlık bakımında insan-bilgisayar arasındaki etkileşim ve iletişim giderek 
önem kazanmaktadır (Aktaş, Zayim ve Saka’dan aktaran Işık ve Akbolat, 2010:367)  

Temelde hızlı teknolojik gelişimin yol açtığı küreselleşme ile birlikte yeni ekonomi, yeni yönetim yaklaşımları e-
ticaret, e-iş, sanal kurumlar gibi birçok uygulama şirketleri kendi özgün yeterlilik ve yeteneklerini ciddi olarak 
eleştirel gözle değerlendirmeye zorlamıştır. Sonuç olarak tek başına teknoloji kullanımının artan rekabet ortamında 
avantaj elde etmeye yetmediği fark edilmiş, özellikle enformasyonun bilgiye dönüştürülmesinin şirketin özgün 
yeterliliğini, performans ve verimliliğini artırmayı olanaklı kılacağı kabul edilmiştir (Alkan, 2003:124). 

Bu noktada e-sağlık ise, yeni iletişim teknolojilerinin tüm işlevlerinin hizmete sunularak, “hastaların 
iyileştirilmesinde, sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşılmasında, sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara 
kaliteli, verimli ve etkili hizmetlerin sunumunda kullanılması olarak bilinmektedir. E-sağlıkta aktörler; merkezinde 
elektronik/hasta sağlık kayıtlarının bulunduğu ve onun çevresinde örgütlenen birinci basamak sağlık kurumları 
(sağlık ocakları vb.), ikinci basamak sağlık kurumları (devlet hastanaleri vb.), üçüncü basamak sağlık kurumları 
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(üniversite hastaneleri, özel dal hastaneleri vb.), finansman kurumları, tedarik kurumları, aile hekimliği ve aile 
hekimliği ve sağlık kurumları arasındaki sevk zincirlerinden oluşmaktadır.” (Cengiz, 2007:293). 

Sağlık hizmetlerinin önemli bir işlevi tüketicilerini sağlığı benimsemeye teşvik etmek, davranışları desteklemek ve 
kronik hastalıkları kendi kendine yönetmelerini sağlamaktır. Ancak bilgi miktarının iletimi ve teşvik ve destek 
danışmaları sırasında geleneksel medya (örneğin broşürler) sınırlı kalmaktadır. Mobil teknolojiler, bireysel seviyeyi 
sağlamak adına önemli bir araçtır ve sağlık hizmetinde tüketicilere ciddi destek sağlamaktadır. Mobil sağlık 
müdahaleleri sağlık hizmeti tüketicileri, sağlıklı bir şekilde arttırılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, sigarayı 
bırakma, aktiviteyi arttırma diyabet, astım veya terapötik müdahalelerin yapılması için hastalık yönetimini 
iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu teknolojik yetenekler düşük maliyetli müdahalelere izin vermektedir.  Mobil 
teknoloji uygulamaları kolayca indirilebilir ve otomatik sistemler ile hastalara metin sunabilir. Dolayısıyla  düşük 
maliyetle çok sayıda insana mesaj gönderebilirsiniz. Bu cihazların birçok çeşitli fonksiyonları vardır. Metin 
mesajları (SMS), fotoğraf ve video ile iletişim (MMS), World Wide Web erişimi, çoklu ortamlarda video oynatma 
ve yazılım uygulaması desteği birçok fonksiyonu bulunmaktadır (Free ve diğerleri, 2013:2). 

Bununla birlikte mobilsağlık (m-Sağlık) uygulamaları, e-sağlık uygulamalarının önemli bir altkümesi haline 
gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, mobil sağlığı, tıbbi sağlık uygulamalarının mobil telefonlar, hasta takip araçları, 
kişisel dijital asistanlar gibi teknolojiler ile desteklenmesi olarak tanımlamaktadır. M-Sağlık, sağlık hizmetleri 
bağlamında, ağ, mobil programlama, tıbbi algılayıcı ve diğer iletişim teknolojilerini kapsayan şemsiye bir terimdir. 
M-Sağlık kavram olarak “sağlık hizmetleri için mobil bilişim, tıbbi algılayıcı ve iletişim teknolojilerini” ifade 
etmektedir (Istepanian ve diğerlerinden aktaran Güler, 2015:84). 

Sağlık hizmeti sunmak veya sağlık hizmetinden yararlanmak maksadıyla mobil sağlık hizmetleri tercih 
edilmektedir. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen mobil sağlık paydaşları; sağlık hizmeti kullanıcıları 
(hastalar, hasta yakınları ve sağlıklı kişiler), sağlık profesyonelleri, sağlık hizmet sunucuları (hastaneler, mobil sağlık 
kuruluşları, eczaneler, vb.), bakım evleri, huzur evleri, evde bakım şirketleri, medikal çağrı merkezleri, geri ödeme 
kurumları (sosyal güvenlik kurumları, sağlık sigorta şirketleri),  ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, sağlıkla ilgili sivil 
toplum örgütleri olarak sıralanabilir (Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018:252). 

Mobil sağlık uygulamalarının avantajları şu şekilde sıralanabilir: 1)Gerçek zamanlı bilgileri ve mesajları paylaşan 
bir iletişim aracı olarak işlev görebilme 2) Soyutlanmayı azaltan ve bakımı eve getirebilen bir uzaktan izleme görevi 
üstlenebilme 3)Hastanın sağlık durumunu gerçek zamanlı izleyebilen ve rapor eden bir araç olabilme 4)Hem 
hastanın hem de sağlık uzmanlarının iki taraflı iletişime geçebileceği bir video konferans özelliği sunabilme 
5)Kullanıcıya egzersiz yapma veya ilaçlarını alma konusunda onu motive edip hatırlatmalar yapabilen bir arkadaş 
olabilme (Güler ve Eby, 2015:46). 

Ülkemizde uygulamalara örnek olarak E-Nabız önemli bir yer edinmektedir. Tüm vatandaşların, laboratuvar 
tahlilleri, radyoloji görüntüleri, hastane ziyaretleri ve randevu geçmişleri dahil tüm sağlık kayıtlarına 
erişebilmelerini ve bu kayıtları kendi istekleri doğrultusunda paylaşabilmelerini sağlayan uygulamadır. E-Nabız 
uygulaması vasıtasıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve operasyonlar tek bir 
veri tabanına kaydedilmekte ve kişisel sağlık kayıtlarına kullanıcılar, yetkileri doğrultusunda ilgili sağlık personeli 
ve sağlık kuruluşları erişebilmektedir. 

3. Sağlık Sektöründe Kullanılan Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurum İşleyişine Etkileri 

Tüm dünyaya hızlı teknolojik gelişimlerin getirdiği büyük değişimler, bireylerin yaşam tarzını değiştirirken, her 
alanda geleneksel yaklaşımların bırakılmaya başlanmasına yol açmıştır. Toplumları değiştiren teknoloji, ekonomiyi 
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de etkilemiş, yeni ekonomi özellikle gelişmiş ülkelerin temel ekonomik alt yapısını oluşturmuştur (Alkan, 
2003:123-124). Bu süreçte ileri bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla, iş süreçlerinin bütün aşamalarını 
gözetebilecek, özerk ve nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç gittikçe artmaktadır (Öğüt, 2001:47). Maliyetlerin 
artmasıyla birlikte kısıtlamalara giden kuruluşlar bu tarz bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yaparak çalışan 
sayısını azaltma yoluna gitmektedir. Özetle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte örgüt yapılarında, 
çalışanların rollerinde ve iş süreçlerinde önemli değişimler meydana gelmektedir (Kök, 2006:129). 

Son yıllarda sağlık alanında yaşanan gelişmeler, sağlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Yüksek teknoloji ürünlerinin sağlık hizmetlerine damgasını vurmasıyla birlikte, hizmetlerin 
sınırlarında, kalitesinde ve buna bağlı olarak hizmeti talep eden hastaların beklentilerinde önemli artışlar meydana 
gelmiştir.  Ancak bu gelişmeler, sağlık hizmetlerinde yapılan harcamaların giderek yükselmesiyle sonuçlanmıştır. 
Bu durum, ülkeleri kendi sağlık sistemlerini gözden geçirmeye ve hizmetleri daha ucuza hale getirmenin yollarını 
aramaya mecbur etmiştir (Yıldız, 2015:6).  

Sağlık hizmetleri yoğun bir enformasyon süreci içerisinde gerçekleşmektedir. Günümüz bilgi çağında inovasyon, 
yeni yaklaşımların, teknolojinin ve çalışma şekillerinin gelişim ve değişim süreci olarak bilinmektedir. Yenilik iyi 
bir fikirle başlamaktadır ve iyi bir fikirden daha fazlası ile devam etmektedir. Bu süreçte inovasyon, iyiyi 
kullanılabilir hale dönüştüren yaratıcı sürecin bütünüdür. Tamamlanabilir, başarılabilir ve gelecek vaat eden her 
şey sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hasta bakım yönetimini daha iyi hale getirmede bir araç 
olabilmektedir. İnovasyon, bazen uzak hedeflere ulaşmak için yola çıkılan ve büyük başarılarla sonuçlanan bir 
süreçtir. Bu nedenle özellikle sağlık hizmetlerinde inovasyon büyük önem taşımaktadır (Şengün, 2016:194). 
Değişim yönetimi bir organizasyonu gelecekteki durumuna, vizyonuna taşıyan süreçlerin bütünüdür. Geleneksel 
planlama süreçleri yolculuktaki adımları tasvir ederken, değişim yönetimi bu yolculuğu gerçekleştirmeye çalışır 
(Zayim, 2005:76). 

Yenilikçi uygulamalara zemin hazırlayan önemli bir husus olarak açık ve katılımcı kurum kültür ortaya 
çıkmaktadır.  Yenilikçi girişimleri teşvik eden, ödüllendiren ve iyi uygulamaları yaymayı hedefleyen kurum 
kültürünün oluşturulması tüm kurumlar açısından büyük önem arzetmektedir. (Şengün, 2016:196). Bilgi çağında 
yaratıcılık ekonomisine geçişin simgesi haline gelen inovasyon, yeni yaklaşımların, teknolojinin ve çalışma 
şekillerinin gelişim sürecidir. Bu noktada inovasyonun desteklenmesi hem toplumun sağlık düzeylerinde 
iyileştirmelere hem de sağlık sektörü ekonomisine katkılar sağlamaktadır. Ancak inovasyon kendiliğinden gelişen 
bir süreç değildir. Sağlık sektöründe inovasyonun belirleyicilerini harekete geçirerek toplumun sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi tüm hükümetlerin öncelikli hedeflerinden birini oluşturur (Şengün, 2016:196). Bu doğrultuda 
bugün dünyanın birçok ülkesinde yenilikçi teknoloji uygulamaları özellikle sağlık sektöründe göze çarpmaktadır. 

Mobil sağlık uygulamaları özellikle sağlık profesyonellerinin hasta takibi için kullanılmaktadır. Bireyler tarafından 
kişisel sağlık verilerini takip etmek ve yönetmek amacıyla da kullanılmaktadır. Sağlık profesyonellerince 
kullanılanlar, hasta bilgilerini depolamak ve laboratuvar sonuçlarını gözden geçirmek gibi çok çeşitli işlevleri yerine 
getirmek için kullanılır. Bu uygulamalar ayrıca mevcut tıbbi teknolojilerle entegre edilebilir (Yang ve Silvarman’dan 
aktaran Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018:253). 

Günümüzde öğrenerek kendini yenileyen, değişen ve güncel olabilmeyi başaran tüm örgütler, hedeflerine daha 
kolay ulaşmaktadır. Uygulamak istedikleri adımları daha çabuk hayata geçirebilmekte, daha kaliteli hizmet 
sunabilmektedir. Sağlık sektöründe; çalışanların yaptıkları işe ve iş yerlerine iyi duygular beslemesi anlamına gelen 
iş tatmin düzeylerinin yükseltilmesi sağlıkta hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli bir faktördür. Çünkü iş 
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tatmini sağlanmış çalışanların, hizmet kalitesine ve işletmenin başarısına katkı sağlayacağı bir gerçektir (Sezer, 
s.191). 

Sağlık işletmelerinde yalın araçları kullanmak, personeli güçlendirir ve işlerini zenginleştirmek için bir fırsat sunar. 
Ayrıca sağlık işletmelerinin maliyetlerini azaltarak ve kapasitelerini geliştirerek iyileştirmeleri kolaylaştırır. Bekleme 
zamanlarını ve iş süreçlerini kısaltarak ve hasta akışını iyileştirir, hasta güvenliğini ve kalitesini yükseltir ve bir 
hastanın tedavisi yoluyla israfları azaltarak veya ortadan kaldırarak hasta memnuniyetini artırır (Naraghi and 
Ravipati, 2009: 15). 

Sonuç 

Sartugan; sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımının ülkelerin ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaç, şart, imkân, alt 
yapı, bünye ve gerçeklerine göre geliştirilip uygulanan politikalara dayandırılmaması, "sağlık hizmetlerinin eşit, 
ulaşılabilir ve sürekli olması gerekir" ilkesinin gerçekleşmesini engelleyen unsurlardan biri olduğunu dile 
getirmektedir. Bu sebeple ülkelerin sağlık politikalarını geliştirip uygulamaları, kamu, yurttaşlar ve teker teker 
insanların yararına olan, ihmal edilmemesi gereken bir zorunluluk niteliği taşıdığını belirtmiştir (Sartagun, 
2005:118). Bu anlamda sağlıkta kullanılan iletişim teknolojileri kullanım kolaylığı ve ucuz maliyeti sebebiyle 
hemen hemen eşit oranda insanlığa sunulmaktadır. 

Sağlık sektörünü bu denli önemli kılan şüphesiz insan hayatı ile direkt bağlantılı olmasıdır. Hastalar ile ilgili 
verilerin teknolojik gelişmeler sayesinde en doğru ve kolay biçimde kayıt altına alınmaları, depolanabilmeleri ve 
iletilebilmeleri sağlanmıştır. Eskiden yaşanılan yanlış tahlil, teşhis ve tedavi gibi istenmeyen ve insan hayatına mal 
olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Bu da sağlık kuruluşlarının yasal,  hukuki, toplumsal ve vicdani 
sorumluluklarını yerine getirmesinde başarı oranını arttırmış ve istenmeyen vakaların önüne geçilmesini 
sağlamıştır. 

Teknoloji, sağlık kuruluşlarının bireysel anlamda hasta takibini daha kolay ve sağlıklı yapabilmesine olanak 
sağlamıştır. Akıllı telefonlar ya da akıllı saatler sayesinde hastaların kendilerinin dahi haberi olmadan çeşitli 
ölçümler yapılabiliyor. Kullanıcıların sadece egzersiz faaliyetlerini değil aynı zamanda kalp atış hızı ve uyku 
kalitesini de takip ederek sağlık konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Huawei TruSleep teknolojisi, Harvard Medical 
School CDB Center ile yürütülen ortak bir araştırma projesinin sonucu olarak uykunun tüm aşamalarını kontrol 
ediyor ve tipik uyku sorunlarının tespitini mümkün kılarak, uyku kalitesini iyileştirmek için 200'den fazla olası 
öneri sunuyor. (https://www.yenisafak.com/teknoloji/huaweiden-saglik-uyarilari-yapan-akilli-saat-3497998) Bir 
başka teknoloji devi Apple geliştirdiği akıllı saat uygulaması ile  3 eksenli jiroskop dinamik aralığını iki katına 
çıkararak bayılma ve düşmeleri algılayacak hale geldi. Düşme veya bayılma durumunda kolunuzdaki saat bunu 
algılayarak ve size bir uyarı mesajı gönderiyor. Bu uyarı mesajına tepki vermemeniz durumunda, Apple, anlık 
lokasyonunuz ile birlikte acil servislere haber veriyor. Önceden ayarlamaları yapmanız durumunda bu bilgi sizin 
belirlediğiniz kişilere de otomatik olarak gönderiliyor. (https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/10/30/akilli-
saat-yine-hayat-kurtardi) 

21. yüzyılın getirdiği acımasız rekabet kuşkusuz işletmeleri en çok müşteri kapma yarışında ya da müşteri 
memnuniyetini sağlama noktasında zorlamaktadır. Yeni gelişen teknolojiler hızlı randevu sistemleri, hastalara ait 
bilgilere hızlı erişim, anlık bedensel verilere erişim ve ölçüm gibi insan hayatını kolaylaştıran uygulamaları sağlık 
sektörüne yerleştirmiştir. Bu sayede işletmeler mevcut hastaları elinde tutma ve potansiyel hastalara erişim de 
kolaylık yaşamakta ve pazar paylarına sahip çıkabilmektedirler. 
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14.  
The Episode of Everyday Life in Utopia and Dystopias 
Ütopya ve Distopyalarda Gündelik Hayatın Serüveni 

 
Öznur Yılmaz (Artvin Çoruh University) 
 
Abstract  
Sociology began to establish its relationship with the everyday at a very late time. To put it more accurately, it does not expect 
everyday life to sit directly at the center of sociological interest. Instead it speaks how the possibility of a glance from below 
corresponds to a very recent past. It does not allow us to think that the ordinary life can be seen as a sociological field, not only 
because of the conditions of the historical period in which sociology emerged, but also because of the relationship between 
social chaos and theorists. Apart from all this, it is not easy to talk about any practice outside of everyday life. Today, discussions 
on the sociology of everyday life are increasing.  In this study, firstly, the uncertain boundaries of sociology in everday life are 
introduced and the agreed principles are mentioned. There is a wide variety of discussion with regards to whether literature 
reflects social reality. The focus of this piece is to focus on the fundamental principles. Therefore finer details are emitted. The 
relationship between literature and the sociology of everyday life are established through reference points. Based on some 
utopian and dystopian texts, the sociology of “noland” will be examined in conection with topics such as routines, presentation 
of cultural elements, male-female relations, education, and clothing. 
 
Keywords: Everyday Life Sociology, Utopia, Interactions. 

 

Giriş 

Toplumun ortaya çıkışı kadar eski olan gündelik hayat, sosyolojinin ilgisini oldukça geç bir dönemde çekmiştir. 
1970lerde öncelikle sembolik etkileşimcilerin ve daha sonra birçok yaklaşımın gündelik hayatı incelemeye 
başlamasıyla, bu alanın bir sosyolojik alan olarak görülmeye başladığı söylenebilir. Bu tarihlerden öncesinde 
gündelik hayat üzerine söylenmiş fikirler olduğu gibi bunları birer nüve olarak görmek gerekmektedir. Örneğin 
Marx’ın kuramında gündelik hayat ve etkileşimler üzerine birçok fikre rastlanabilir. Ancak bu Marx’ı gündelik 
hayatla ilgilenen bir kuramcı yapmadığı gibi, bahsi geçen fikrileri de gündelik hayatın inceleme alanından çıkarmaz. 
Bir başka şekilde, Durkheim’ın bahsettiği sosyal olguların gözlemlenebildiği yer gündelik hayattır ancak bu 
Durkheim’ın kuramında gündelik hayata bir rol biçtiğini göstermez. Bu açıdan gündelik hayat sosyolojisi olarak 
adlandırılan alan ile farklı şekillerde karşılaşıldığı ancak bunun bir inceleme alanı olmasının oldukça geç bir döneme 
tekabül ettiği söylenebilir.  

Gündelik hayat sosyolojisi, çerçeveleri kesin olarak çizilmiş bir alana işaret edemez. Bunun en önemli sebebi, 
etkileşimin referans noktası olarak alınmasıdır. “Etkileşim düzeni” (Layder, 2005: 221) olarak da adlandırılan 
gündelik hayat üzerine tanımı noktasında bir mutabakat sağlanamamış olsa bile, gündelik hayat sosyolojisinin 
ilkeleri üzerine kimi ortaklıklar sağlanmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir; 

“(1) Gündelik hayatta her gün meydana gelen, tekrarlanan olaylara odaklanır, zira burada gündelik hayat 
rutin ve ritimlere dayalı karakterde kavranır (Featherstone, 2000, 1992; Sztompka, 2008; Felski, 1999). 
…(2) Gündelik hayatın tekrara dayalı yanı aynı zamanda toplumun yeniden-üretimi ve sürekliliği açısından 
stratejik bir öneme sahiptir (Featherstone, 2000, 1992). (3) Öte yandan gündelik hayat refleksif olmayan 
bir karaktere sahiptir. Başka deyişle, gündelik hayat katılımcıların tam olarak farkında olmadığı bir biçimde 
gerçekleşir (Featherstone, 2000, 1992; Sztompka, 2008), başka bir deyişle tam bir biliçlilikle sorgulanmaz. 
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…(4) Tekrarlanan davranışların, rutinlerin gerçekleştiği zaman ve mekan gündelik hayat sosyolojisi 
açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sztompka’ya göre (2008: 10) gündelik hayat belirli bir yerde –örneğin 
evde, caddede, iş yerinde- ve belirli geçici bir süre içine meydana gelir; ve toplumsal olayların gerçekleştiği 
mekan ve zaman dilimi toplumsal olayların niteliğini, biçim ve içeriğini de önemli ölçüde etkiler (Sztompka, 
2008: 10). …(5) Öte yandan, Featherstone’nun (2000: 55) işaret ettiği gibi, gündelik hayatta mevcut 
ana/şimdiye odaklanılır. (6) Son olarak, gündelik hayat sosyolojisi etkileşimlere odaklanarak etkileşimin 
karakteri ve içerimlerini betimlemeye ve analiz etmeye çalışır. …Başka bir deyişle gündelik hayat sosyolojisi 
perspektifinden insanlar faillik kapasitesine sahiptirler” (Binay ve Tatlıcan, 2018:183-184). 

Gündelik Hayatta Etkileşimler 

Failin rolünün öne çıktığı yaklaşımların Amerikan sosyolojisiyle özdeşleşme ihtimaline karşın, gündelik hayat 
sosyolojini geliştiren yaklaşımların konumlandırdığı nokta dolayısıyla arasındaki farkın altı çizilmelidir. Amerikan 
sosyolojisinin mikro sosyolojiye çubuk bükmesiyle, sıradan olanın sosyolojisinin yapılacağı üzerine bir kanaat 
geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kıta Avrupası’ndan tartışmaya önemli ölçüde teorik katkı gelmiştir. Ancak 
bunların dışında Kanadalı sosyolog Goffman’ın yaklaşımı da tartışmanın merkezi yaklaşımlardan birini oluşturur. 
Goffman, aktörün gündelik hayattaki performansını, “sahne önü” ve “sahne arkası” gibi farklılaşan benlikler 
üzerinden değerlendirir. Performans bu etkileşimin itici gücüdür: 

“…  belli bir bireyler kümesinin sürekli olarak birbirlerinin karşısında bulunduğu bir olaydaki tüm 
etkileşimler kastediliyor demektir; bu durumda ‘bir karşılaşma’ tabiri de aynı işi görür. ‘Performans’ ise belli 
bir durumda belli bir katılımcının diğer katılımcılardan herhangi birini etkilemeye yönelik tüm etkinlikleri 
şeklinde tanımlanabilir” (Goffman, 2016, 28). 

Goffman’ın dramaturjik yaklaşımındaki temel kavramlardan bir diğeri “vitrin”dir: “Normalde kişinin 
performansının, gözlemcilere durumu tanımlamak için genel ve değişmez bir şekilde işleyen kısmına ise kolaylık 
olsun diye ‘vitrin’ adını verelim. Buna göre, vitrin performans sırasında kişi tarafından kasıtlı ya da kasıtsız olarak 
kullanılan standart ifade donanımıdır” (Goffman, 2016, 33). Sahne arkası ve sahne önü kavramlarını şöyle açıklar:  

“Sahne arkası dili karşılıklı ilk isimle hitap, ortak karar alma, küfürlü ve açık saçık konuşmalar, özel 
selamlaşmalar, sigara içme, serbest giyim, ‘laubali’ oturma ve ayakta durma şekilleri, lehçeyle veya sokak 
diliyle konuşma, homurdanma ve bağırma, oyunbaz sertlik ve ‘şakalaşma’, düşüncesizce yapılan önemsiz 
ama potansiyel olarak simgesel hareketler, şarkı mırıldanma, ıslık çalma, sakız çiğneme, geğirme ve yellenme 
gibi davranışlardan oluşur. Sahne önü davranışı ise bunların yokluğu (ve bir anlamda da tersi) olarak 
alınabilir. O halde, sahne arkası tutumu diğer insanlara ve bölgeye karşı teklifsizlik veya saygısızlık olarak 
alınabilecek ufak çaplı eylemlere izin veren bir tutum olarak düşünebiliriz. Öte yandan vitrin bölgesi 
tutumu, başkalarını gücendirebilecek bu tür davranışlara izin vermeyen bir tutum olarak alınabilir”  
(Goffman, 2016, 126). 

Goffman’ın yaklaşımın temelinde bir kimsenin davranışını sergilerken etrafı ile kurduğu karşılıklı etkileşim vardır. 
Goffman’ın tarif ettiği birey her içine girdiği toplumsal gruba göre davranışlarını dönüştürme gücüne sahiptir. Bu 
açıdan rutinlerin eyleyicisi olmasının ötesinde, değiştirici ve dönüştürücü gücü olan bir failden söz edilmektedir. 

Gündelik hayat sosyolojisinin ana eksenine geri dönmek gerekirse, üzerinde mutabık olunan bir diğer şey, olguyu 
değerlendirmede ele alınan başlıklardır:“bağlamsallık, aktör modeli ve sosyal yapı”. Adler (1987)’in aktardığı üzere 
bağlamsallık; insanların gündelik sosyal dünyasında doğal bağlamı içinde incelenmesi gerekliliğidir. Gündelik 
hayat sosyologları, etkileşimin iki yönüyle ilgilenir. Bunlardan ilki aktör model adlandırmasında, bireyin 
etkileşimin doğasını şekillendirirken aynı zamanda şekillenmesi olarak ifade edilebilir. İkinci olarak sosyal yapı 
başlığında ise, bireyin yapıdan bağımsız olmadığının altı çizilir. Birey, ritüeller ve kurumlara etkileşime girer ve çift 
yönlü etkileşim süreci başlatır (Adler ve diğerleri, 1987, 219).  
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Ütopya ve Distopyalarda Gündelik Hayat 

Gündelik hayat sosyolojisinin fail merkezli okumasını pratikte oldukça geniş bir alana işaret etmektedir. Toplumsal 
olayların tek tek değerlendirilmesi, failin eylemliliği, yapı ile ilişkisi ve tüm bunların dönüşlülüğü üzerine 
incelemeler yapmak mümkündür. Bu çalışmada failin sosyal yapı ile kurduğu ilişki ve bu çift yönlü etkileşime 
yoğunlaşılacaktır. Fail-sosyal yapı etkileşimini ütopya ve distopyalardan okuma çabasının önemli bir nedeni 
ütopyalarda ve distopyalarda sosyal yapının farklı şekillerde temsil ediliyor olmasıdır. Ütopyalarda ortaya konan 
sosyal yapıya öykünme söz konusuyken distopyalarda bunun tersine otoriter bir sosyal yapı profili çizilmektedir. 
Sosyal yapının tasvirindeki bu farklılıklar da failin kurduğu ilişkinin biçimini değiştirmektedir.  

Bu çalışmada Thomas More’un Ütopya’sı, Campanella’nın Güneş Ülkesi ve Francis Becon’un Yeni Atlantis’i 
ütopyaların arasından seçilenlerdir. Distopyalar arasından ise, Yevgeni Zamyatin’in Biz’i, Aldous Huxley’in Cesur 
Yeni Dünya’sı incelenmiştir. 

Ütopyalar 

Ütopyalarda gündelik hayat “devlet”te somutlanmış bir konsensusun güvenliği altındadır. Haksızlıklar, 
adaletsizlikler bu sosyal yapıda neredeyse hiç görülmez. Ancak istisnai durumlarda, bu düzeni bozan unsurlar, 
içinde bulunduğu bütün nimetlerden uzaklaştırılarak cezalandırılmaktadır. Sosyal yapının kimi rutinleri vardır ve 
bu rutinler faillerin “yararına” olacak her türden faaliyeti içermektedir. Bireyin doğduğu andan öldüğü ana kadar 
geçireceği evrelerin tamamı biz silsile içerisinde belirlenmiştir ve bireyler bundan bir rahatsızlık duymazlar. Bahsi 
geçen silsile insanın kendini gerçekleştirme imkanını kısıtlamakla birlikte ona birtakım hareket imkanları da 
sağlamaktadır: 

“…Ütopya'daki her kent ailelerden oluştuğundan, bu ailelerin arasında doğal bir kan bağı söz konusu. 
Çünkü kızlar gelinlik çağa gelip evlendiklerinde kocalarının ailelerine katılırlar, ama erkek çocuklar ve 
bütün erkek torunlar aile içinde kalır ve ailenin en yaşlısına itaat eder, bu kişi yaşlanıp da zihinsel yetilerini 
kaybedinceye değin bu iş böyle sürer gider. Ardından ailedeki diğer yaşlı onun yerini alır. Ülkenin fazla 
küçülmemesi ya da fazla büyümemesi için her hanede (civar köyleri hesaba katmazsanız her kentteki hane 
sayısı altı bini geçmez) en az on, en fazla da on altı yetişkinin olmasını öngörürler. Bu yaşın altındaki 
çocukların sayısı için bir sınırlama getirmezler. Kalabalık ailelerdeki çocukları nüfusu daha az olan ailelere 
geçirerek söz konusu ölçüyü rahatlıkla tuttururlar. Ama bir kentte nüfus yoğunluğu belirlenen ölçünün 
dışına taşarsa, ülkenin diğer kentlerinin nüfus açığı bu fazlalıkla kapatılmaya çalışılır. Olur da bütün adanın 
nüfusu belirli sayının üstüne çıkarsa, o zaman her kentten yurttaşlar seçip anakaranın hemen yanında yer 
alan ve yerli halkın kullanmadığı ve ekip biçmediği topraklarda, Ütopya’nın kendi yasalarına tabi olacak bir 
koloni kurarlar” (More, 2014: 134-135). 

Ütopyalarda kadınlar ve erkeklerin kuracakları karşılıklı etkileşimin sınırları çizilmiştir. More’un Ütopyası’nda 
karşılaşılan eş seçimi ve evlilik örneği, Katolik nikahı ile benzerlikler gösteriyor:  

“Bu yüzden Ütopyalılar eş seçimine o kadar büyük önem verirler ki, yaşadıkları coğrafyada bir tek onlar 
tekeşliliği benimsemiş durumda. Çünkü onlarda evlilik ancak ölümle son bulur, tabii aldatma söz konusu 
olmamışsa ya da çiftlerin arasında dayanılmaz boyutlara varan anlaşmazlıklar yaşanmamışsa. Ama tarafların 
başına böyle bir tatsızlık gelmişse, senato kararıyla mağdur tarafın eş değiştirmesine izin veriliyor. Suçu 
işleyense toplumdaki itibarını kaybettiği gibi, ömür boyu dul yaşamak zorunda kalıyor. Bunun dışında 
hiçbir adam karısının rızası olmadan ve kendisine isnat edilen bir suçu bulunmadan, sırf bedensel bir kusuru 
var diye hiçbir koşulda boşanamıyor” (More, 2014: 186). 

More’un Ütopya’sında dikkat çeken bir diğer özellik Hıristiyanlığın dinsiz bir ülke olan Ütopyalılarca kabulüdür. 
Bu “ayrıntı” More’un yapmak istediği eserin yazıldığı dönemde Hıristiyanlığın doğru anlaşılmadığına işareti olarak 
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anlaşılabilir mi? Bu soruya yanıt vermek spekülatif olacaktır. Ancak bu sorudan hareketle, gündelik hayat 
bağlamında ele alındığında yapının fail tarafından dönüştürüldüğüne örnek olarak verilebilir. Eğer din bir yapı 
olarak ele alınırsa, yazılı yani teorik olan kısım ile pratik kısım arasında bir açıdan söz edildiği düşünülebilir. Bu 
durumda pratiğin yani aktör eyleminin, yapıyı dönüştürücü gücüne işaret edilebilir.  

Kadınlar ve erkeklerin sosyal hayata dahil oluşlarıyla ilgili seçilen tüm ütopyalarda öne çıkan bir özellikten söz 
edilebilir: Bu kadınlar ve erkeklerin “dışarıdan bakıldığında” eşit görüntüsüdür.  

“Kadınlarla erkeklerin kılığı hemen hemen aynıdır. Yalnız kadınların dizleri kapalı, erkeklerinki açıktır. Bu 
kılık savaşa daha elverişlidir. Erkek ve kız çocuklar, hiçbir ayrım yapılmaksızın, her türlü zanaat eğitim inden 
geçerler. Bir yaşla üç yaş arasında bütün çocuklar duvarlardaki resimler ve yazılar önünde dolaşa dolaşa hem 
alfabeyi, hem okumayı öğrenirler. Çocuklar dört bölüğe ayrılırlar. Her bölüğün başında, çocukları çekip 
çeviren bir başkanla, yaşlı bir öğretmen bulunur. Bunlar her işte ve bilgide denenmiş dürüst kimselerdir” 
(Campanella, 1985: 8). 

“Boydan boya bütün ada halkı tek tip giyiniyor, üstelik bütün ömürleri boyunca; sadece kadın erkek ya da 
evli ve evli olmayanların giydikleri farklı. Öyle göze çirkin gelecek bir yanı da yok bu giysilerin, içinde 
rahatça hareket edebilecekleri şekilde yapılmış ve hem soğuk hem de sıcak havada giyilebilir nitelikte. Bu 
giysileri her aile kendisi dikiyor desem yalan olmaz.” (More, 2014: 25). 

 Dış görünüşlerinde, kıyafetlerinin seçiminde ortalıktan söz etmek mümkündür, ancak bu durumdan 
hareketle gerçek bir eşitlikten söz edilebilir mi? İncelenen eserlerin tamamında, kadınlar ve erkeklerin gündelik 
hayatın inşasında üstlendikleri rol belirgin şekilde birbirinden ayrılmıştır. Henüz kadın mücadelesinin örgütlü bir 
yapıya sahip olmadığı bu dönemde7, eşitler arası bir toplumsal düzen talebinden söz etmek anakronik olacaktır. 
Ancak bunun bir “yok ülke” tasvirinde dahi kurulamayan bir ilişki biçimi olmasının sorunluluğu açıktır. Aşağıda 
Yeni Atlantis’te bir düğün sahnesinden söz edilecektir. Yeni Atlantis’te de toplum patriyarkal şekilde örgütlenmiş 
bir organizasyondur:  

“Düğün gününde, baba yahut Tirsan8, duadan sonra, düğünün yapıldığı büyük salona gelir. Salonun üst 
yanında yüksekçe bir yer vardır. Bu yerin ortasında, duvarın önünde, bir sandalye ve bir masa konmuş, bir 
halı serilmiştir. … Tirsan bütün ailesi veya soyuyla, erkekler önde, kadınlar arkada olduğu halde gelir. Bütün 
aileyi doğurmuş olan bir anne varsa sandalyenin sağında özel bir kapısı, yaldızlı ve mavi kurşun çerçeveli bir 
cam penceresi olan yüksekçe bir oda içerisinde bir kafes arkasında oturur, fakat kendisi görülmez. Tirsan 
geldiği zaman tahta oturur, bütün soyu arkasında ve yüksekçe yerin yanı boyunca duvarın önünde yaş 
sırasına göre kadın, erkek farkı gözetmeksizin ayakta dururlar. Oturduğu zaman oda, daima kalabalık fakat 
düzenlidir, biraz bekledikten sonra odanın aşağı ucundan duyurucu gelir. … Duyurucu bu beratı yüksek 
sesle okur. … Bu tören bittikten sonra, baba yani Tirsan çekilir, bir süre sonra yine yemeğe gelir. …Yemek 
bitince Tirsan yine gider, tek başına bir yere çekilerek dua eder, üçüncü kez geldiğinde, önce yaptığı gibi 
çevresinde toplanan akrabaları kutsar. … Tören bitince, günün kalan bölümünü çalgılarla, danslarla ve 
kendilerine özgü başka eğlencelerle geçirirler. Düğünün tam izlencesi budur” (Bacon, 2012: 61-66). 

Ütopyaların “insanların hayallerini süsleyen yerler” olarak sunumu, eserlerdeki gündelik hayat pratikleri 
incelendiğinde tartışmalıdır. Gündelik pratiklerinin sınırlandırılmış oluşu günümüz dünyasında  “geri” bir 
düzeydir. Seçilen ütopyalarda tasvir edilen yaşam modeli bugünkü koşullarda “insanların hayallerini süslemek”ten 
oldukça uzaktır. Bunun çeşitli sebeplerinden bahsedilebilir ancak sosyal yapının sabit, olmuş bitmiş bir kurallar 
silsilesi olmadığı ve etkileşimle dönüştüğüne verilecek temel bir örnektir. 

 
7 Seçilen metinlerin yayınlandığı tarihler: Ütopya; 1516, Güneş Ülkesi; 1602, Yeni Atlantis; 1627. 
8 Akt not: Tirsan, aile başkanı (Bacon, 2012, 60) 
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Distopyalar  

Distopyalar, ütopyaların tam tersine, idealize edilen bir dünyayı değil verili koşullardan hareketle ve bu koşulları 
aşacak biçimde, kötülüğün kurumsallaşmasını tasvir eder. Distopyalarda bireysel hareket alanından söz edilemez. 
Gündelik yaşam, resmi otorite tarafından çepeçevre sarılmıştır, tamamıyla standardize edilmiştir. Otorite o denli 
kontrolcüdür ki bireyliklere izin vermez. İsimlendirme kişileştirmenin önemli bir adımıdır ve kimi distopyalarda, 
örneğin Biz isimli eserde, kişiler, harf ve rakam kombinasyonları ile adlandırılmıştır. 

“Aşağıya indik. Cadde tıklım tıklımdı. Böyle havalarda, öğle yemeğinden sonraki Kişisel Saat'te genellikle 
fazladan yürüyüşler yaparız. Müzik fabrikasının borazanları, her zamanki gibi TekDevlet Marşı'nı 
çalıyordu. Sayılar, göğüslerindeki altın rozetlerde devlet numaralarını taşıyan gök mavisi ünilerin içinde 
yüzlerce, binlerce Sayı, dörtlü sıra düzeninde, marşa uygun adım yürüyordu. Ve ben, daha doğrusu biz, 
dördümüz, bu muazzam seldeki sayısız dalgadan biriydik. O-90 (bunları, bin yıl ötedeki saçı sakalına 
karışmış kıllı atalarımdan biri yazsaydı herhalde O-90'ın yanına şu komik iyelik ekini, benim sözcüğünü 
karşılayan eki koyardı) solumdaydı; sağımdaysa tanımadığım iki Sayı vardı: bir kadın ve bir erkek” 
(Zamyatin, 2012: 8). 

“Yüce organizma günde iki defa −16.00'dan 17.00'a ve 21.00'dan 22.00'a kadar− hücrelerine ayrılır. 
Bunlar, Çizelge tarafından belirlenmiş Kişisel Saatler'dir. Bu saatlerde kimilerinin odalarına çekilip 
perdelerini indirdiğini, diğerlerinin caddede, borazanların çaldığı Marş eşliğinde uygun adım yürüdüğünü 
görürsünüz.” (Zamyatin, 2012: 16). 

Cesur Yeni Dünya isimli distopik eserde insanlar tüplerde üretilen, çeşitli zeka seviyelerine göre kategorize edilen 
varlıklardı. Bu varlıklar henüz tüplerin içindeyken sıklıkla tekrarlanan telkinler yoluyla bir bilinç seviyesine sahip 
olurlar. İnsan o denli kontrollü şekilde üretilmiştir ki, bu koşullarda etkileşimin özgürlüğünden söz etmek 
mümkün değildir: 

“Alfa çocukları gri giyerler. Bizden çok daha sıkı çalışırlar, çünkü korkulacak kadar zekidirler. Gerçekten de 
Beta olduğum için öyle mutluyum ki. Çünkü o kadar çok çalışmıyorum. Üstelik biz Gamalar ve Deltalardan 
çok daha iyiyiz. Gamalar aptaldırlar. Hepsi yeşil giyerler. Delta çocuklar da haki giyerler. Yo, hayır, Delta 
çocuklarıyla oyun oynamak istemiyorum. Epsilonlar daha da kötüler. Okuyup yazamayacak kadar…” 
(Huxley, 2013, 50). 

Distopyalar üzerine gündelik hayatın akışına dair fazlaca bir veriden söz edilemez. Bunun en temel nedeni 
otoritenin gündelik ve sıradan olan her şeyi kontrol altına almış ve bunları kurallarla kesinleştirmiş olmasıdır: 

“Tele-ekrandaki kadın, ‘Smith!’ diye bağırdı şirret bir sesle. ‘6079 Smith W! Evet, sen! Biraz daha eğilir 
misin, lütfen! Bence daha iyisini yapabilirsin. Kendini vermiyorsun ki. Az daha eğil, lütfen! Tamam, böyle 
daha iyi, yoldaş. Şimdi rahat! Herkes beni izlesin.’” 

Sonuç Yerine 

Gündelik hayat sosyolojisi yasa koyuculuğun kan kaybettiği süreçte, toplumu anlama çabasına alternatif bir 
yaklaşım önermektedir. Yalnızca yapının önceliği ve/veya failin merkeziliği dışında diyalektik bir ilişkinin imkânına 
işaret eder. Bu açıdan etkileşim ve ilişki kavramları bu yaklaşımda önemli bir yere sahiptir. Bu haliyle sosyal 
gerçekliğin sosyal bir inşa olduğu ve mutlak olmadığı söylenebilir. 

Gündelik hayat, zamanı ve mekanı verili olan edebiyat eserlerinde incelenebilir. Romanlar, gündelik hayattaki 
rutinler, bağlamlar ve sosyal hayatın inşasının takibine imkan sağlar. Ütopya ve Distopyalar gibi “hayali” ülkelerde 
de sınırları çizilmiş mekanlar ve zamanlarda gündelik hayat okuması yapmak bu bağlamda olanaklıdır.  
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Ütopya ve distopyaların gündelik hayat rutinleri oldukça açık bir şekilde tasvir edilmiştir. Ancak ikisi arasında 
birtakım farklılıkların öne çıkarılması gerekmektedir. Ütopyalarda failin göreceli sınırlılığından söz ederken 
distopyalarda küçük bir hareket alanı dahi kontrol altındadır. Distopyalarda fail kendi dönüştürücü özelliğini fark 
ettiğinde bundan rahatsızlık duyar, aynı zamanda cezalandırılmayı da bu farkındalıkla birlikte göze almak 
durumunda kalır. Kimi distopyalarda failin cezalandırıldığı sahnelere de rastlanmaktadır. Yapının dönüşümünün 
kesin bir şekilde reddedildiği bu sahnelerden de anlaşılmaktadır, bittabi failin de. Ütopyalarda failin yapı ile 
etkileşimi görece çift yönlüyken, distopyalarda büyük anlatının önceliği bir etkileşimi mutlak şekilde tek taraflı 
tarif eder. 
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15.  
The Review of Articles With “Social Policy” 

 Academic Journals in “Journalpark” 
“Dergipark” Kapsamindaki Akademik Dergilerde  
“Sosyal Politika” Başlikli Makalelerin İncelenmesi 

 
Verda Canbey-Özgüler (Anadolu University)  
Fatma Kocabaş (Anadolu University)  
 
Abstract 
This study aims to assess the scientific articles on the existing Turkish literature in the field of “Social Policy”. In this context, 
scientific articles in the field of social policy from the JournalPark web adress were studied by document examination.  
The JournalPark Project, which started in 2013, is a platform that is planned to form the basis for the National Citation Index. 
The total number of academic journals has been estimated to be around 2,300. Journalpark, which aims to expand to cover all 
the journal published in Turkey, offers important academic knowledge. 
Findings obtained as a result of the examination were interpreted by showing percentage and frequency tables. According to 
the results of the research, found out that the “Social Policy” concept was addressed in scientific articles in different aspects. 
 
Keywords: Social Policy, Scientific Articles, Document Review. 

 

Giriş 

Kapitalizmin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve insanları belirsizlik ve risklere karşı 
korumayı amaçlayan sosyal politika gerek uygulama alanı gerekse akademik çalışmalara konu olması bakımından 
sosyal bilimler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi Devriminin ortaya çıkması ve bunu takip eden aşamada 
“emek” ve “sermaye” sınıflarının ilişkileri ve güç dengeleri sonucu ortaya çıkan gelişmeler “işçi” ve işveren 
kavramlarının doğmasına ve “dar” anlamda sosyal politikaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Sosyal politika sınırları kesin bir biçimde çizilmiş olan dar anlamda tanımlandığında “sosyal sınıfların hareketleri, 
tezatları ve mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk nizamını ayakta tutmaya ve idame etmeye matuf bir siyaset” 
olarak tanımlanmaktadır (Kessler, 1945: 4). 

Sosyal politikanın dar anlamda tanımlanmasında bütün sınıfları kapsamamakta sadece “emek” ve “sermaye” 
sınıfları arasındaki zıtlık ve mücadeleler ele alınmaktadır (Tuna, 1966?9: 27). Dolayısıyla dar anlamda sosyal 
politika işçi sorunlarına yönelmektedir. Sosyal politika kavramının ortaya atılmasından itibaren sosyal politika 
bilimi uzun süre sanayi toplumlarının ortaya çıkardığı iktisaden mağdur durumda bulunan işçi sınıfı ile sermaye 
sahipleri arasındaki sınıf farklılığından doğan sorunlara eğilmiş ve bu sorunların çözüm yollarını aramıştır. Bu 
bağlamda iş sürelerinin düzenlenmesi, çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. 

 
9 İlgili kaynak basılı metni üzerinde herhangi bir tarih bilgisi mevcut değildir. İnternet ortamında yapılan taramada “worldcat.org 
› identities › lccn-no2007109217” web adresinde basım yılı bilgisi 1966 olarak verilmiştir. Tarih bakımından da bir bilgi sunulmak 
istendiğinden bu bilgi soru işareti kullanılarak verilmiştir. 
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konulardaki düzenlemelerle işçileri koruyucu önlemler getirilmiştir (Erkul, 1983: 8). Geniş anlamda sosyal 
politikanın kapsamına giren konular hem tarihsel süreç hem de ele alınan konular bakımından oldukça geniştir. 
Bu çalışmada DergiPark web sitesinden “sosyal politika” anahtar kelimesi ile 16.07.2019 tarihinde tarama yapılmış 
ve “makale başlığında” sosyal politika ifadesi geçen çalışmalar tespit edilerek “doküman analizi” ile incelenmiştir. 
Sosyal politika konusunun bilimsel makalelerde nasıl ele alındığı, hangi boyutlar ve konu başlıklarının olduğu ve 
hangi başlıklarda bir yoğunlaşma olduğu sorularının keşfedici bir yöntemle ele alınmasının amaçlandığı bu 
çalışmada doküman analizi kullanılmış ve makaleler anahtar kelimeler kapsamında incelenirken de içerik 
analizinden yararlanılmıştır. 

1. Sosyal Politika Kavramı 

Sosyal ve politika olmak üzere iki ayrı kelimeden meydana gelen kavramın sosyal kelimesi aslı Latince “socius” olan 
ve ortak, arkadaş, dost anlamına gelmektedir. Günümüzde bireyler arasındaki insani ilişkilerle belirlenen beşeri 
hayat biçiminde ele alınabilecek sosyal kelimesi en genel anlamıyla toplumla ilgili konularda insana ilişkin sorunları 
etmektedir (Erkul, 1983: 2). Eski Yunancada “politikē” (teχnē πολιτική τεχνη) “devlet yönetme sanatı” anlamına 
gelen10 politika ise toplumda belirli amaca yönelik önlemler bütünü ifade etmektedir Dolayısıyla “sosyal politika” 
kavramını oluşturan kelimelere göre toplumun sosyal amaca yönelik önlemlerin bütününü olarak nitelendirmek 
uygun olacaktır (Demirbilek, 2009: 66; Yüksel, 2014: 10). Latince ve Yunanca iki ayrı kökenli kelimeden ortaya 
çıkan sosyal politika ilk olarak Almanya’da kullanılmıştır. Anglo-Sakson ülkelerinde “Sosyal İktisat”, “Çalışma 
Ekonomisi”, “Endüstri ve Çalışma İlişkileri”, “Sosyal Güvenlik ve Çalışma Politikası” gibi farklı şekillerde de ifade 
edilmektedir. Almanya’da kullanılan aslına uymadığı için terminolojide kavram karışıklığına yol açan ifadeler 
yerine son zamanlarda “sosyal politika” ifadesi kullanılarak tanım birliği sağlanmıştır (Erkul, 1983: 3). Sosyal 
politika kavramı Sanayi Devrimi sürecinde ortaya çıkan işçi sorunlarıyla birlikte önem kazanmıştır. Liberal devlet 
sisteminde sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ihtiyacı;  bir yandan yeni bir devlet 
anlayışını ortaya koyarken, diğer yandan da bu yeni devlet anlayışı içerisine işçi sorunlarının çözülmesi ve ortaya 
çıkmış olan sınıf çatışmalarının tamamen ortadan kaldırılmasa bile en azından azaltılması için çalışma hayatına 
devletin müdahale etmesiyle önlemler alınmasını öngörmektedir (Erkul, 1983: 5). Dolayısıyla sanayileşme ve 
kentleşme ile birlikte ortaya çıkan tehlikelere ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla ekonomik ve sosyal alanda 
alınan önlemler bütünü sosyal politika olarak kabul edilmektedir (Koray, 2008: 26-38).  

Sosyal politika (sosyal siyaset) terimi ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında Almanya’da Profesör Wilhelm  Riehl 
tarafından kullanılmıştır. Kavramın yaygınlaşması ise Almanya’da 1873 yılında kurulan “Sosyal Siyaset Cemiyeti” 
(Verein für Sozialpolitik) ile olmuştur (Tuna, 1966?: 16; Erkul, 1983: 2). Sosyal politikanın bir bilim dalı haline 
gelmesi ise, 1911 yılında Alman bilim adamı Otto Von Zwideneck-Südenhorst’un yazdığı “Sosyal Politika” eseriyle 
birlikte olmuştur (Erkul, 1983; 2; Aydın, 2008: 24).  

Sosyal politikanın ortaya çıkışında işçi sınıfının korunması gereğinin olduğuna yukarıda değinmiştik.  Sanayi 
Devrimi döneminde sosyal politikanın amacı işçinin korunması olmakla birlikte sosyal politika tanımında tam bir 
fikir birliği bulunmamaktaydı. “Örneğin Neuloh tarafından 1910’da yapılan bir araştırmada Almanca konuşulan 
bölgelerde 40 değişik sosyal politika tanımı tespit edilmiştir”. Zaman içinde tanımlara yenileri eklenmiştir. 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal politikaya yeni amaçlar eklenerek zaman içinde tanımlara da yenileri eklenmiş ve 
belli sınıfın koruması şeklinde değil, bir toplum politikası olarak ele alınarak kapsamı genişlemiştir (Erkul, 1983: 
5-9). Otto von Zwiedineck-Südenhorst sosyal politika kavramının Almanya’da ve dünyada tutunup yerleşmesinde 

 
10 https://www.etimolojiturkce.com/kelime/politika, (23.11.2019). 
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etkili olan kişidir. Otto Von Zwiedineck- Südenhorst’un tanımına göre sosyal politika, “toplum amacına yönelik 
güvenlik üzerine sürüp gidegelen politikadır”.  Gerhard Albrecht sosyal politikayı “iktisadi bağlılığı dolayısıyla 
özellikle zararlara, mağduriyete, tehlikelere ve ihtiyaç içine düşmüş toplum gruplarının korunması için devletçe 
sosyal barışın sağlanması ve bu yolla halkın ve devletin varlığını koruması ve gelişmesi hedefine yönelik olarak 
alınan önlemler” olarak tanımlamaktadır. Wagner’a göre de sosyal politika, “devletin işçileri korumak için aldığı 
tedbirlerdir” (Erkul, 1983: 13). Titmuss ise sosyal politikayı “Zenginden fakire gelir transferi ve refah amacı taşıyan 
bir araçtır” biçiminde tanımlamaktadır (Titmuss, 1974: 6). .  

Ülkemizde ise, sosyal politika kavramı ilk kez 1916-1917 yıllarında Ziya Gökalp’in başında bulunduğu “Yeni 
Mecmua” da kullanıldığı görülmektedir (Tuna-Yalçıntaş, 1999: 20; Altan, 2009: 16). Ancak kavramın Türk 
terminolojisine girişi, 1933-1934 yıllarında gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile ülkemize gelen Alman 
profesörlerden Prof. Dr. Gerhard Kessler sayesinde olmuştur. Kessler sosyal politikayı, “sosyal sınıfların hareketleri, 
çelişkileri ve savaşımları karşısında devleti ve hukuk düzenini ayakta tutmaya ve sürdürmeye yönelik politika” 
şeklinde tanımlamıştır (Aydın, 2008: 23; Demirbilek, 2009: 65). Türkiye’de 1915’ten itibaren sürekli 
değişikliklerle “Siyaset-İçtimaiye”, “Basiret-i İçtimaiye”, “İçtimai Politika”, “İçtimai Siyaset”, “Sosyal Siyaset”, 
“Sosyal Ekonomi”, “İçtimai İktisat”, “İçtimai Ekonomi”, “Çalışma Ekonomisi” ve özellikle son yıllarda “Sosyal 
Politika” olarak yerleşmiş bulunmaktadır (Erkul, 1983: 3). 

Türkiye’de yapılan tanımlara baktığımızda Talas sosyal politikayı “…amacı toplumsal adalet olan, ekonomi 
biliminin doğal yasalarını düzeltici ve anamalcı toplum düzeni içinde sınıf savaşımlarının nedenlerini gidermeye 
yönelik önlemler ve siyasallar öngören bir denge, uyum ve barış bilimidir” şeklinde tanımlamıştır (Altan, 2009: 5; 
Kocabaş, 2010: 6). Tuna tarafından yapılan tanıma göre de sosyal politika, “sosyal zümrelerin cemiyet bütünü 
içinde yerlerini almaları ve bunları sosyal bünye ile kaynaştırmayı temine yönelmiş politikalardır” (Tuna, 1996: 
12-13). Gülmez ise sosyal politikayı, “…ekonomik, sosyal, kültürel vb. yönlerden güçsüz olan kişi ve zümreleri 
korumak, piyasa ekonomisi yasalarının yarattığı ve derinleştirdiği sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikleri azaltmak 
amacıyla izlenmesi gereken önlemeleri, yapılması gereken ve yapılan hukuksal düzenlemeleri ve değişiklikleri 
inceleyen disiplinler arası sosyal adalet bilimi” olarak tanımlamıştır (Gülmez, 2004: 60). Tuna ve Yalçıntaş 
tarafından yapılan diğer tanımlamaya göre de sosyal politika “toplumu meydana getiren sosyal sınıfların, sosyal 
hareketleri, tezatları ve mücadeleleri karşısında devlet ve dayandığı hukuk düzenini ayakta tutmaya yönelik bir 
bilim dalıdır” (Tuna-Yalçıntaş, 1999: 29). Erkul ise sosyal politikayı “toplumun sosyal amaca yönelik tedbirlerinin 
bütünü” olarak ele almıştır (Erkul, 1983: 7). Altan tarafından yapılan tanıma göre de sosyal politika, “toplumun 
bağımlı çalışan, ekonomik yönden güçsüz ve özel olarak bakım, gözetim, yardım, destekleme gereksinimi duyan 
kesimlerin karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri risklere, olumsuzluklara karşı en geniş biçimde korunmalarına 
yönelik kamusal politikaları konu alan bir bilim dalı” olarak tanımlamıştır (Altan, 2009: 4). Tokol’a göre de sosyal 
politika “ekonomik bakımdan güçsüz olanları korumaya dönük ve devlet tarafından alınan önlemler bütünüdür” 
(Tokol, 2000: 1).  

Bu tanımların hepsinde ortak nokta olarak “sosyal sorun” yer almaktadır. Kapitalist toplum yapısının ortaya 
çıkardığı sosyal sorunlara barışçıl çözümler bulmak, sosyal adaleti ve sosyal refahı sağlayarak toplum düzeninin 
devamlılığını mümkün kılmak sosyal politikanın hedefleri arasında yer almaktadır (Güven, 1995: 9-12; Kocabaş, 
2010: 2). Bu bağlamda sosyal politikanın hedefleri ve önlemlerini belirleyen toplumsal ihtiyaçlardır. Bir toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verildiği sürece toplumda uzlaşma ve adaleti sağlamak mümkündür. Bu ihtiyaçların artmasıyla 
birlikte sosyal politikanın hedefleri ve kapsamı da genişlemekte ve dar anlamda sosyal politikanın tanımı yanında 
geniş anlamda bir sosyal politika tanımı da ortaya çıkmaktadır (Koray-Topçuoğlu, 1995: 3; Kocabaş, 2010: 6).  
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Giriş kısmında da ifade edildiği üzere dar anlamda sosyal politika Sanayi Devriminin yarattığı çelişki ve 
çatışmaların mevcut düzeni bozmasını önlemeyi amaçlayan ve devlet tarafından alınması gereken önlemleri 
kapsamaktadır (Çelik, 2006: 19). Sosyal politikanın temelinde Sanayi Devrimi sürecinde ortaya çıkan olumsuz 
çalışma koşulları, riskler, tehlikeler ve zorluklar karşısında tek başlarına mücadele edemeyen ve korunma 
sağlayamayan işçilerin devlet tarafından uygulanacak tedbirlerle korunmasının sınıfsal çatışmaları önleyeceği 
düşüncesi yer almaktadır (Kessler, 1945: 4; Tuna, 1966?: 26; Çelik, 2006: 19). Sosyal politika her ne kadar 
başlangıçta işçi ve işveren arasındaki sorunları çözmek amacıyla ortaya çıksa da zamanla toplumun farklı kesimlerini 
de içine alacak şekilde geniş bir kapsama ulaşmıştır (Serdar, 2013: 3). Geniş anlamda sosyal politika ise “sosyal 
eşitlik” “sosyal adalet” amacını hayata geçirmeye çalışan uygulamalardır. Geniş anlamda sosyal politika toplumun 
bütün sınıfları arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Görüldüğü üzere geniş anlamda sosyal 
politikanın kapsamına sadece işçi sınıfı değil, toplumda sosyal koruma gereksinimi duyan tüm sınıf ve gruplar 
girmektedir (Altan, 2009: 4; Güven, 1995: 11; Koray, 2005: 25-38). Yoksulluğun önlenmesi, herkesin belirli bir 
eğitim ve sağlık hakkı ile donatılması, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi gibi hedefler geniş anlamda 
sosyal politika kapsamına girmektedir (Koray, 2005: 27). 

Sosyal politika kavramsal olarak ilk ortaya çıktığı 1873’lerden günümüze kadar aynı kalmamıştır. Koray tarafından 
anlam ve içerik olarak değişen “modern anlamda sosyal politika” kavramı; 

• Büyük ölçüde devlete ait politika ve varlığını insan hakları ve demokrasinin gelişmesine borçlu, 
• Demokratik sistem içinde devletin sosyal sınıflar arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan, 
• Geniş anlamda sosyal eşitlik ve sosyal adalet sağlayıcı işlev kazanmış olan, 
• Toplumun çeşitli kesimlerine ve çeşitli toplumsal sorunlara yönelen “sosyal vatandaşlık”, “sosyal eşitlik” 

ve “sosyal adalet” anlayışı ile bütünleşen, 

bir çerçevede tanımlanmaktadır (Koray, 2005: 27-28). Günümüzde sosyal politikanın konusunu oluşturan 
sorunlar yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma, yaygın eğitim, çevre ve kitlesel göç gibi alanlardır. 

2. Sosyal Politikanın Akademik Makalelere Yansıması 

Bu başlık altında DergiPark web sitesinden “sosyal politika” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış ve “makale 
başlığında” sosyal politika ifadesi geçen çalışmalar “doküman analizi” ile elde edilerek içerdikleri anahtar kelimeler 
bağlamında da “içerik analizi” ile incelenmiştir. DergiPark web sitesinde “sosyal politika” anahtar kelimesi ile 
yapılan aramada 375 kayıt olduğu bilgisi gelmektedir. Bu sonuç içinde makale adı, ya da çalışmanın herhangi bir 
kısmında (öz, anahtar kelime vb.) sosyal ya da politika geçen tüm kayıtlar içerilmektedir. Çalışmanın amacına 
uygun olarak arama sonucu “başlık” kısmında “sosyal politika” olarak sınırlandırıldığında 105 makale söz konusu 
olmaktadır. Bu makalelerden 6 tanesine tam metin erişim sağlanamamış diğer 99 makale tam metin olarak 
bilgisayara indirilmiştir. Tam metin erişim sağlama koşuluna bakılmaksızın 105 makale “yazar, yıl, anahtar kelime, 
makale adı, dergi adı, cilt sayı, sayfa, özet” bilgileri ile bir excel dosyasına kaydedilmiş ve genel tanımlayıcı bilgiler 
bu dosyadan elde edilmiştir. Anahtar kelimelerin ortaya çıkarılması ve “Kelime Bulutu” görselleştirmesi ise tam 
metin erişim sağlanan 99 makale üzerinden yapılmıştır. Başlığında “sosyal politika” anahtar kelimesi bulunan 
ancak DergiPark kapsamında yer almayan dergiler bu çalışma da kapsam dışında kalmıştır. Bu durum çalışmanın 
önemli bir sınırlılığını oluşturmaktadır. 
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Tablo 1. Çalışma Kapsamında İncelenen Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar Sayı Yüzde Yıllar Sayı Yüzde Yıllar Sayı Yüzde 
1937 1 0,95 1991 1 0,95 2010 5 4,76 
1958 1 0,95 1993 1 0,95 2011 3 2,86 
1960 1 0,95 2001 1 0,95 2012 8 7,62 
1965 1 0,95 2003 1 0,95 2013 8 7,62 
1968 1 0,95 2004 2 1,90 2014 9 8,57 
1969 1 0,95 2005 4 3,81 2015 5 4,76 
1972 2 1,90 2006 2 1,90 2016 5 4,76 
1975 1 0,95 2007 2 1,90 2017 15 14,29 
1985 1 0,95 2008 3 2,86 2018 8 7,62 
1986 1 0,95 2009 3 2,86 2019 8 7,62 
      Toplam 105 100,00 

Birçok dergi DergiPark sistemine sonradan dâhil olmuş ve yeni sayılarını bu sistem üzerinden yayınlamaktadır. 
Ayrıca eski sayılarını (arşiv olarak) da sisteme eklemektedirler. Ancak bu ekleme sırasında veri tabanında derginin 
yayınlandığı yıl değil sisteme yüklendiği yıl görülmektedir. Bu durumun çalışmaların tarihleri ile ilgili inceleme ve 
karşılaştırma yapılırken göz önünde bulundurulması elzemdir. 2017 yılı %14,29 (15 makale) ile “sosyal politika” 
başlıklı çalışmaların en çok olduğu yıldır. Bunu %8,57 (9 makale) ile 2013, 2013, 2018 ve 2019 yılları ise %7,62 
(8’er makale) ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 3. Çalışma Kapsamında Yer Alan Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı11 

Dergi Adı Sayı Yüzde 
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 12 11,43 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 6 5,71 
Toplum ve Sosyal Hizmet 6 5,71 
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 5 4,76 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 4 3,8 
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 4 3,81 
Sosyoloji Konferansları Dergisi 4 3,81 
Sıklığı4’ten az olan dergiler 61 57.95 
Dergipark kapsamından çıkmış olan dergiler 3 2,85 
Toplam 100,00 105 

Dergilere göre dağılım incelenirken başlığında “sosyal politika” bulunan makalelerin yer aldığı “Çalışma ve 
Toplum”, “Karatahta İş Yazıları Dergisi” gibi dergilerin DergiPark sisteminde bulunmadığı belirtilmelidir. Bu 
dergiler kendi web sayfalarında tam metin erişim sağlayan ve alanda önemli bir yeri olan dergiler olmakla birlikte, 
bu araştırmada “DergiPark” kapsamındaki dergiler biçiminde bir ölçüt geliştirildiğinden bu dergilerde yer alan 
çalışmaların kapsama dâhil edilememesi önemli bir sınırlılığı oluşturmaktadır. Niteliği itibariyle keşfedici özelliğe 
sahip olan bu araştırma izleyen çalışmalarla genişletilerek bu sınırlılık giderilecektir.  

İncelenen makaleler kapsamında başlığında “sosyal politika” olan 12 makale (%11,43) “Sosyal Siyaset 
Konferansları” dergisi ilk sırada yer almaktadır. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası ile Toplum ve Sosyal Hizmet dergileri 6’şar makale (%5,71) ile ikinci sırada yer alırken, 
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ve  Sosyoloji Konferansları Dergisi 4’er makale (%3,81) ile üçüncü sıradadır. 

 
11 Sıklığı 4’ten fazla olanlar verilmiştir. 
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Tablo 4. Çalışma Kapsamında Yer Alan Makalelerin Anahtar Kelimelere Göre Dağılımı12 

Anahtar Kelime Sayı Yüzde Anahtar Kelime Sayı Yüzde 
Belediye 8 7,62 İnsan kaçakçılığı 2 1,90 
AB 7 6,66 İslam 2 1,90 
Aile 4 3,81 Küresel 2 1,90 
Çocuk 3 2,86 Neo-liberal 2 1,90 
Eğitim 3 2,86 Refah devleti 2 1,90 
Parti 3 2,86 Sosyal sermaye 2 1,90 
Sosyal hizmet 3 2,86 Sosyal Siyaset Konferansları 2 1,90 
Yaşlı 3 2,86 Terör 2 1,90 
Ahilik 2 1,90 Vakıf 2 1,90 
Asgari ücret 2 1,90 Vergi 2 1,90 
Göç 2 1,90    

Araştırma kapsamında incelenen makalelerde en fazla karşılaşılan anahtar kelime “belediye” olmuştur. 
Çalışmalarda yerel yönetimler tarafından uygulanan politikalar; 

• Belediyelerin Sosyal Politika Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Belediyesi Örneği 
• Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları: Bakırköy Belediyesi Örneği 
• Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik 
• Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği 
• 5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye'de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri 
• Yerel Yönetimlerde Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler: Londra Barnet Belediyesi Örneği 
• Neo-liberal Küreselleşme Sürecinde Değişen Yerel Eğilimler Sosyal Politika Uygulamaları ve Emek 

Politikaları Bağlamında Tunceli Belediyesi 
• Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamalarındaki Rolü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Yardım Birimi Örneği 

başlıklı makalelerde ele alınmaktadır. İkinci sırada 7 makale ile Avrupa Birliği (AB) gelmektedir. Bu kapsamda da; 

• Avrupa’da Roma/Çingeneler Üzerine Sosyal Politikalar 
• Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam Projelerinde Kadının 

Yeri 
• Avrupa Birliği Çoğul Medeniyet Formlarının Birarada Yaşaması ve Sosyal Politika/Sürdürülebilir 

Kalkınma Uygulamaları İçin Bölgesel Siyasi Bir Laboratuvarı Teşkil Edebilir mi? 
• İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Sosyal Politika Konusunda Avrupa Topluluğu Mevzuat Kroniği 
• Avrupa Birliği ve Sosyal Politika 
• Sosyal Politika ve Sosyal Vatandaşlık: Kölelikten Sosyal Vatandaşlığa (Avrupa Birliği Sosyal Vatandaşlık 

Örneği) 
• Avrupa Birliği Belgelerinde Sosyal Politika 

 
12 Sıklığı 2’den fazla olanlar verilmiştir. 
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başlıklı makalelerde Avrupa Birliği ve sosyal politika ile ilgili konular ele alınmaktadır. Aile, çocuk, eğitim, siyasal 
partiler, sosyal hizmet, yaşlı, ahilik, asgari ücret, göç, insan kaçakçılığı gibi konular da bu sosyal politika bağlantısı 
ele alınan çalışmalardır. 

 

 
Şekil 1. Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerde En sık Kullanılan Kelimelerden Oluşan Kelime Bulutu 

Sonuç 

Sanayi Devriminin yarattığı olumsuz çalışma koşulları, riskler, tehlikeler ve zorluklar karşısında tek başlarına 
mücadele edemeyen ve korunma sağlayamayan işçilerin devlet tarafından uygulanacak tedbirlerle korunmasını 
içeren düzenlemelerden başlayan sosyal politika günümüzde sosyal sorunların çeşitlenmesiyle yeni boyutlar 
kazanmıştır. Türkiye’de yazılan ve DergiPark web sitesinde yer alan dergiler kapsamında incelenen bilimsel 
akademik makalelerde de bu “koruma” ve “devlet tarafından uygulanacak/uygulanan” politikalar ana temasının 
korunduğu söylenebilir. İncelenen makalelerde daha çok yerel yönetimler tarafından uygulanan politikalar farklı 
belediyelerden örneklerle ele alınmıştır. Ardından AB’nde kadın istihdamı, göçmenler gibi sosyal politikanın 
güncel konularıyla bağlantısını kuran çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Sosyal politikanın güncel konuları arasında 
yer alan çevre, tüketicilerin korunması, konut politikaları ve barınma gibi alanlarda görece az sayıda makale 
yazıldığı yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır. 
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16.  
Economical Research for Recycling of Electric and Electronic 

Waste  
Elektrikli ve Elektronik Atiklarin Geri Dönüşümünün Ekonomik 

Açidan İncelenmesi 
 
Kader Yatkın (Batman University) 
Zelal Kerem (Batman University) 
İsmail Şiriner (Batman University) 
 
Abstract 
Today, with the development of technology, the use of electrical and electronic products has become widespread and the 
duration of their usage has been reduced as well. The fast transition to new products caused also electronic waste (e-waste). 
These wastes cause economic problems, health and environmental problems. Hence, recycling is needed to reduce both the 
impact of these problems and the amount of e-waste. The recycling of e-waste is very important in terms of human health, 
environment and economy.  
Economically, recycling reduces both the raw material needs of the industries and the expenditures allocated for raw material 
production. In order to achieve sustainable development and overcome economic difficulties, countries need to increase 
recycling of their e-waste and implement policies supporting this. The purpose of this study is to research the status of electrical 
and electronic waste in Turkey and the impact of the recycling of this e-waste on Turkey's economy.  
 
Keywords: E-waste, Recycling, Recycling of e-waste. 

 

Giriş 

Endüstri 2.0 devrimi ve sanayileşme sonucunda hızlı üretiminin artması birçok ürünün fiyatının düşmesini ve 
teknolojik ürünlere talebin artmasını sağlamıştır. Elektronik ürünlerin ucuzlaması durumu elektrikli ve elektronik 
atık sorununu ortaya çıkarmıştır (www.eagd.org.tr).  

E-atıkların biriktirilmesi, geri dönüşümü ve yok edilmesi, dünyadaki e-atık oranının yükselmesi ve e-atıkların 
yakılması sonucunda çevreye olumsuz etkiler vermesi, önemli materyallerden oluşması gibi nedenler bu konuların 
önem kazanmasını sağlamıştır. Teknolojik ilerlemeler ve post-modern tüketim akımıyla beraber e-atıklar, küresel 
çapta özellikle de gelişmiş ülkelerde en çabuk büyüyen atık türü olmuştur (Ergülen ve Büyükkeklik, 2008: 20-21). 

E-atıklar hurdacılarda ve tamircilerde bekletilmekte ve bunlardaki değerli maddeler daha sonra geri kazanılmaya 
çalışılmaktadır. Satılamayan ve gereksiz bulunan atıklar ise çöplere atılmaktadır. Gelişmiş ülkeler, bu atıkların 
çöplere atılmasını engellemek için bir takım tedbirler almaktadır. Böylelikle maddenin dönüşümü denetim altına 
alınır (web.deu.edu.tr). Doğal kaynakların tüketim hızının artmasını engellemek ve oluşturulan atıkların çevre ve 
insan sağlığına verdiği zararı azaltarak ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşüm faaliyetleri ve çevre dostu 
üretim sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturmaktadır (Kaya ve Koruca, 2018: 370). 
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Bu çalışmada literatür taraması yöntemi uygulanarak birinci bölümde kavramsal açıdan elektrikli ve elektronik atık 
ve geri dönüşüm kaleme alınıp akabinde elektrikli ve elektronik atıkların sebep olduğu sorunlar ve son olarak e-
atıkların geri dönüşümünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.  

1. Kavramsal Açidan Elektrikli Ve Elektronik Atik İle Geri Dönüşüm 

1.1. Elektrikli Ve Elektronik Atık(E-Atık) Ve E-Atık Yönetimi 

Atık, yararlanılmayan, kullanılınca fayda ve değer sağlamayan, atılan, hurda olan araç ve      gereçlerdir. Plastik malzemeler, 
cam, kağıt, tekstil malzemeleri, elektrikli ve elektronik ürünler       tüketimi terkedilerek atık olabilir ve geri dönüşümü 
sağlanabilir (Şahin ve Hatunoğlu, 2016: 75). 

Teknolojinin gelişmesi, üretim ve tüketim biçiminin değişmesi, olumsuz etkiler bırakan farklı atıkların ortaya 
çıkmasına neden olur. Bu atık çeşitlerinden bir tanesi de e-atık denilen elektrikli ve elektronik atıklardır. 
Teknolojinin gelişmesi, ekonomik büyümenin olması, satın alma gücünün, nüfusun artması ve sanayileşmeyle 
birlikte e-atıklar artmaktadır (Başülmez ve Meçik, 2018: 388). 

Elektrikli ve elektronik eşya (EEE): 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde “ büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve 
telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları elektrikli ve elektronik aletler (büyük 
ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol 
aletleri, otomatlar grubunda yer alan ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek 
şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya 
elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyalar” 
olarak ifade edilmektedir (www.resmigazete.gov.tr). 

Kullanım süresi dolan ve değişik sebeplerle atıl pozisyonuna düşen yukarıda yer alan elektrikli ve elektronik ürünler 
çöp olarak görülebilmektedir. Elektrikli ve elektronik cihazların bozulması ve kullanıcısı tarafından tüketim 
süresinin tamamlanması sonucunda ortaya çıkan atıklar “elektrik-elektronik atık (e-atık)” olarak ifade 
edilmektedir. Hem elektronik ürünlerin kullanımın artması hem de tüketim süresinin kısalması bu atıkların 
artmasına neden olmaktadır (Yazıcı vd. 2011: 66). 

Güçlü metodlarla ve etkili planlarla desteklenmiş olan atık yönetimi, kaynak yönetimi şeklinde de ifade edilebilir. 
Atık yönetimi, atık durumundaki ürünlerin geri dönüşüm ve değerlendirme politikalarıyla ekonomiye tekrardan 
kazandırılmasıdır (Ay vd. 2017: 45). 

E-atıkların yönetimi, elektrikli ve elektronik ürünlerde var olan cam, plastik ve metal ile içinde krom, kadmiyum, 
kurşun, cıva vb. cisimler insan ve çevre sağlığına olumsuz etkiler verdiğinden dolayı büyük önem arz eder 
(Marangoz vd. 2015: 658). 

Türkiye’de “Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 22.05.2012 tarihi ve 28300 sayılı Resmi Gazetedeki “yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik 
eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik 
eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak 
uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve 
elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri 
dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.”  
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Türkiye’de uygulanan e-atık yönetiminin etkili olabilmesi için ilk olarak e-atık miktarının öğrenilmesi öngörülür. 
Ülkemizdeki e-atık miktarı ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmaktadır (Salihoğlu ve Kahraman, 2016: 98-99). Aşağıda 
yer alan Grafik.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılının Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Miktarını 
göstermektedir. 

 
 

 

E-atık miktarı, ülkelerin genelinde artığı gibi Türkiye’de de artmaktadır (Kaya ve Koruca, 2018: 371). Atıkların 
miktarı yıllar itibarıyla 2013 yılında 4.911 ton, 2014 yılında 6.817 ton, 2015 yılında 11.596 ton, 2016 yılında 
23.027 ton son olarak 2017 yılında 19.224 ton olarak görülmektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tehlikeli 
Atık İstatistikleri Bülteni (2017), 8).  

E-atık miktarı, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre değişiklik göstermekle birlikte teknolojinin üretimine ve 
nüfusun yoğunluğuna göre de farklılık gösterebilir (Kaya ve Koruca, 2018: 371) 
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Grafik.2’de yer alan verilere göre dünyada oluşan AEEE miktarında her yıl yaklaşık % 5 oranında bir artış 
görülmektedir (Tübisad Nilüfer Selen TannerAEEE Sorumlusu, 7). Bu verilerde 2021 yılında 52,2 milyon tona 
ulaşacağı yer almaktadır. 

1.2. Geri Dönüşüm 

Atıklara ilişkin yönetimlerin tesirli ve sistemli bir şekilde uygulanması, atıkların yok edilmesini, geri kazanımının 
yapılması, çevre ve insan sağlığına verdiği zararın azaltması, atık durumundaki ürünlerin geri dönüşümünü 
mümkün kılmaktadır. Geri dönüşüm, biriktirilen, işlem gören, üretimi yapılan ve tüketilen ürünler vasıtasıyla 
oluşan süreçtir (Gündüzalp ve Güven, 2016:10). 

Kullanım ömrü biten ve geri dönüşümü yapılabilen atık durumundaki ürünlerin hammaddeye dönüşümü bir 
takım yöntemlerle sağlanarak tekrardan üretim sürecine koyulmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm, 
atıklarıncam, kağıt, tekstil, elektronik, ve plastik gibinitelikleregöre içerisindeki kimyasal, fiziksel ve biyokimyasal 
maddeleriayrıştırma yöntemiyle farklı ürün ya da enerjiye dönüştürme yöntemidir (www.cevreonline.com). 

Kaynakların gereksiz tüketimini engellemek, çöp görülen atıkların miktarını azaltmak, atıkların neden olduğu 
sağlık ve çevrel sorunları en az seviyeye indirmek, hammadde kullanımını azaltmak geri dönüşümün amaçları 
arasında yer almaktadır ( www.obi.bilkent.edu.tr). 

2. Elektrikli Ve Elektronik Atiklarin Sorunlari 

E- atıklar, çevresel bir sorun olmakla birlikte ekonomik zararlara neden olur ve toplum üzerinde büyük bir yük 
oluşturur. Atıklar, atıldığında üretim sürecinde kullanılan sermaye, emek, toprak, enerji gibi girdilerin kaybı büyük 
olur. Atık yönetiminin de bir maliyeti vardır. Atıkların toplanması, ayıklanması ve geri dönüşümünün yapılması 
için yapılan altyapı maliyetlidir ama önceden hazırlandığında, geri dönüşüm, ekonomide istihdam ve gelir 
sağlayabilir. Hatta, atıkların ihracat ve ithalatta bağlı global durumu da vardır. Avrupa’da üretip tüketilen bir ürün, 
başka bir ülkede atık olabilir (www.eea.europa.eu/tr).        
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E-atıklar, çoğu zehirli olan 1000’in üzerinde madde içermektedir. Bu da depolama ve imha sahaları için ciddi çevre 
kirliliği oluşturmaktadır. Toprak dolgusunda yer alan Pb, Cd ve Hg gibi ağır metallerin %40’tan fazlası e-
atıklardan kaynaklanmaktadır. (Yılmaz Aydın ve Evci Kiraz, 2017: 47). Kullanım ömürlerini tamamlayan elektrikli 
ve elektronik ürünler,  doğru bir şekilde imha edilmediğinde veya geri dönüştürülmediğinde insan sağlığı ve çevre 
üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Tehlikeli bileşenler içeren atıklar yakıldıklarında atmosfere yayılır. E-
atıkları toprağa gömerek imha etme yöntemi yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu metot uzun dönemde zararlı 
etkiler doğurabilmektedir. Bu tarz atıklar cıvalı bileşenler bulundurduğundan dolayı yer altı suyu ve toprak 
kirliliğine sebep olur (Akın ve Kuru, 2011: 2).  

Sanayi devriminden itibaren teknolojinin ilerlemesi, refah seviyesinin artması ve kalkınma için daha önce 
önemsenmeyen çevre sorunları globalleşince “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı gündeme getirilmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkışı ve çevre hukukundaki düzenlemeler çevreye ilişkin milletlerarası 
çalışmaların ve sözleşmelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası çevre 
sözleşmelerinden biri de Basel Sözleşmesidir (Göktaş ve Işıklı, 2016: 40-41). 

Sözleşmenin içeriğinden veya uygulanmasından dolayı sorunları olup, ülkelerin sahip olduğu görüş ayrılıkları ve 
tartışmalar Basel Sözleşmesine olan eleştirileri arttırmaktadır. Bazı ülkeler e-atığı diğer ülkelere gönderip, geri 
dönüşümünü ve işlenmesini sağlar. Bu durumda bazı ülkeler e-atığı gönderen bazı ülkeler e-atığı alan taraf olur. 
Asya ve Afrika gibi ülkeler bu ticari akıştan negatif yönde etkilenmekte ve birçok sağlık ve çevresel sorunlar ortaya 
çıkmaktadır (Hayırsever Topçu, 2017: 1698).Geri dönüşüm amacıyla taşınan e-atıkların bulunduğu ülkelerin çoğu 
bu atıkları çevre ve insan sağlığı açısından yönetebilecek kapasiteye sahip değildir. Bu sebeple e-atık ticareti 
gelişmekte olan ülkeler için insan sağlığı ve çevre açısından ciddi bir tehdit oluşturur (Kaya, 2012: 74). 

3. Türkiye Ekonomisi Açisindan Elektrikli Ve Elektronik Atiğin Geri Dönüşümü 

Ekonomik bakımdan atıkların geri dönüşümü karın maksimizasyonu bakımından önem arz etmektedir. 
Sürdürülebilir iktisadi kalkınma ve geri dönüşümde düzenli ve etkili ilişkinin sağlanması için ilk olarak gereksiz 
atıklara karşı tedbir almak ve üretimdeki maksimum orandaki atıklardan çıktı elde etmeleri gerekmektedir. Daha 
sonraki adımda ise geri dönüşüme ayrılan yatırımlarla kurulan işletmelerde atıklar, ekonomiye yeniden 
kazandırılarak bir girdi haline getirilmesi gerekmektedir (Haykır Hobıkoğlu, 2013:  58). 

Kaynakların kıt olması sebebiyle atıkların geri dönüşümde kullanılması, mecburi bir hal almış ve günümüzde bu 
süreç bir sanayiye dönüşmüştür. Bu dönüşüm işlemi hem çevresel sorunların eksilmesini hem de madencilik 
maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır (www.emo.org.tr).  

Türkiye’de atık yönetiminin önemli esaslarından biri atıkların geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Geri dönüşüm 
ilkesi, Çevre Kanunu ve çevre mevzuatında, hukuki sistemlerde yer alan atıklardan enerji ve ham madde olarak 
yeniden faydalanmak önemli bir ilkedir. Geri dönüşüm çalışmaları özendirilmiş, geri dönüşüm kuruluşları teknik 
ve idari liyakatının arttırılması için ölçütler yapılmış ve bu ölçütlere uyan tesisler lisanslandırılarak doğaya ve 
ekonomiye katkıda bulunmuştur (www.cevreonline.com). 

Türkiye’de “kullan-at” yöntemi yerine “tekrar-kullan” ya da “atığını gönder” yöntemi önemsenebilir. Ülkemizde 
enerji yetersiz olduğundan dolayı %75 kullanım oranı ile enerjide dışa bağımlıdır ve mineral ham maddelerin 
birincil üretiminden vazgeçip düşük enerjili ikincil üretimi benimseyebilmek için hurdaları yeniden üretime 
koyabilir. İkincil üretimde havaya salınan sera gazı emisyonu birincil üretime göre daha az olup küresel ısınma 
sorunu azaltılabilir. Geri dönüşüm, maden ve doğal kaynak kullanımını azaltıp birincil üretimdeki zehirli girdi ve 
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çıktıları ile doğadaki diğer olumsuzlukları düşürür. Bu sebeplerden dolayı ikincil üretim benimsenebilir 
(www.acikerisim.fsm.edu.tr).           

Sonuç 

Atık yönetiminin yetersiz olması, ekosistem üzerinde, sağlık ve ekonomik sorunlara neden olabilmekte atık 
yönetiminde önemli ilke olan geri dönüşümün yapılması bu sorunları azaltarak insanların huzurlu ve rahat 
yaşamalarını sağlayabilir. Atıkların depolanması, toplanması, taşınması gibi işlemler sırasında oluşan maliyetler 
ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle; bu maliyetleri en aza indirmek için geri 
dönüşüm yapılmaktadır. E-atıklarının geri dönüşümünün sağlanması durumunda yeni bir sektöre dönüştürülerek 
önemli iş sahaları kurulmasına, ekonomiye değer katmasına ve Türkiye’deki maden rezervlerinin korunmasına ve 
dışarıdan maden satın alımının azalmasına katkısı olur. Atıkların geri dönüşüm oranlarını artıran kanun ve 
yönetmelikler düzenlenip uygulanması ve tolumsal farkındalığın oluşturulması için çalışmalar yapılabilir. 
Türkiye’de e-atık yönetimi uygulamalarına dair tespit edilen aksaklıklar ve dünyadaki iyi uygulamalar gözetilerek 
geliştirilen politika önerilerinin; karar vericilerin ekonomik birimlerin koordinasyonu için aktif rol almayı 
benimsemelerini gerektirdiği ve tasarlanan politikaların ekonomik, sosyal, çevresel ve sağlık boyutlarında ayrı ayrı 
ele alınması yönünde bir gereklilik taşır. 
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17. 
Investigation of the Methods That Can Be Used for Measuring the 

Economic Values of Recreational Resources 
 
Sadık Serçek (Dicle University) 
 
Abstract  
Natural and environmental areas are functional areas that produce benefits in terms of physical and social environment to the 
sustainability of tourism depending on their spatial structure and functional characteristics. In order to protect these non-
economic assets, their economic value needs to be determined. Today, alternatives are being developed in line with rational 
planning and management activities in order to ensure sustainability in recreation and tourism. These alternatives and planning-
management approaches are determined according to the characteristics, economic value and user preferences of the area, If 
the economic value of assets without economic value is determined, users will use these resources more consciously than before, 
and future generations will benefit more from environmental assets. Finally, recommendations have been developed to increase 
the value of the use of natural and environmental resources for recreation and tourism purposes. 
 
Keywords: Travel Cost Method, Contingent Valuation Method, Hedonic Price Method. 

 

Introduction 

The market system is that depends on the supply and demand forces, free entrepreneurship and private property, 
the functioning of the economy. Here, consumers know how much a particular product costs, and manufacturers 
know what their specific valuation is. The quantity and quality of the products entering the market are determined 
and the market price has been established for each product. Consumers can obtain the desired product from the 
market in accordance with their individual needs and economic strength and in return they pay the market price 
of that product. The same does not apply to natural or environmental goods and services. 

Nowadays, it is seen that people's needs and needs change rapidly and therefore new and different needs 
expectations emerge. One of the most important of these needs is recreation, which means recreation and 
recreation. With the use of natural resources for recreation, a product of these resources that is not a market is 
emerging. Because people who are bored of crowded and busy city life have sought different places or recreation 
areas for reasons such as escaping from city noise, resting, satisfying their hobbies and wanting to be intertwined 
with nature. For this purpose, natural areas, forest areas, national parks and natural parks that are reserved for 
protection purposes, which allow open-air recreation which are reserved and arranged, are also areas that allow 
recreational use. In parallel with these developments, demand in Turkey to benefit from the recreation area is 
increasing every day (Serçek & Özaltaş Serçek, 2015). 

Natural, environmental resources and cultural values provide diverse benefits to both individuals and countries. 
To maximize these benefits, it is necessary to ensure the protection of these resources. In order to ensure the 
protection of natural and environmental resources, studies on economic valuation have emerged. In order to 
determine the total economic values of natural resources, methods that do not require demand curve and demand 
curve methods are used. The purpose of the methods based on the demand curve of individuals is to measure their 
economic value directly or indirectly depending on the benefits of natural and environmental resources. In this 
study, the most common methods that can be used to measure the economic values of natural and environmental 
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resources used for recreational and tourism purposes are; direct measurement methods, contingent valuation 
method, indirect measurement methods, travel cost method and hedonic price method. 

Elements of the Economic Value of Natural and Environmental Resources  

The lack of a specific market for natural resources and therefore the lack of prices leads to the inability to determine 
the benefit that will arise from the use of such assets. The fact that consumers are unaware of the benefits they will 
gain from using natural resources makes it possible for them to use these assets unconsciously. It is necessary to 
determine the economic value of such assets in order to ensure that natural resources are protected and therefore 
sustainable. In order to sustain the economic benefits from natural resources, it is necessary to protect such 
resources and to follow production plans (Başol, Durman & Önder, 2007). Therefore, the concepts and methods 
that make up the natural and environmental elements are given in the following graph. 

 
Figure 1: Doğal ve Çevresel Kaynakların Ekonomik Değerini Oluşturan Unsurlar (Kaya, 2002; Altunkasa, 
2008) 

Total Economic Value 

The value of natural and environmental resources is determined by the benefits and costs generated by individuals. 
There is a direct benefit or a direct cost for individuals. These benefits and costs arise as a result of direct use. This 
usage can be realized in the future as well as today. In other words, the economic value of any natural and 
environmental resource includes the sum of all values arising from use and which do not directly or indirectly cause 
a use. This last value in the economy is called Total Economic Value. It is the monetary value of the benefit 
provided or to be provided directly or indirectly by the use of the environmental element by individuals now and 
in the future (Altunkasa, 2008). 

From these determinations, it is concluded that the total economic value of a natural or environmental element 
consists of the sum of use and non-use values. Mathematically, the total economic value can be defined by the 
following equation (Field and Field, 2001): 

 

Natural and 
Environmental 

Resources

Usage Value

Direct Use Value Indirect Usage Value

Out of Value

Existence Value Option Value Heritage Value
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Figure 2: Total Economic Value. Reference: Altunkasa, 2008. 

Methods Used in Measurement of Economic Values of Natural and Environmental Resources  

Ensuring the sustainability of natural and environmental resources is essential for the human future. In order to 
realize its sustainable use, the positive and negative aspects of all activities should be evaluated from the social point 
of view. Social benefit and cost assessments are used for this purpose. This method is based on the determination 
of social benefits and social costs by putting a usage price for the goods in question (Hanley, Shogren & White, 
2007). 

The purpose of the methods based on the demand curve of individuals is to measure their economic value directly 
or indirectly depending on the benefits of natural and environmental resources. In this study, the most common 
methods that can be used to measure the economic values of natural and environmental resources used for 
recreational and tourism purposes are; direct measurement methods, contingent valuation method and indirect 
measurement methods, travel cost method and hedonic price method were examined. 

Discussion and Conclusion 

Since the factors that reduce the environment and quality of life are economic, repair, protection and development 
are considered to be within the economic scope. More clearly, it is important to prove that natural and 
environmental resources are worth preserving and improving, and that the economic benefits to be maintained 
and improved will be much higher than the costs of abandoning unlimited use. For this, the economic value of 
natural and environmental resources will have to be calculated first. The next step is to place environmental 
elements within national accounting systems. Thus, the protection and improvement of natural and environmental 
resources will become an economic necessity by leaving a limited environmental movement (Turner, Pearce & 
Bateman, 1994). Today, the maximum market value of natural and environmental resources depends on the 
accurate determination of economic value measurements. 
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Although natural and environmental resources form the habitats of people, they have direct or indirect effects on 
having a healthy life (Serçek & Özaltaş Serçek, 2015). In addition, the ability to protect these resources, such 
resources and to make necessary arrangements to prevent the deterioration of ecological balance, initiatives can be 
used as a criterion to determine the level of development of countries. The reasons for determining the economic 
value of these natural and environmental resources are mentioned, explanatory information about travel cost 
method, contingent valuation method and hedonic price method which are the most commonly used methods in 
determining economic value are given and advantages and disadvantages of these methods are mentioned. 

Destinations must take into account many factors in order to obtain the benefits they expect from natural and 
environmental resources. Taking these elements into consideration, their planning will allow the expected benefit 
to be obtained. The economic measurement of this benefit will positively affect the success of the tourist 
destination. 
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18.  
Evaluation of Financial Performance of Companies  

by Entropy Based Aras Method:  
An Application in Forest Products and Furniture Sector  

Entropy Tabanli Aras Yöntemle Firmalarin Finansal 
Performanslarinin Değerlendirilmesi:  

Orman Ürünleri ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama 
 

Abdulhamit Eş (Bolu Abant İzzet Baysal University) 
Hakan Bilen (Bolu Abant İzzet Baysal University) 
 
Abstract 
It is extremely important for business executives and investors to assess a business financial performance  accurately. In this 
way, managers can eliminate their deficiencies and investors can choose the right businesses.In this study, the financial 
performances of 4 companies operating in forest products and furniture sectors in Borsa Istanbul (BIST) were evaluated by 
using ENTROPY and ARAS methods for the years 2015-2018.The weight values of the criteria determined by entropy method 
were calculated according to years. While cash ratio criterion was the most important criterion in 2015 and 2016, return on 
equity was calculated as the most important criterion in 2017 and 2018. The financial success rankings of the firms were 
obtained by Aras method according to years. Accordingly, in 2015 and 2016, the performance rankings were the same and the 
Yonga Company was found to have the highest financial performance. In 2017 and 2018, Gentaş and Doğtaş companies 
ranked first. 
 
Keywords: Financial Performance, Entropy, ARAS Method. 

 

Giriş 

Finansal performans, işletme varlıklarının gelir ve nakit elde etmek için ne derece etkili ve verimli kullanıldığının 
göstergesi, işletmenin faaliyetlerinin ve yatırımlarının değerlendirilmesidir. Finansal performansın 
değerlendirilmesi, işletmenin geçmiş finansal durumunun değerlendirilerek, geleceği hakkında kararlar alması, 
varlık ve kaynak kullanımı ile ilgili planlamalar yapması ve gelecek yatırımlarının değerlendirilmesi açısından 
oldukça önemlidir (Uygurtürk ve Korkmaz 2012: 96; Eş 2013: 23). İşletme ve sektör bazında yapılacak finansal 
değerlendirmeler, işletme yöneticileri için olduğu kadar finansal bilgi kullanıcıları açısından da oldukça önem arz 
etmektedir. İşletmenin finansal performansının değerlendirilmesiyle işletme hakkında ilgili finansal raporlara 
ulaşacak olan yatırımcılar alacakları yatırım kararlarında daha rasyonel davranabileceklerdir (Bakırcı, Shiraz ve 
Sattary 2014: 9). 

Çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)'da imalat alt sektörlerinden orman ürünleri ve mobilya sektöründe faaliyet 
gösteren, 2015- 2018 mali yılları dönem sonu itibariyle oluşan finansal tablolarına eksiksiz bir şekilde ulaşılan dört 
şirketin finansal performansının Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri (ÇKKV) kapsamında ENTROPY ve ARAS 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitekim orman ürünleri ve mobilya sektörü, 1950’li 
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yıllarda kamu finansı ile kurulan, Türkiye’nin önde gelen 58 sektörü içerisinde yer alan ve 2023 yılı için dünya 
mobilya ihracatında ilk 10 hedefi bulunan bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 
finansal performansının analizi hem sektörün mevcut durumu hem de gelecek hedeflerine ulaşması amacıyla 
olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya çıkarmak açısından oldukça önem arz etmektedir (TOBB 2017: 1). 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye’de ve Dünya’da mobilya sektörü ile ilgili genel 
bilgilere yer verilerek, literatürde ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılan finansal performans analizine yönelik 
çalışmalar irdelenmiştir. İkinci bölümünde, ÇKKV yöntemlerinin karar vericiler açısından önemi ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra, çalışmada kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; çalışmanın amacına, kapsamına, çalışma 
kapsamında toplanan verilere ve kullanılan finansal oranlara yönelik açıklamalar ve elde edilen analiz bulguları yer 
almaktadır. Dördüncü bölüm ise çalışma boyunca elde edilen analiz bulgularına yönelik yorumların ve önerilerin 
yer aldığı sonuç bölümünden oluşmaktadır. 

1. Literatür 
1.1. Türkiye’de ve Dünya’da Mobilya Sektörü 
Dünyada önemli ekonomik sektörlerden biri olarak gösterilen mobilya sektörü ana unsurları, yardımcı ve yan 
unsurları ile birlikte yıllık ortalama 437 milyar dolarlık bir değer üretmektedir. 2004 yılında yaklaşık 220 milyar 
dolar değere sahip olan dünya mobilya üretimi, 2013 yılında 437 milyar dolara ulaşarak değerini yaklaşık iki kat 
arttırmıştır. Dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını Çin, İtalya, ABD, Almanya gibi ülkeler karşılarken;  
Polonya Fransa, Kanada, İspanya, Japonya, ise sektörün diğer önemli oyuncuları arasında yer almaktadır (Kırıkkale 
Sanayi ve Ticaret Odası 2018: 5). 

Ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyetlerine devam eden Türk firmaları panel, masif mobilya, kanepe, oturma 
grubu, taşıt ve hastane mobilyaları gibi çok çeşitli ürünlerin üretimini yapmaktadırlar. Dolayısıyla Türk sanayi 
içerisinde katma değeri ve sağladığı istihdam kapasitesi açısından yüksek sektörlerden biri olarak kabul edilen 
mobilya sanayi, Türkiye’de çoğu il ve ilçede faaliyet göstermekle birlikte, orman ürünlerinin ağırlıklı olduğu 
İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana gibi illerde toplanmıştır. Türk mobilya üretiminin yaklaşık %95’i iç pazara 
hitap etmektedir. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması, artan nüfusu, kentleşme oranındaki artışla birlikte 
tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler, kentsel dönüşüm faaliyetleri iç tüketimi artıran 
faktörler olarak sıralanabilir (TOBB 2017: 10). 

1.1. Yöntem Literatürü 
Çok kriterli karar verme teknikleriyle finansal performans değerlendirilmesinin yapıldığı pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Farklı yöntemlerin farklı alanlarda uygulandığı ulusal ve uluslararası bu çalışmaların bazıları 
aşağıda verilmiştir. 

Özçelik ve Kandemir (2015) BİST’te işlem gören yedi turizm şirketinin 2010-2014 dönemine ait finansal 
performansını sekiz finansal oran doğrultusunda değerlendirdikleri çalışmalarında TOPSİS yöntemini 
kullanmışlardır. Çaşılmada hesaplanan finansal oranlar TOSİS yöntemi aracılığıyla işletmenin genel performansını 
gösteren puana çevrilmiştir. Daha sonra ise işletmeler yıllar itibariyle performanslarına göre sıralanmışlardır. 
(Özçelik ve Kandemir 2015). 

Kalogeras vd. (2005) çalışmalarında Yunan tarım sektöründe faaliyet gösteren 20 şirketin 1993-1998 yıllarına ait 
finansal performansını 11 finansal oran doğrultusunda PROMETHEE yöntemi ile analiz etmişlerdir (Kologeras 
vd. 2005). 
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Kung ve Wen (2007) çalışmalarında Tayvan'da faaliyet gösteren 20 şirketin finansal performansını Gri İlişkisel 
Analiz Yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Söz konusu şirketlerin 2001-2003 yıllarına ait finansal tabloları belirlenen 
20 finansal oran kapsamında analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular GİA yöntemi ile sıralamaya tabi 
tutulmuştur (Kung ve Wen 2007). 

Mandic vd. (2014) Sırbistan'da faaliyet gösteren 35 bankanın 2005-2010 yıllarına ait finansal performansının 
değerlendirilmesinde Bulanık AHP ve TOPSİS yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmanın ilk aşamasında Bulanık 
AHP ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş, ikinci aşamada ise TOPSİS yöntemi ile bankaların finansal 
performansları doğrultusunda sıralamaları yapılmıştır (Mandic vd. 2014). 

Ghadikolaei ve ESbouei (2014) Tahran Borsa’sında işlem gören otomotiv ve yedek parça imalatı sektöründe 
faaliyet gösteren 24 firmanın finansal performansını değerlendirmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 2002- 2011 
yıllarına ait finansal verilerin kullanıldığı çalışmada kriterlerin ağırlıkları AHP yöntemi ile belirlenmiş, firmaların 
finansal performanslarının değerlendirilmesinde ise Bulanık ARAS yöntemi kullanılmıştır.  

Gümüş, Öziç ve Sezer (2019) Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet 
gösteren altı firmanın finansal performansını değerlendirmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 2014- 2017 
yıllarına ait finansal verilerden yararlanılan çalışmada, on adet finansal oran kriter olarak belirlenmiş, kriterlerin 
ağırlıkları alanında uzman kişiler tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda SWARA yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Finansal performans sıralamasında ARAS yöntemi kullanılan çalışmada, en iyi finansal performansa 
sahip firma EDİP olurken, SANEL firması en kötü finansal performansa sahip firma olarak tespit edilmiştir. 

2. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 
Çok kriterli karar verme, çok sayıda kriterin değerlendirilmesi ve alternatiflerin sıralanması için güçlü bir araç 
olarak kullanılmaktadır. ÇKKV yöntemleri problemin açık ve sistematik olarak tanımlanmasını sağlamakta,  çok 
sayıda ve genellikle birbiriyle uyuşmayan kriterlerin olduğu durumlarda oluşan bir probleme çözüm getirecek bir 
karar verme süreci tanımlamaktadır. Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri seçim, sınıflama ve sıralama 
problemlerinde uygulama alanı bulmaktadır. Her bir problemde karar vericinin amacı farklılık göstermekle 
birlikte, seçim problemlerinde amaç en iyi alternatifi belirlemek, sınıflama problemlerinde benzer özellik gösteren 
alternatifleri bir araya getirmek iken sıralama problemlerinde ise amaç alternatifleri iyiden kötüye sıralamaktır. Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemleri, kişisel kararlardan işletmelerin verdikleri stratejik ve kritik kararlara kadar birçok 
alanda uygulanmaktadır (Turan 2018: 15- 19).  

2.1. ENTROPY Yöntemi 
Entropy yöntemi karar probleminde herhangi bir hiyerarşik modele gerek duymadan, kriterlerin önem 
düzeylerinin tespitinde ve kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde karar vericilerin sübjektif görüşlerinden ziyade, 
elde edilen verileri kullanan objektif bir yöntemdir  

2.2. Aras Yöntemi 
The additive ratio assessment method (ARAS)  Turskis ve Zavadskas tarafından 2010 yılında geliştirilen çok kriterli 
karar verme yöntemidir. Personel seçimi(Stanujkic, Djordjevic ve Karabasevic, 2015), firmaların sosyal 
sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi(Karabasevic vd., 2016), binaların dayanıklılıklarının 
karşılaştırılması(Medineckienea vd., 2015), enerji teknolojilerinin değerlendirilmesi (Sliogeriene, Turskis ve 
Streimikiene, 2013), konut satın alımı (Yıldırım, 2015), Fakültelerin Web Site Kalitelerinin 
Değerlendirilmesi(Stanujkic ve Jovanovic, 2012, tedarikçi seçimi(Fu, 2019) gibi bir çok alanda kullanılan bu 
yöntemin uygulama aşamaları don derece basit, kısa ve kolay anlaşılabilirdir.  
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3. Uygulama 
3.1. Amaç, Kapsam ve Veriler 
Çalışmada, 2019 yılı itibariyle Borsa İstanbul (BİST)'da imalat alt sektörlerinden orman ürünleri ve mobilya 
sektöründe faaliyet gösteren ve finansal tablolarına eksiksiz bir şekilde ulaşılan dört şirketin 2015- 2018 yıllarına 
ait finansal performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda şirketlerin 2015- 2018 yıllarına ait 
finansal performansının değerlendirilmesi amacıyla öncelikle oran analizi yöntemi uygulanmış, daha sonra ise 
ENTROPY ve ARAS yöntemleri uygulanmıştır. İlgili şirketlerin finansal tablolarına Kamu Aydınlatma Platformu 
(KAP) aracılığıyla ulaşılmış olup, çalışma kapsamında yer alan şirketler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1. Çalışmada Yer Alan Şirketler 

Sıra Kod Şirket Unvanı 

1 DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYASANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

2 GENTS GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

3 ORMA ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

4 YONGA YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

Çalışmada yer alan finansal oranların belirlenmesi sürecinde finansal performansın amacına uygun olmasını 
sağlamak amacıyla literatür araştırması yapılmış ve sektörde bağımlı muhasebeci unvanıyla mesleğini icra eden 
yönetici görüşlerine başvurulmuştur.  

 

Tablo 2. Çalışmada Yer Alan Finansal Oranlar 
ORAN Formül 
Cari Oran (K1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Nakit Oranı (K2) Nakit ve Benzerleri/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Kaldıraç Oranı (K3) Yabancı Kaynakların Toplamı/ Aktif Toplamı 
Öz Kaynak Oranı (K4) Öz Kaynaklar/ Aktif Toplamı 
Stok Devir Hızı (K5) Satılan Malın Maliyeti/ Ortalama Stok 
Aktif Devir Hızı (K6) Net Satışlar/ Aktif Toplamı 
Öz Kaynak Kârlılığı (K7) Net Kâr/ Öz Kaynaklar 
Aktif Kârlılığı (K8) Net Kâr/ Aktif Toplamı 
  

3.2. Kriter Ağırlıklarının Entropy Yöntemi İle Elde Edilmesi  

Çalışmada kullanılan kriterlerin önem dereceleri entropy yönteminde verilen formülasyonlar kullanılarak elde 
edilmiştir. Araştırmada kullanılan 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları kriterlere ait ağırlık değerleri aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir.  
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Tablo 3: Kriterlerin Ağırlık Değerleri 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 
2015 0,0948 0,3161 0,0635 0,0866 0,0116 0,0319 0,1228 0,2726 
2016 0,09235 0,3684 0,0552 0,1162 0,0203 0,0355 0,1240 0,1878 
2017 0,0753 0,2377 0,0289 0,0821 0,0292 0,0375 0,3311 0,1779 
2018 0,0624 0,2082 0,0382 0,1277 0,0209 0,0163 0,3988 0,1271 

Tablo 3’te elde edilen sonuçlara göre en 2015 yılındaki finansal etkinlik kriterlerinden en önemli kriter 0,31 
değeriyle nakit oran olurken 0,27 değeriyle aktif karlılığı ikinci sırayı almıştır. Öz kaynak karlılığı 0,09 değeriyle 
üçüncü olup diğer kriterler birbirine yakın değerlerle sıralanmıştır. Tablo 11'de yer alan 2016 yılı performans 
değerleme kriterlerinin ağılırlıklandırılmasına bakıldığında en öneli kriterin 2015 yılında olduğu gibi 0,36 
değeriyle nakit oran olduğu ve bunu sırasıyla 0,18 değeriyle aktif karlılığı ve 0,12 değeriyle özkaynak karlılığının 
takip ettiği görülmektedir.  2017 yılının kriter değerlerinin sergilendiği Tablo 12'de ise bu yıl için en önemli 
performans değerleme kriterinin 0,33 değeriyle özkaynak karlılığı ve 0,23 değeriyle nakit oranı ve 0,17'lik değeriyle 
de aktif karlılığının olduğu görülmektedir. Diğer yıllara göre benzer sonuçların elde dildiği 2018 yılında da 0,39 
değeriyle özkaynak karlılığı en önemli kriter olarak belirlenmiş ve nakit oran da 0,20'lik değeriyle ikinci olmuştur. 
Aktif karlılığı ve öz kaynak oranı 0,12 değeriyle birbirine yakın önem değeri kazanırken diğer faktörler ise düşük 
değerlerle sıralanmaktadır. 

3.3. ARAS Yöntemi Uygulama Sonuçları 

Bu aşamada yıllara ait karar matrislerine ARAS yönteminin uygulama aşamalarında yer alan eşitlikler kullanılmış 
ve yıllara ait performans sıralama değerleri elde edilmiştir. 

Tablo 4: 2015 Yılı Optimal Fonksiyon 
Değerleri  

Tablo 5: 2016 Yılı Optimal Fonksiyon Değerleri 

 Si Ki Sıralama  Si Ki Sıralama 
A0 0,3827 1 Optimal A0 0,3603 1 Optimal 
A1 0,0407 0,1063 4 A1 0,0439 0,1219 4 
A2 0,1568 0,4098 2 A2 0,1969 0,5464 2 
A3 0,05162 0,1348 3 A3 0,0559 0,1552 3 
A4 0,3679 0,9612 1 A4 0,3428 0,9515 1 
Tablo 6: 2017 Yılı Optimal Fonksiyon 
Değerleri 

Tablo 7: 2018 Yılı Optimal Fonksiyon Değerleri 

 Si Ki Sıralama  Si Ki Sıralama 
A0 0,3247 1 Optimal A0 0,3943 1 Optimal 
A1 0,1902 0,5858 2 A1 0,2193 0,5561 1 
A2 0,3046 0,9380 1 A2 0,1912 0,4849 2 
A3 0,0547 0,1687 4 A3 0,0453 0,1150 4 
A4 0,1254 0,3863 3 A4 0,1496 0,3795 3 

2015 yılı optimal fonksiyon tablo değerlerine göre optimal Ki değerine en yakın değeri elde eden alternatif en 
yüksek performansı gösteren alternatif olacaktır. Buna göre 2015 yılında en yüksek finansal performans sergileyen 
firma 0,9612 değeriyle Yonga Mobilya (A4) olmuştur. Gentaş 0,4098 değeriyle ikinci olurken Orma üçüncü ve 
Doğtaş dördüncü olmuştur.  
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2016 yılı optimal fonksiyon tablo değerlerine göre 2016 yılında en yüksek finansal performans sergileyen firma 
0,9515 değeriyle Yonga Mobilya (A4) olmuştur. Gentaş 0,5464 değeriyle ikinci olurken Orma üçüncü ve Doğtaş 
dördüncü olmuştur. 

2017 yılı optimal fonksiyon tablo değerlerine göre 2017 yılında en yüksek finansal performans sergileyen firma 
0,9380 değeriyle Gentaş(A2) olmuştur. 0,5858 değeriyle Doğtaş ikinci olurken Yonga Mobilya üçüncü ve Orma 
dördüncü olmuştur. 

2018 yılı optimal fonksiyon tablo değerlerine göre 2018 yılında en yüksek finansal performans sergileyen firma 
0,5561 değeriyle Doğtaş (A1) olmuştur. 0,4849 değeriyle Yonga Mobilya ikinci olurken Orma üçüncü ve Gentaş 
dördüncü olmuştur. 

Sonuç 
Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST)'da imalat alt sektörlerinden orman ürünleri ve mobilya sektöründe faaliyet 
gösteren, 2015- 2018 mali yılları dönem sonu itibariyle oluşan finansal tablolarına eksiksiz bir şekilde ulaşılan dört 
şirketin finansal performansının Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri (ÇKKV) kapsamında ENTROPY ve ARAS 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Finansal performansın değerlendirilmesi 8 adet finansal oranın kriter 
olarak kullanılmış ve bu kriterlerin ağırlıklandırılmasında Entropy yöntemi kullanılmıştır. Buna göre 2015 ve 2016 
yıllarında en önemli kriterler sırasıyla nakit oran, aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı olurken 2017 ve 2018 yıllında 
en önemli kriterler özkaynak karlılığı, nakit oranı, aktif karlılığı şeklinde sıralanmıştır.  
Kriter ağırlıklandırılmasının ardında ARAS yöntemiyle firmaların finansal performansları karşılaştırılarak 
belirlenen yıllarda firma performans sıralamaları elde edilmiştir. Buna göre 2015 ve 2016 yıllarında firma 
performans sıralamaları sırasıyla Yonga Mobilya, Gentaş, Orma ve Doğtaş şeklinde gerçekleşirken, 2017 yıllında 
Gentaş, Doğtaş, Yonga Mobilya ve Orma şeklinde ve 2018 yılında ise Gentaş, Yonga, Mobilya, Orma ve Doğtaş 
sıralamaları elde edilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında Yonga ve Gentaş firmaları kaldıraç oranı dışındaki tüm 
kriterlerde Orma ve Doğtaş firmalarına üstünlük sağlayarak sıralamada iki sırayı almıştır. 2017 yılında kriterlerdeki 
istikrarını koruyan Gentaş birinci olmasının en önemli nedeni Yonga firmasının kriterlerinde meydana gelen 
düşüşle üçüncü sıraya düşmesidir. Doğtaş firmasının bu yılda en önemli kriter olan öz kaynak karlılığı ile beraber 
diğer kriter değerlerinde meydana gelen yükseliş ikinci sıraya geçmesini sağlamıştır. 2018 yılında tüm kriter 
değerlerinde yükseliş sağlayan ve rakiplerine üstün gelen Gentaş firmasını bu yılın en önemli iki kriteri olan 
Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı değerlerini negatiften pozitife çevirip diğer kriter değerlerinde de yükseliş 
sağlayan Yonga firması olmuştur.  

Bu çalışma mobilya sektöründeki firmaların finansal performanslarının değerlendirilmesinde karar vericilere uygun 
ve yeterli düzeyde bilgiler sunmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda kullanılan kriterlere ek oranlar 
kullanılarak daha fazla sayıda ÇKKV yöntemi kullanılması literatüre olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca mobilya 
sektöründe yer alan firma sayısını arttırmak veya diğer sektörlerde yer alan firmalar üzerinde benzer çalışmaların 
yapılması karar vericilere daha zengin bir değerlendirme imkanı sağlayacaktır.  

  



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
135 

Kaynakça 

Bakırcı, Fehim; Shiraz, Seyedhadi Eslamian ve Sattary, Ali (2014). "BIST’da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe 
Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması". Ege Akademik 
Bakış. 14 (1): 9- 19. 
Eş, Abdülhamit (2013). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye Ekonomisinde Yer Alan Sektörlerin 
Performanslarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Fu, Y.K. (2019), An integrated approach to catering supplier selection using AHP-ARAS-MCGP methodology, Journal of Air 
Transport Management 75, 164-169  
Gümüş, Tolga Umut; Öziç, Hatice Can; Sezer, Durmuş (2019). “BİST’de İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe İşlem Gören 
İşletmelerin SWARA ve ARAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi”. Uluslararası Toplum 
Araştırmaları Dergisi. 10 (17):835- 858. 
Ghadikolaei, Abdolhamid Safaei; Esbouei, Saber Khalili (2014). “Integrating FAHP and Fuzzy ARAS for Evaluating Financial 
Performance”. Boletim De Sociedade Paranaense De Matematica. 32 (2): 163- 174. 
Kalogeras, Nikos; Baourakis, G., Zopounidis, Costantin ve Dijk, Gert Van (2005). "Evaluatingthe Financial Performance of 
Agri-Foodfirms: A Multicriteria Decision-Aid Approach". Journal of Food Engineering. 70 (3): 365- 371. 
Karabasevic D., J. Paunkovic, D. Stanujkic (2015), Ranking of companies according to the indicators of corporate social 
responsibility based on SWARA and ARAS methods, Serbian J. Manag. 11 (1) (2016) 43e53, https://doi.org/10.5937/ sjm11-
7877  
Kung, ChaangYung ve Wen, KunLi (2007). "Applying Grey Relational Analysis and Grey Decision-Making to Evaluate The 
Relationship Between Company Attributesand Its Financial Performance: A Case Study of Venture Capital Enterprises in 
Taiwan". Decision Support Systems. 43 (3): 842- 852. 
Mandic, Ksenija; Delibasic, Boris; Knezevic, Snezana ve Benkovic, Sladjana (2014). "Analysis of The Financial Parameters of 
Serbian Banks Through The Application of The Fuzzy AHP and TOPSIS Methods". Economic Modelling. 43: 30- 37. 
Özçelik, Hakan ve Kandemir, Bahar (2015). “BİST’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsis Yöntemi ile Finansal 
Performanslarının Değerlendirilmesi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (33): 97- 114. 
Stanujkic, D. and Jovanovic, R. 2012. Measuring a Quality of Faculty Website Using ARAS Method, Contemporary Issues In 
Business, Management And Education‘2012, ISSN 2029-7963/ISBN 978-609-457- 323-1 doi:10.3846/cibme.2012.45. 
Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Karabasevic, D. (2015). Selection Of Candidates In The Process Of Recruitment And 
Selection of Personnel Based On The Swara And Aras Methods. Quaestus(7), 53-64. 
Turan, Gökhan (2018). “Çok Kriterli Karar Verme”. Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli 
Karar Verme Yöntemleri. Ed. Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder. Bursa: Dora Basım- Yayın Dağıtım. 15- 20. 
Uygurtürk, Hasan ve Korkmaz, Turhan (2012). "Finansal Performansın Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle 
Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi. 7 (2): 95- 115. 
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. 
Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 16(2), 159-172. 

  



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
136 

19. 
Cultural Identity and Intangible Cultural Heritage Attitude Scale 

for Turkish Immigrants Living in Germany  
Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenler İçin Kültürel Kimlik ve 

Somut olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği 
 

Hülya Çevirme (Kocaeli University) 
 
Abstract 
The aim of the study is to develop a scala to determine the cultural attitudes of Turkish immigrants living in Germany against 
cultural identity and Intangible cultural heritage. Basic Components Analysis is performed on the data. Analysis results 
indicated that the scale had 5 factors and the total variance was found to be 47.80. The Cronbach Alfa reliability, which is 
consisting of 5 factors and 24 items, coefficient of the scale is 0.67. The scale is arranged in a five-point Likert format. 
 
Keywords: Turkish, Culture, Attitude Scale. 

 

Giriş 

Kültürel kimlik, maddi ve manevi sosyal mirası olarak tanımlanan kültürün bütün bileşenlerini kapsar 
(Malinowsky, 1990: 39- 41) Literatürde kültürel kimliği belirleyen geçiş ritüelleri, gösteri sanatları, halk inançları, 
dil, halk düşüncesi ve tutumu gibi unsurlar aynı zamanda somut olmayan kültürel mirası da oluşturmaktadır 
(Bascom, 2003: 454]; Oğuz 2013: 233). 

Çalışmanın kuramsal temelinin oluşturulmasında soyut kültürel miras literatüründen elde edilmiş bilgilerden, 
kültürel kimlik ve sosyal kimlik ölçeklerinden yararlanılmıştır.  

Yöntem 

Çalışma gurubu 

Araştırmanın çalışma gurubunu Almanya’nın Bremen, Berlin ve Wupertal kentlerinde yaşayan, 13- 65 ve üzeri 
yaşlarda,  Türkçe bilen kişiler arasından random seçilmiştir. Bu kişilerin % 45.9’ u kadın, % 49.8’i erkek toplam 
331 kişidir. Kişilerin % 12.7’si 13- 18, % 15.7’si 51 ve üstü, % 21. 5’i ise 31- 40 yaşları arasında olup % 43.5’i 
Almanya, % 17.7’si ise Türkiye doğumludur. Vatandaşlık durumuna göre ise kişilerin % 59. 8 Türk vatandaşı, % 
32’si Alman ve %7.3’ü ise çifte vatandaşlığa sahiptir. Katılımcıların % 23. 6’sı ilkokul, % 39. 9’u lise, % 33.5’i ise 
üniversite mezunudur. Yine çalışma grubunun Almanya’da yaşama süresi en az % 4.5 ile 1- 5 yıl, % 29.9’nun 26 
ve üstü yıldır. Anne-babanın ulusuna göre ise gurubun % 2.4 ’nün annesi, % 9’unun ise babası Alman’dır. 
Araştırma, sahasında, 2011 yılının Şubat- Mayıs ayları arasında yapılmıştır.   

Ölçme maddelerini hazırlama 

Ölçeğin maddeleri, alan yazın taraması ve kuramsal bilgilerden oluşturulmuş madde havuzundan elde edilmiştir. 
İlk aşamada, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının görüşleri alınarak beşli dereceli Likert formatında bir 
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yönerge oluşturulmuştur. Ölçek maddelerinin önermelerin net ve tek bir anlam taşımaları için üç Türkçe eğitimi 
uzmanının denetiminden geçirilmiştir.  

Kapsam geçerliğini 

Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla, beş uzman öğretim elemanının ölçekteki maddeler ve ölçeğin 
ölçmek istediği konuya uygunluğu hakkında görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüşü sonucunda ölçek 24 madde 
ve beş faktörlü olarak oluşturulmuştur. 

Deneme uygulaması 

Bu ölçek çalışması, toplam 331 kişiden elde edilen verilerden elde edilmiştir.  Anket, 13- 65 ve üzeri Türkçe bilen 
kişilere uygulanmıştır. Yanıtları hatalı ve özensiz kişilerin verileri çalışma kapsamının dışında tutulmuştur. Anketin 
uygulaması için her bir kişiye 30 dakika süre verilmiştir 

Verilerin analizi 

Bu Ölçek, Temel bileşenler analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapıldığı temel bir araştırma modelidir 
(Büyüköztürk, 2002: 108- 110). Ölçeğin güvenirliğini incelemek için Verilerin faktör analizi ve yapı geçerliliği 
yapılmış, tamamına ve alt boyutlara ait Cronbach Alpha değeri hesaplanmış, yapı geçerliliğini sınamak için 
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.    

Bulgular 

 Ölçeğin geliştirilmesinde kullanılan sorular 331 kişiye sorulmuş ve faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, ölçme 
aracının yapısını, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi, az sayıda faktör ile 
açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir (Büyüköztürk, 2002: 108- 110). Ancak faktör analizi, tüm veri 
setleri için uygun olmayabilir. Verilerin, faktör analizi için uygunluğu ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ile 
bulunur. Sonuçlar (KMO=0,798; Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square=1823,764; sd.=276; p=0,000) 
veri grubunun faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Veriler üzerinde Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. 
Temel Bileşenler Analizi ölçeğin 5 faktörlü yapısını belirlemiş ve açıkladığı toplam varyansın 47,80 olduğu 
bulunmuştur. Binişik maddeler (3, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 36, 38, 41) ve madde yük değeri 
0,30’dan düşük olan 9 nolu madde ölçekten çıkarılmış ve kalan maddelerle yeniden faktör analizi yapılmıştır. 
Faktör analizi aşamasında faktör sayısı belirlemek için farklı yöntemler vardır. En çok kullanılananları ise Kaiser’in 
ölçütü ve özdeğer grafiği (Scree plot) yöntemleridir. Kaiser’in ölçütüne göre özdeğeri (eigenvalue) 1.00'a eşit ya da 
daha büyük olan faktörler analizde kalır (Büyüköztürk, 2002: 108- 110). Varimaks döndürmeli temel bileşenler 
faktör analizi sonucuna göre, puanlardaki değişimin % 47,80’ini açıklayan ve öz değeri 1’in üzerinde olan 5 faktör 
belirlenmiştir. Ölçeğin analiz sonucunda elde edilen 5 faktörlü yapısına ilişkin sonuçlar Tablo 1’de 
gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Tutum Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

 FAKTÖRLER 

 1 2 3 4 5 
Madde 32 0,838     
Madde 30 0,820 Dinsel tutum    
Madde 34 0,741     
Madde 11 0,635     
Madde 33 -0,603*     
Madde 24  0,697 Kültürel kimlik ile 

ilgili tutum   

Madde 25  0,590    
Madde 27  0,577    
Madde 15  0,513    
Madde 40  0,494    
Madde 16  0,474    
Madde 10  0,303    
Madde 6   0,728 Çok kültürlülüğü kabul 

etme tutumu  

Madde 7   0,697   
Madde 31   0,625   
Madde 39   0,595   
Madde 2   0,529   
Madde 5    0,744 Dinsel ve ulusal 

aidiyet tutumu 
Madde 35    0,656  
Madde 1    0,552  
Madde 12    0,548  
Madde 21    0,703 Vatan algısı 

tutumu 
Madde 22    0,652  
Madde 37    0,577  

 

Tablo 2: Faktörler ve Toplam Varyans 

FAKTÖRLER Öz-Değer Açıklanan Varyans Açıklanan Toplam Varyans 

1 3,093 12,887 12,887 

2 2,376 9,900 22,788 

3 2,317 9,654 32,442 

4 2,139 8,914 41,356 

5 1,545 6,437 47,793 

 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
139 

Sonuç olarak ölçek, toplam 5 faktörden ve 24 maddeden oluşmaktadır. Madde yük değerleri 0,303 ile 0,84 
arasında değişmektedir.  

Güvenirlik 

Ölçeğin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa ile değerlendirilen iç tutarlılık kararlılığı analizleri yapılmış,   
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,67 bulunmuştur. Bir ölçekte, sosyal bilimlerde 0,61< α <0,80 aralığı oldukça 
güvenilir veya orta düzeyde güvenilir bulunmaktadır. (Kalaycı, 2008; Özdamar, 2016). Tüm bu bulgular genel 
olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen ölçeğin iç tutarlılığa sahip kararlı bir ölçüm yapabilecek,  geçerli ve güvenir 
bir ölçek olduğu söylenebilir. 
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Ek 1/ Tablo 3: Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenler İçin Kültürel Kimlik ve Somut olmayan Kültürel Miras 
Tutum Ölçeği 

 Faktör Analizi maddeleri 

H
iç

 
ka

tıl
m

ıy
or

um
 

ka
tıl

m
ıy

or
um

 

ka
ra

rs
ız

ım
 

ka
tıl

ıy
or

um
 

T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

1 32. Türklerle daha iyi anlaşıyorum.      
2 30. Arkadaşımın Alman-Türk olması fark etmez.      
3 34. Kendimi Türkiyeli kabul ediyorum.      
4 11. Alman kültürünü tanıyorum      
5 33. Hem Alman hem de Türk kültürünü tanıyorum.      
6 24. Müslümanlığım Almanlarla ilişkimi etkiliyor.      
7 25. Türkler Ramazan ve Kurban bayramları gibi dini 

bayramlarını önemsemeliler. 
     

8 27. Türkiye’nin, ulusal bayramlarını kutlamalıyız.      

9 15. Almanca müziği daha az seviyorum.      
10 40. Almanların namus anlayışını beğenmiyorum      
11 16. Büyüdüğüm ülke vatanımdır.      
12 10. Vatandaşı olduğum ülke vatanımdır.      
13 6. Evlilikte eşimin Alman olmasını istemem.      
14 7. Sevgilimin Türk olmasını tercih ederim.      
15 31. Almanların düğünleri eğlenceli değil.      
16 39. İslam dini ile ilgili eğitim almalıyım.      
17 2. Kendimi Avrupalı hissediyorum.      
18 5. Müslüman ibadetlerini yapmak gerek.      
19 35. Bir dine sahip olmak zorunda değilim.      
20 1. Ben Müslüman bir Türküm.      
21 12. Ben Türkiyeliyim.      
22 21. Almancam Türkçemden daha iyi olmalı.      
23 22. Çok kültürlü ve çok dilli bir insanım.      
24 37. Türklerin Almanlarla uyumlu olması gerekmez.      
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20.  
The Relationship between Self-Care Agency and Quality of Sexual 

Life According To Pregnancy Trimesters 
Gebelik Trimesterlerine Göre Öz Bakim Gücü ve Cinsel Yaşam 

Kalitesi Arasindaki İlişki 
 
Burcu Küçükkaya (Trakya University)  
 
Abstract  
This study was aimed to investigate of the relationship between self-care agency and quality of sexual life according to pregnancy 
trimesters. This relational and cross-sectional study was carried out on 165 pregnants who applied for control at a Gynecology 
and Obstetrics Polyclinic and the Obstetrics Service of a university hospital between January-March 2019. The data were 
collected using Questionnaire Form, Sexual Quality of Life Questionnaire-Female (SQLQ-F) and Self-Care Agency Scale 
(SCAS). The data of the study were evaluated with descriptive statistics, Chi-square, One-Way ANOVA and Pearson 
Correlations tests. The mean age of the pregnant women who participated in the study was found to be 31.0±4.9 and 57.0% 
were satisfied with their sexual life. It was found that the satisfaction level of the first trimester pregnant women (100.0%) were 
significantly higher than the second trimester (54.5%) and third trimester (16.4%) pregnant women. There was a significant 
difference between the total scores of the SCAS according to 1st trimester (130.3 ± 13.4), 2nd trimester (81.1 ± 59.4) and 3rd 
trimester (39.7 ± 49.5) pregnant women. There was a significant difference between the total scores of the SQLQ-F according 
to 1st trimester (99.0±5.5), 2nd trimester (58.5±44.1) and 3rd trimester (17.5±37.1) pregnant women. In the self of Trimester; 
a significant correlation was found between the total scores of the SQLQ-F and SCAS in 1. trimester pregnancy, 2. trimester 
pregnancy and 3. trimester pregnancy. As a result of our study, it was found that sexual life quality decreased as self-care agency 
decreased.  
 
Keywords: Quality of Sexual Life, Pregnancy, Self-Care Agency, Trimesters. 

 

Giriş 

Fizyolojik bir olay olarak ifade edilmesine karşın gebelik, kadın yaşamının diğer dönemlerine kıyasla hastalık ve 
ölüm gibi durumların prevelanslarının daha yüksek izlendiği evredir. Gebelik süreci, kadının biyo-fiziksel, 
psikolojik ve sosyo-ekonomik boyutlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek, yaşam aktiviteleri üzerinde 
sorunlar yaşamasına ve bu sorunlara bağlı olarak öz-bakım gücünün olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır 
(Dipietro et al., 2019). Sağlıklı veya hasta bireyin yaşamını, sağlığını ve var olan iyilik durumunu korumak, 
sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için başlattığı, gerçekleştirdiği ve sürdürdüğü etkinliklerin tümüne öz bakım 
denmektedir (Kazmierczak and Goodwin, 2011). Öz bakım gücü ise, öz bakımdan yola çıkarak sağlığın 
sürdürülmesi ve yükseltilmesi amacıyla bireyin öz bakım performansını belirlemede rol oynayan eylem ve güç 
öğelerinin bileşimi olarak tanımlanmaktadır (Dipietro et al., 2019; Yılmaz ve Beji, 2010). 

Gebelik sürecinde, cinsellikte yaşanan en yaygın ve çiftlerin en fazla dile getirdiği yakınmalar; bebeğe zarar verme 
endişesi, yorgunluk, düşük korkusu, uyarılma zorluğu, disparoni ve enfeksiyon endişesi olarak sıralanabilir (Hart 
and Foster, 1998). Oysa ki, sağlıklı bir şekilde devam eden ve risk oluşturabilecek durumun olmadığı gebeliklerde 
cinsel aktivitenin kısıtlanması gerekli görülmemektedir. Antenatal eğitimler sayesinde, hemşire ve ebeler tarafından 
verilen danışmanlık ile gebe ve eşinin bu endişeleri azaltılarak giderilebilmektedir (Hawkins et al., 2010). Gebelik 
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sürecinin cinsel yaşam üzerine etkileri konusunda ileride yapılacak çalışmalar ile, hem var olan durum saptaması 
yapma hem de çiftlerin cinsel yaşam konusundaki gereksinimlerinin belirlenmesi sağlanacaktır  (Pascoal et al., 
2019). 

Bu çalışmada, gebelik trimesterlerine göre öz bakım gücü ve cinsel yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek 
amaçlandı. 

Method 

Çalışmanın Tasarımı 

Bu çalışma, kesitsel ve ilişki arayıcı tipte yürütülmüş bir araştırmadır. 

Çalışmanın Yer ve Zamanı 

Bu araştırma, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin kadın hastalıkları-doğum polikliniğine 
başvuran gebelerde gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklem hesaplamasında, Karataylı ve ark. çalışması referans alınarak %50 düşüş öngörülerek %5 
yanılma payı %95 power değeriyle her bir grup için n=55 kişiden olmak çalışmaya alınması gereken toplam n=165 
kişi olarak belirlenmiştir (Karataylı ve ark., 2010). Gruplar çevrimiçi bilgisayar randomizasyon yazılımı ile 3 gruba 
ayrılmıştır.  

Araştırma Grubunun Dahil Edilme Kriterleri 

Örnekleme seçim kriterleri; 18 yaş ve üzeri, evli olan, okur-yazar, iletişim sorunu olmayan (işitme engeli, görme 
engeli), riskli gebelik durumu olmayan (preeklampsi, gestasyonel diyabet gibi) ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
gebeler çalışma grubunu oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada “Anket Formu”, “Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği- Kadın (CYKÖ-K)” ve “Öz Bakım Gücü Ölçeği” 
kullanıldı. 

Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırmanın etik açıdan uygunluğu için …. Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bilimsel Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan 2019/.. sayılı etik onay alındıktan sonra …. Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimlik’ten kurum izni alınarak araştırmaya başlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü gebelerden 
sözlü onam alınmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 23,0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Kolmogorov Smirnov testi, 
tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, sayı, yüzde), Ki-kare, Pearson korelasyon analizi ve One-Way 
ANOVA kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınır değeri olarak kabul edilmiştir. 
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Bulgular 

Gebelerin yaş ortalamasının 31.0±4.9, %76.4’ünün eğitim durumu ortaöğretim ve üstü, %78.2’sinin çalışmadığı, 
%83.0’ının çalışmadığı, evlilik süresi ortalaması 7.8±5.7, %69.7’sinin ilde yaşadığı ve %73.9’unun fiziksel egzersiz 
yaptığı saptandı. Çalışmaya katılan gebelerin tümünün (%100.0) evli, çalıştığı, çekirdek aileye sahip olduğu, sosyal 
güvencesi olduğu, sigara kullanmadığı ve alkol tüketmediği belirlendi.  

1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester dönemlerine göre Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puanları arasında anlamlı 
farklılık bulundu (p<0.001). 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester dönemlerine göre Cinsel Yaşam Kalitesi 
Ölçeği-Kadın (CYKÖ-K) toplam puanları arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Bu sonuçlara göre 1. 
trimester döneminden 2. ve 3. trimester dönemlerine doğru gebelik ilerledikçe Öz Bakım Gücü Ölçeği ve CYKÖ-
K toplam puanları azalmaktadır. 

Trimester dönemlerinin kendi içinde; 1. trimester gebeleri, 2. trimester gebeleri ve 3. trimester gebeleri açısında 
Öz Bakım Gücü Ölçeği ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın (CYKÖ-K) toplam puanları arasında anlamlı ilişki 
belirlendi. Bu sonuca göre, 1., 2. ve 3. trimester gebelerin öz bakım gücü azaldıkça cinsel yaşam kalitesi de 
azalmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, 1. trimester gebelerin öz bakım gücü ve cinsel yaşam kalitesinin 2. ve 3. trimester gebelerden daha 
yüksek, 2. trimester gebelere göre öz bakım gücünün ve 3. trimester cinsel yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu 
buldu. Hamilelik sırasında meydana gelen fiziksel, hormonal ve duygusal değişimlere bağlı olarak, öz bakım 
kuruluşu ve cinsel yaşam kalitesi düşmektedir. Her üç aylık dönem, hamile kadınların öz bakım kurumunun 
seviyesini artırdıkça, cinsel yaşam kalitesi de artar. 
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21.  
The Role of New Developing Nanotechnology in Evidence-Based 

Nursing Applications 
Yeni Gelişen Nanoteknolojinin Kanita Dayali Hemşirelik 

Uygulamalarindaki Yeri 
 
Burcu Küçükkaya (Trakya University)  
 
Abstract  
Advances in nanotechnology in recent years have supported the development of nano-scale applications for medical purposes 
because of their positive impact on the detection, monitoring and treatment of diseases. However, nanotechnology is used in 
the evidence-based nursing practice which has an important place in nursing practice and it is included in the materials of some 
applications. The aim of this study is to investigate the role of the developing nanotechnology in evidence-based nursing 
practices. Pubmed and Google Scholar databases were searched to identify studies addressing potential applications of nanoscale 
nursing, and technology for medical aims with attention focused on role of the developing nanotechnology in evidence-based 
nursing practices. The materials produced by using nanotechnology have anti-bacterial and anti-viral properties, increased the 
sensitivity of patients to radiation treatment and supported and accelerated tissue repair. In addition, there is insufficient 
information and conclusions about the hazard identification of the results of nano-medical formulations, assessment of exposure 
situations, risk characterization in laboratory and clinical settings, and possible risk management strategies for exposed workers. 
 
Keywords: Nanotechnology, Evidence-Based Practices, Nursing. 

 

Giriş 

Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı ve şaşırtıcı gelişmeler bireyler kadar meslekleri, kurumları, toplumları 
büyük ve gizli bir rekabetin içine sokmuştur.  Nanoteknoloji, tipik olarak 1 ila 100 nm büyüklüğünde yapılarla 
ilgilenen küçük ölçekli bilimlere dayanan, metrenin bir milyarda biri olan ve nanometre ölçeği ile maddenin 
moleküler boyutlarıyla ilgilenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların kolay biçimde anlaşılabilir olması, 
fonksiyonel niteliğe sahip olan materyellerin, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesinin sağlandığı teknolojik saha 
olmuştur (Baybek ve ark., 2017; Giacobbe, Monica ve Geraci, 2009).  Allhoff ve ark.’ına (2007) göre, eğer bir 
nanometre yüzünüzdeki burun gibi görünmek üzere bir şekilde büyütülmüş olsaydı, o zaman kırmızı bir kan 
hücresi Empire State Binasının büyüklüğünde görünürdü, insan saçı yaklaşık iki ya da üç mil genişliğinde, bir elin 
parmakları ABD kıtasını kapsayacak ve normal bir insan birbiri üzerine yığılmış altı ya da yedi gezegen kadar 
yüksek olacaktı. 

Nanoteknoloji, dayanıklı ve hafif malzemeler olmasının yanında ilaç geliştirme, ilaç geliştirme, tanı, tedavi, hastalık 
önleme ve travmatik yaralanmaların önlenmesi, ağrının kontrolü, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, su 
dekontaminasyonu, bilgi ve iletişim teknolojileri ve üretimiyle sağlık alanına büyük katkılar sağlamaktadır (Singh 
ve ark., 2009). ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve 87 adet Faz I ve Faz II klinik denemeleri tarafından onaylanan 
ve bildirilen 22 nano-etkin tıbbi ürün ile, görüntüleme, tanı ve tedavi uygulamalarında nanoteknoloji-etkin tıbbi 
ürünler (Nanotechnology-enabled medical products-NEMPs) piyasada bulunmaktadır. Nanoteknoloji-etkin tıbbi 
ürünler, 2011 yılında başlatılmıştır ve meme ile over kanseri tedavisinde onaylanan nano-etkin ilaçlar 
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kullanılmaktadır (Murashoy ve Howard, 2015; Goyette & Journeay, 2014). Ek olarak, nonorobotlar yoluyla gen 
tedavisi, DNA'nın sırlarının keşfi ve genetik hastalıkların tedavisi mümkün olacaktır (Botstein ve risch 2003). 
Günümüzde kliniklerimizde ortopedik protez, kardiyovasküler implant, nöral implant, plastik ve rekonstrüktif 
implant, dental implant, oftalmik sistemler, kateter, insülin pompası, şırınga, yapıştırıcı ve kan ikame sistemleri 
gibi klinik sistemler kullanılmaktadır (Kartal ve Yazıcı, 2017). 

Nanoteknolojinin gelecekte daha işlevsel, daha hızlı, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan yeni özelliklere 
sahip malzemeler, cihazlar ve sistemler ürettiği için gelecekte çok önemli bir yere sahip olması beklenmektedir. 
Bunun yanında, nanoteknoloji, insan sağlığına ve tıbbi uygulamalara yararları hakkında konuşurken, son 
zamanlarda bireylerde toksik, mutajenik sistemik etkilere neden olabileceği vurgulandı. Tıbbi uygulamalara giren 
nanoteknolojik ürünlerin sinirler, solunum, sindirim ve kan üzerinde olası toksik etkilere neden olabileceği 
belirtiliyor ve moleküler özelliklerinden dolayı cilt rahatsızlıkları da ortaya çıkabileceği dşünülmektedir (Berk ve 
Akkurt, 2012).  

Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte klinik uygulamaların üzerine etki eden nanoteknolojik gelişmeler, kanıta 
dayalı hemşirelik uygulamalarını geliştirerek, holistik yaklaşımla verilen hemşirelik bakımın kalitesini artırmakta 
ve iyileşme süresini kısaltmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, günümüzde insan sağlını iyileştirmek, geliştirmek ve 
var olan iyiliği korumak amacıyla nanoteknoloji; mikrobiyoloji, farmakoloji, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, kanser, 
diyabet, osteoporoz, yara iyileşmesi, ağrı yönetimi, enfeksiyon önlenmesi ve tedavisi, HIV/AIDS tedavisi, göz 
rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi, cerrahi alana ve kullanılan aletlere, ateroskleroz, oksijenin temin edilmesi gibi 
klinik uygulama alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır (Dönmez ve ark., 2016; Metin ve Özdemir, 2015; 
Gupta ve Sood, 2017).  

Bell, Schwartz, Boyer, Koithan ve Brooks (2013) tarafından yapılan bir literatür taraması sonucunda, 
nanopartiküllerin yüksek yüzey alanı ile hacme oranının, eşsiz elektromanyetik, kimyasal, biyolojik ve kuantum 
özelliklerine sahip reaktivite ve adsorptif kapasiteyi arttırdığı sonucuna varılmıştır.  Alternatif tıp sistemlerinden 
geleneksel ajanların kullanıldığı nanotıp, bulaşıcı hastalıklara bütünleştirici halk sağlığı yaklaşımlarında ilerlemeyi 
kolaylaştırabilir (Bell et al., 2013). 

Hemşirelik mesleğinde de gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru biçimde ve aktif kullanımı oldukça önemli 
yer tutmaktadır. Hemşireliği etkileyecek olan yeni eğilimlerin bilinmesi, önemsenmesi ve olumlu biçimde kanıta 
dayalı uygulamalara entegre etmenin yollarının araştırılması, gelecekte meslektaşımız olacak olan hemşirelerin 
hemşirelik eğitiminin içeriklerinin şuandan itibaren yapılandırılmasın önemlidir (Dönmez ve ark., 2016; Metin ve 
Özdemir, 2015). Ayrıca, klinikte çalışan hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalarında, nanoteknolojinin içinde 
barındırdığı nanopartiküllerin yapılarına ve büyüklüklerine özen göstermeleri ve bu maddelerin inhalasyon veya 
cilt yoluyla vücuda geçişini önlemek amacıyla engelleyici uygulamalar geliştirmeleri; hemşirelerin uyguladıkları 
geleneksel tedaviler ile nanoteknolojik tedaviler arasındaki farklılığı göz önüne seren kanıt düzey yüksek araştırma 
sonuçlarını izlemeleri; kliniklerde gözlemlenen ve yaşanan enfeksiyonların önlenmesinde veya tedavi edilmesinde 
gümüş nanopartiküller güncel olarak kullanılırken bu özelliği hemşirelik bakımında kullanılan  pansuman 
malzemelerine, üriner kateterlere ya da aspirasyon sistemlerine nanoteknolojik ürünlerin entegre edilmesi son 
derece önemli yer tutmaktadır (Sayılan ve Mercan, 2016; Harman ve Şeker, 2018).  

Bryant, Chuoke, Inocencio ve Arrieta'ya (2009) göre, sağlık uzmanları kendilerini yeniden eğitmek ve ilaç dağıtım 
sistemlerinde bu değişikliklere adapte etmek zorunda kalacaklar ve uygun terapötik ilaç metabolizmasını ve nano-
ilaçların farmakokinetiğini anlamaları gerekecektir. Hemşireler ise, özellikle nanoteknolojinin hemşirelik bilgisi ve 
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uygulamasındaki etkisi ile ilgili olduğu için anahtar rol oynayabilir. Ek olarak, hemşirelerin katkıları nanoteknoloji 
için güvenlik politikalarının geliştirilmesini etkileyebilir. 

Bu çalışmanın amacı, yeni gelişen nanoteknolojinin kanita dayali hemşirelik uygulamalarindaki yerini 
incelemektir. 

Method 

Bu derlemede, yeni gelişen nanoteknolojinin kanita dayali hemşirelik uygulamalarindaki yeri ile ilgili 2015-2018 
yılları arasında Pubmed ve Google Akademik yoluyla tam metne ulaşılan 12 çalışma incelenmiş olup 5 çalışma 
derlemeye dahil edilmiştir. Veri tabanına “Nanoteknoloji”, “Kanıta Dayalı Uygulamalar”, “Hemşirelik” ve 
“Nanotechnology” anahtar kelimeleri yazılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Nanoteknolojide meydana gelen gelişmeler doğrultusunda klinik uygulamalar ile birlikte kanıta dayalı hemşirelik 
uygulamalarında da gelişmeler yaşanmaktadır. Nanomalzemelerin güvenli ve etik kullanımı, sağlık politikaları ve 
düzenlemelerinin bir gerekliliği, hem tüketiciler hem de klinisyenler için potansiyel radikal rol değişiklikleri ve 
bilişim uygulamalarında yeni talepler konusunda sağlık tüketicileri ve klinisyenlerin eğitimi için çaba 
sarfedilmektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, bu gelişmelere ayak uydurabilmek için hemşireler, gelişen nanoteknoloji hakkında 
sürekli eğitimler almalı ve bilgilerini diğer meslektaşlarına aktarabilmeli ve nanoteknoloji içeren kanıt temelli 
hemşirelik uygulamalarının içinde etkin biçimde yer almalı, nanoteknolojiyi kullandığı hasta/sağlıklı bireyi takip 
etmeli ve hasta/sağlıklı bireylerde gözlemlediği olumlu veya olumsuz belirtileri kayıt altına almalı, nanoteknolojiyi 
içeren kanıt temelli hemşirelik uygulamaları üzerine  hemşirelik alanındaki rol ve işlevlerini gösteren araştırmalar 
yapmalıdır. 
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22.  
A Research on Philosophical Possibilty of Plato’s Idea Thought 

Platon'un İdea Düşüncesinin Felsefi İmkâni Üzerine Bir İnceleme 
 
Özgür Karadaş (Kocaeli University)  
 
Abstract 
In Ancient Greece, pre-Socrates philosophy observes nature and expresses objects with mathematical concepts. This leads to 
the development of an investigative mind. The development of system thought in philosophy begins with Plato. Platonic 
rationalism reveals doctrine of Ideas. This discovery makes Plato the first political scientist in the world. In this context, Plato’s 
The Republic is nothing more than Greek Morality. This deductive/universal method that reaches Plato’s The Republic rises 
from the Idea thought. The Idea thought develops with epistem. So, how to make epistem possible? This idea can be expounden 
with two connections: “substantiveness” “abstracted mind”. (dionia) Substantiveness is specific to the Idea thought; but it is 
not unlimited. In other words, the substantiveness appears in the explanation of particular. And the abstracted mind also reaches 
epistem as the theoretical form of substantiveness, with the exclusion of the specific functioning of nature. Indeed, nature is 
described as nimesis in Plato. Thus an anti-naturalist “abstracted mind” and although limited, substantiveness adds speculative 
content to Plato’s Idea. This content always makes it possible for his philosophy. Aristotle describes Plato’s “substance” as 
“ousia” by mixing it with nature observations. It derives all four doctrines from here. In fact, this explanation is not the opposite 
of Plato’s thought, but it’s unfolding. Because in Plato, the limited form of substantiveness -realist conception- turns into 
Aristotle’s earthly matter-form relevance, making Plato’s anti-naturalist (non-earthly) view impossible. The problem of 
knowledge of the modern philosophy is based on Ancient Greece. The metaphysical and a priori problems of this age are rooted 
in Plato. In this context, empiricism seeks to redesign Plato’s abstracted mind as a priori, even if it rejects metaphysics. In the 
Critique of Pure Reason, Kant attempts to limit the Platonic theoretical mind; but with a priori understanding it makes practical 
mind design. In a sense, Hegel also constructs Plato’s Idea in the context of “historicity” which creates the possibility of 
“universal revolution”. The philosophical fiction of the Idea thought, which is based on Plato’s “substantiveness” and 
“abstracted mind”, will be examined in this study in terms of creating opportunities for post-Plato philosophy. 
 
Keywords: Plato, Subtance, Idea. 

Giriş 

Platon daima değişmekte olan duyumsanabilir nesnelerin kaynağını, özellikle Herakleitosçu felsefe ve sofistlerin 
varlık ve bilgi düşünceleriyle ortaya koyar. Bu felsefi soruşturmalar, Platon’un ontolojik (varlık bilgisi) görüşüne 
de ışık tutar. Buna göre, zihnimizde duyular aracılığıyla kavranabilen nesneler bu dünyada benzerlik ve taklit 
(mimesis)’tir. (Aristoteles, 2016, 987a29, s.29) Bu her bir “benzerlik”, varlığını bir düşünceden alır. Platon bu 
düşünceye “İdea” der. (Platon, 2019, 596a, s.335) 

Platon’un “İdealar öğretisi”ne göre; İdealar değişebilen, duyularla kavranabilen formlar değillerdir. “Platon’da 
duyusal yaşam, düşünsel yaşamdan büyük ve aşılamaz bir uçurumla ayrılmıştır.” (Cassirer, s.14) Platon, 
Parmenides diyalogunda bu ayrımı şu şekilde soruşturur: “[İ]deaların kendilerini bir yana, bunlardan pay alanları 
bir yana ayırdın mı?” (Platon, 2014, 130b, s.36), Sokrates diye sorar. Böylece Platon’un İdea öğretisi, “aşkın, 
öncesiz ve sonrasız” bir varlık bilgisinin ürünü olarak serimlenir. (Cassirer,  s.14) 

Platon İdea öğretisini oluştururken nelerin İdea olarak kavranabileceğini ve nelerin İdealarının olamayacağını da 
tastamam açıklar. Bu bağlamda Platon, Parmenides diyalogunda; Sokrates’e “gülünç gelebilecek, bayağı, kıl, pislik 
gibi kavram ve nesnelerin İdeası var mı?” diye sorar. (Platon, 2014, 130c-d, s.37) Sokrates de açık yüreklilikle 
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“hayır” diye cevaplar. (Platon, 2014, 130c-d, s.37) Platon bazı diyaloglarında bu soruyu tekrar eder. Örneğin Şölen 
diyalogunda Sokrates ile Aghaton, “Tanrıları uzlaştıran güzellik sevgisidir, çirkinlik sevgisi diye bir şey yoktur.” 
(Platon, 2018, 201a, s.42) savında uzlaşırlar. Böylece “iyilik”, “sevgi”, “güzellik” vb kavramlar birer İdea’ya 
dönüşürler ya da tek bir İdea gibi düşünülebilir halde ifade edilmiş olurlar. Platon’da İdea’lar bu serimlenişiyle ikili 
bir ayrıma uğrar. Birincisi, kavram varlıkların İdeası, ikincisi de nesne varlıkların İdeasıdır. Platon’un düşünce 
dünyasındaki bu ayrım, onun düşünsel etkinliğini belirler. Buna göre, Platon “sevgi” kavramını açıklarken; 
öncelikle sevgiyi her şeyden; duygu ve nesneden üstte tutar. Dolayısıyla o, sevgiyi bütün güzelliklerin, iyiliklerin 
kaynağı olarak temellendirir. (Platon, 2018, 197b, s.37) Şölen diyalogunda “sevgi” kavramının bir sevgi İdeasına 
dönüşümünü görürüz. Sevgi İdeası bir kavramda ifade edilse de aslında fiziksel doğadaki nesnelerle bir ilişki içinde 
ortaya çıkar; fakat gerçek anlamını sevgi kavramının kendisini açıklarken ortaya koyar. Yani Sokrates sevgiyi 
bütüncül olanın tümelin bilgisinin kavranmasının imkanı haline çevirir. Böylece sevgi (dainoia) etkinliği sonucu 
elde edilen kavram(ın)dan epistemeye (bilgi, hakikatin veya İdeanın bigisi) ulaşmanın imkanı olur. 

1. Platon ve Tözsellik 
Nesneler dünyası Platon’da yanılgılar dünyası olarak ele alınır. Buna göre duyu organları insanı yanıltır. Phaidon 
diyalogunda güneş tutulmasını izleyen birinin yanılmasından, sudaki yansımaların anlaşılamamasından bahsedilir. 
(Platon, 2015, 99d, s.104) Bu aldatıcı nesnel dünyaya bir açıklama olarak İdealar kavramı, Platon tarafından felsefe 
dünyasına kazandırılmıştır. Bir bakıma bu, Atina devlet yapısının ve işleyişinin de teorize edilmiş hali olarak 
anlaşılabilir. Nitekim Karl Popper bu durumu şu şekilde ifade eder: “[P]laton’un siyasal amacı olan en iyi devlet 
bile, geniş ölçüde, onun tarihsiciliğine dayanmaktadır; devlet felsefesi için doğru olan bu söz, işaret edildiği gibi, 
Platon’un ‘bütün şeyler’ hakkındaki genel felsefesine, Formlar ya da İdealar Teorisi’ne de yayılabilir.” (Popper, 
s.53) O halde İdealar, varlık (nesneler) ve mimesis şeyler arasında nasıl bir ilişkisellik aranabilir? Bu dünyayı 
açıklayan “pay alma” öğretisi, Paton’un düşüncesinde bir çelişki mi ortaya çıkarır? Devlet diyalogunda bir nesnenin 
görünümü, benzerlik açsından ve taklit olarak soruşturulur. Buna göre benzer varlıklar (nesneler) ve İdealar 
arasında bir bağıntı kurulurken, taklit ile hiçbir kavramın bağıntısı kurulmaz. (Platon, 2019, 597a-602b, s.337-
345) Fakat idea, varlık ve taklit arasında bir sayısal derecelendirme bağı kurulur. (Platon, 2019, 597b, s.338) 
Platon, Yasalar diyalogunda Antik Yunan Devleti’nin katı ve acımasız yasalarına meşruluk kazandırmaya çalışır. 
(Platon, 2007, 882b-c, s.380) Ancak Devlet diyalogunda ise meşruluk kazandırma çabasının çok ötesine geçerek, 
Atina’nın yasalarının değiştirilemez, “el sürülemez” olduğunu vurgular. (Platon, 2019, 445e, s.148) El 
sürülemeyen bu yasalar, Platon’un “iyi ve doğru” devletinin uğruna, İdea’ya dönüşür. (Platon, 2019, 449a, s.149) 
Böylece Platon’da İdea öğretisi kuramlaşarak tözsel ifadesini bulurken, Atina’nın yasalarına dönüşme çabasıyla da 
tözsel karakterini yitirir. Nitekim yeni-Platoncu Proklas, bir doğa nesnesini İdeayla benzeştirir. “Birinci-olan 
Varlık’ın üstündedir ve Varlık’ın kendisi değildir, ama Varlık’n nedenidir, idrak edişin ve bütün idrak edilebilir 
şeylerin üstündedir, yani güneş görmenin ve görülenlerin nedenidir, dediğimiz gibi.” (Proklas, s.13) Oysa Platon’da 
varlık, pay alarak ortaya çıkar. Proklas’ın düşüncesine göre; güneş, İdea ile mi özdeşleştirilmiş olur? Bu bağlamda 
Uluğ Nutku şunları söyler: “[ö]lümsüz ruhun canlı örneği Sokrates’tir ve adalet İdeası onun Apologia’sıyla 
ölümsüzleşmiştir.” (Nutku, s.20) Dolayısıyla Platon, “iyi ve doğru” devletin ne olması gerektiğini teorize ederken 
“İdealar” ile “duyumsanabilir nesneleri” eşitlemiş gibidir. Örneğin Platon, Devlet diyalogunda sedir örneğini 
vererek bir soruşturma yapar: Buna göre, sedire “öz”ünü veren bir sedir İdeasıdır; fakat sediri yapan ise bir 
dülgerdir. Böylece Platon’un düşüncesinde sedir İdeası ile sedir ustası birbirine dönüşmüş olur. (Platon, 2019, 
596b-c, s.336-337)  

Platon’da antinomi olarak görünen nesne ve İdea ayrımı bir tümelin teorize edilmiş biçimidir. Doğa, nesneler alanı 
olarak İdea ile karşıtlık içerisinde değil, usçuluk bağlamında bir bütün oluşturmaya yönelir. Bu bağlamda doğa 
Platon’a göre tek başına kavranamaz, ancak bir tümelin içerisinde anlam kazanır. Buna göre tümel olan 
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açıklanırken doğa dışlanmaz, doğa açıklanırken de tümel olan dışlanmaz. Platon bu bağı usçuluk aracılığıyla, tikel 
ile tümeli uzlaştırarak kurar. Bu uzlaşma sınırlı tözsel bir içerik yüklenir; çünkü Platon nesneyi nesnede değil, 
imgede özümser: Dülger kendi imgesinde yiter. (Platon, 2019, 597a, s.337) 

2. Platoncu Felsefenin İmkanı 
Platon’un tikel ve tümeli ussal kavrayışı kendi ilişkiselliği içerisinde spekülatif bir bağlamdır. Bu spekülatif felsefi 
alan Platon sonrası felsefeye bir alan açar. Aristoteles bu alanın ilk sürdürücüsüdür. Aristoteles’in doğaya olan 
bakışı, onu Platoncu varlık anlayışından ayırır. Platon, pay alma ve taklit (mimesis) metoduna göre İdealar (tümel) 
aracılığıyla bu dünyadaki nesneleri (tikel) açıklarken İdea ve nesne keskin bir biçimde ikili ayrıma uğrar. Fakat 
evrenin açıklanışında bir maddi ve bir biçimsel neden yeterli değildir. (Ross, s.174) Çünkü pay almanın ucu açık 
bırakılarak, belirsizleştirilmiş ve zamandan soyutlanmıştır. “Kendilerinden pay alan ezeli ebedi şeylerle birlikte 
Platon’un ezeli-ebedi formları, oluşun neden sonra değil de şimdi cereyan ettiğini açıklamamaktadır. Bu süreci tek 
başına maddeyle açıklamak da bizi ileriye götürmemektedir.” (Ross, s.174) Dolayısıyla Aristoteles, Platon’da 
keskinleştirilerek yapılan form ve madde ayrımını “[m]adde töz’e yakındır, hatta bir biçimde tözdür...” ifadesi ile 
bu iki kavramı birbiriyle içiçe geçirerek ortadan kaldırır. (Aristoteles, 2019, s.47) 

Bir kere daha vurgulamak gerekirse Aristoteles Platon’un varlık anlayışını “zaman açmazı” ve varlık kavramlarının 
“aşkın olması”nı eleştirir. Bu bağlamda Aristoteles, bir süreci (zamanı) ve aşamaları gerekli kılan “oluş” (genesis) 
kavramını öğretisinin temeli olarak serimler. Oluş aynı biçimde gerçekleşmese de Platon’da da mevcut ve maddi, 
formal nedenlere içkindir. Bunların yanı sıra Aristoteles “hareket ettiren” neden ve ereksel (telos) nedeni “Genesis”i 
açıklamak için kullanılır. 

Aristoteles, Platon’un yarattığı spekülatif alanda felsefi düşüncesini ortaya koyar. O, Platon’un “pay alma” 
öğretisini eleştirir. (Aristoteles, 2016, s.29-30) Fakat Aristoteles’in bu girişimi Platon’dan bir kopuş değildir. Aksine 
Aristoteles’in düşüncesi, Platon’un tözselliğinin açılmış halidir. Aristoteles’te “düşünce”, “ousia” olarak kavranır. 
“Ousia yalın cisimler için, söylenir, sözgelişi toprak, ateş, su ve bunlar gibi diğerleri; ayrıca genel olarak cisimler ve 
bunların birleşimleri, canlılar ve diamon’u olanlar ve de bunların kısımları; bunların hepsine de ousia denir.” 
(Aristoteles, 2016, 1017b10, s.121) Ousia iki anlamda kullanılır: Hiçbir başka şey için söylenmeyen en son taşıyıcı 
ve bu-belirli-şey (çıkarıldığında parçası olduğu bütün darmadağın olan her kısım, sözgelişi cisim için yüzey-
bağzılarının dediği gibi- ve yüzey için doğru; ve genel olarak sayı’nın da bu türden oduğu düşünülür.) ve müstakil 
olabilen, öte yandan tek teklerin form ve biçimidir. (Aristoteles, 2016, s.121) Buna göre, doğa veya nesneler 
dünyası kendi nedenini de içinde taşır. Aristoteles’in ousia’sı tümel ve tikel kavramsallaştırmasını, madde ve form 
kavramsallaştırmasıyla yeniden tasarlar. Madde aracılığıyla form kavranır; fakat madde formun tohumunu içinde 
taşır. O (madde) her an form olabilme potansiyeline sahiptir. Böylece Aristoteles, Platon’un yarattığı spekülatif 
alanı, doğa gözlemlerine ağırlık vererek, duyusal varlıkları felsefesinde açımlayarak yeniden tanımlı hale getirir. 
Buna göre Aristoteles’in dört neden öğretisi daha doğacıdır. Dolayısıyla tözsellik Aristoteles’te daha çok sınırlanmış 
olur. Bu da Aristoteles’in spekülatif alanda kendi felsefi imkanını genişletir.  

Yeniçağ felsefesinin metafizik ve a priori sorunları, köklerini Platon’da bulur. Örneğin Kant, sentetik bilgi teorisini 
Platon’a kadar götürür. Hatta bu yargının kökünü Platon’da keşfeder: “İdealar yaratıcıları olan Platon için 
kendilerinde şeylerin kök-imgeleridirler ve kategoriler gibi yalnızca olanaklı deneyim için anahtarlar değildirler. 
Onun görüşüne göre idealar en yüksek ustan doğmuşlar...” (Kant, s.183) Bu bağlamda Platon’un ontolojisinin 
ışığındaki bilgi öğretisine göre yargılar duyusal engele (Kant, duyusal yargıları bilimsel görüşünün temellendirmesi 
bağlamında sallantılı bulur. Dolayısıyla Kant zaruri ve kesin bilgiyi arar.) bağlanmaz, dolayısıyla kesin bilgi olarak 
sürekli artar, genişler. Böylece kesinleşen bu yargılar Kant’ta bilimin imkanına dönüşür. Kant bir bakıma Platon’un 
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en yüksek us düşüncesini olanaklı kılmaya çalışır. Olanaklı kılınan düşünce aslında bilgidir. Nitekim Kant bilgiyi 
pratik bir bağlamda inşa ederek bilimin temellerini de atmış olur. 

Sonuç 

Platon nesneler alemini yanıltıcı olarak tanıtlamıştı. “Nitekim akış halinde olanların bilgisi olamaz.” (Aristoteles, 
2016, 1078b7, s.313) O halde Platon’a göre bu alemden bir bilgi elde edilemez, bu dünyayı kavrayan, açıklayan 
bir epistemolojik görüş de kurulamazdı. Peki bu koşullar altında, Platon’un epistemolojik görüşü neden önemlidir? 
Başta, denilebilir ki bir nesnenin kalıcı bilgisi onu yargılamamızı sağlar. Platon’un epistemolojisi bunu imkanlı 
kılar. Phaidon diyalogunda Sokrates şöyle der: “[t]eorilerin içindeki hakikati anlamaya çalıştım.” (Platon, 2015, 
99e, s.104) Buna göre, “hakikat” bir bilgidir; tikellerden ziyade tümellerin bilgisidir. Platon’da hakikat arayışı onun 
felsefesini evrenselleştirir. Evrensel mahiyetteki Platon felsefesi realist bir kavrayışa sahip olsa da varlığı, evreni 
kavrarken kullandığı soyut kavramlar onun felsefesini spekülatif kılar. Ancak Platon’da ortaya çıkan spekülatif alan 
felsefenin bir problemi değil gelecekte yeniden üretimine dönüşür. Çağlar arasındaki tüm düşünsel kırılmalarda 
Platon’un tözsel ve spekülatif-siyasal teorisinin belirleyici rolü ve felsefi etkisi, Platon sonrası felsefede yakından 
görülür.  
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23.  
Technology Diffusion and Human Capital  

in the Fourth Industrial Revolution Era 
 
M. Mustafa Erdoğdu (Marmara University)  
 
Abstract 
This paper explores the types of public policies in which diffusion of technology can be achieved successfully in the 4th 
Industrial Revolution (4th IR) era. The diffusion of technology is closely linked to the expansion of human resources in terms 
of accumulated knowledge and skills. The level of human resource development significantly determines the degree of 
assimilation and adaptation of the technology transferred to a country. From the point of view of a developing economy, the 
assimilation of a newly imported technology from abroad represents a major technological change. However, this does not 
mean that the technological effort in the process of industrial development plays only a minor role. Local or domestic 
technological capabilities are essential to digest, alter, modify and adapt transferred technology to local conditions. The ability 
to absorb and adapt new technologies requires a specialized and sophisticated workforce supported by a highly educated 
population. This implies the need for public intervention, especially for the formation of human capital. In the face of a shortage 
of skilled labor, preventing the rapid spread of new technology systems and technology facing a number of market failures, 
governments governments need to take action to overcome market failures and promote the deepening and diversification of 
technology. This paper examines market failures in terms of technology diffusion and suggests possible solutions. 
 
Keywords: Technology Diffusion, human capital, the fourth industrial revolution. 

 

Introduction 

Technological innovation is regularly recognized as a critical component of industrialization and catch-up in 
developing countries (Fu et al., 2011: 1204). Developing countries typically obtain technological knowledge from 
more advanced ones rather than by creating it themselves. From the standpoint of a developing economy, the 
assimilation of a technology newly imported from abroad is a major technological change and the spillover gains 
of foreign technology is quite substantial.  

If foreign technologies are easy to diffuse and adopt, a country with meagre technological capacity can follow a 
catch up strategy to acquire and more rapidly deploy the most advanced technologies (Bell and Pavitt, 1993). Past 
experiences supports the claim that the development process in developing countries can be accelerated by tapping 
existing knowledge and know-how from foreign countries or by facilitating the exchange of both external and local 
knowledge within a country (Zanello et al., 2016: 2). 

Much of the traditional literature, both theoretical and empirical, has neglected the need for and production of 
technological activity in developing countries. As Lall (1992: 165) highlights the point “simple neoclassical writing 
assumes the problem away. In the highly simplified models used in trade theory, for instance, technology is taken 
to be freely available to all countries and, within countries, to all firms. Countries simply settle on appropriate level 
of capital/labour intensity in accordance to their factor price ratios, determined by their relative endowments of 
physical capital and labour... there is no problem in assimilating the transferred technology in the developing 
country; there are no adaptations required, since alternatives are available for all factor prices; all firms remain 
equally efficient; firm-specific learning or technical effort are unnecessary and irrelevant.”  
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However, these assumptions are not reflected in much of industrial reality in modern economies. Many industrial 
sectors are dominated by a few large firms, rather than by a myriad of small ones. Perfect knowledge of alternatives 
is often costly to obtain or unobtainable. As Rosenberg (1994: 5) indicates, “firms have little incentive to be fully 
aware of technological options which are not going to be used within the present production process. Producers 
and innovators only acquire information through experience, experimentation, and investment. But the neo-
classical approach, assuming perfect knowledge of the production-possibilities frontier, obscures these issues, thus 
fundamentally mischaracterising the content of technical change and factor substitution.” Since technology 
development faces a number of market failures, states need to mount interventions to overcome them and promote 
technology deepening and diversification. 

The main purpose of this paper is to explore the barriers to innovation diffusion and the channels of innovation 
diffusion to and within developing countries. The structure of the paper is as follows. Section two reviews the 
Fourth Industrial Revolution (4th IR) as a framework that developing countries should take into account its effects 
on technology diffusion. Section three presents a theoretical framework regarding late industrialization and 
technological progress in developing countries. Section four identifies the importance of human capital for 
technology diffusion. Section five investigates the relevant institutions for technology diffusion. The final section 
summarizes the findings of the paper. 

The Fourth Industrial Revolution  

As Schwab (2016, January 14) suggests “[w]e stand on the brink of a technological revolution that will 
fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another”. The fourth industrial revolution (4th IR) 
that we are experimenting right now is the current and developing environment in which disruptive technologies 
and trends such as the Internet of Things (IoT), robotics, virtual reality (VR) and artificial intelligence (AI) are 
changing the way we live and work. It is characterized by a range of new technologies that are fusing the physical, 
digital and biological worlds, impacting numerous disciplines, industries, and economies (Vardhan, 2017, June 
14).  

One of the key characteristics of the 4th IR is that it is “not defined by any particular set of emerging technologies 
themselves, but rather by the transition to new systems that are being built on the infrastructure of the digital 
revolution” (Schwab, 2016, January 14). Like the previous three revolutions, it is expected that the 4th IR will not 
only expedite the development of productivity and materials, but also present challenges to individuals, the 
economy, society, culture, and politics (Lin, 2017). Many developing countries have had to follow up the previous 
three industrial revolutions behind the developed countries. The countries which do not want to face the same 
situation, need to take some measures to facilitate the transition to the 4th IR. 

4th IR stimulates the advances of science and technology and is initiating a radical change, especially on the supply 
side. Also, it has a big promise to achieve huge gains in resource use and efficiency. However, as Sae-Lim and 
Jermsittiparsert (2019: 748) highlight, it also increases the risks of high rate of unemployment and inequality. 
There are important roles to play for public institutions in order to increase collective benefits from the changes 
that the 4th IR is bringing. For instance, governments may apply necessary regulations and take the necessary steps 
to make it easier for the workforce improving the skill level to keep up with the change. According to Borg (2016, 
January 28), “the most obvious way for policy-makers to meet technological disruptions is to increase investments 
in education and re-education. Three main areas for action in this new industrial revolution were identified as 
“Research and Innovation”, “Work, Education, and Training”, and “Infrastructure Modernization” (Liao et al., 
2018). 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
154 

Late Industrialization and Technological Progress in Developing Countries 

Gershenkron (1962) made a very important observation that in spite of many handicaps the relatively backward 
countries have the one great asset of the technological knowledge accumulated by advanced countries. However, 
developing countries cannot take advantage of this asset unless they develop the technological competence to search 
for appropriate technologies and to select, absorb, adapt, and improve imported technologies. 

External sources of technology account for a large component of productivity growth in most developing countries 
(Bell and Pavitt, 1993). The main diffusion channel is trade. In practice, knowledge, skills and technologies mostly 
flow across countries through international trade of equipment, foreign direct investments, joint-ventures and the 
associated circulation of skilled workers. Hence economic globalization implies technology diffusion, almost by 
definition (Glachant et al., 2013: 13). 

However, technology diffusion to and adoption by low-income countries is costly and conditional to factors that 
support the process. It relies on substantial and well-directed technological efforts along with enough human 
capital that will have high absorptive capacity. It also requires appropriate institutions and policies to guide 
incentives and facilitate the process, in addition to strong local capabilities to identify the right technology and 
appropriate transfer mechanism, and to absorb and make adaptations according to local economic, social, technical 
and environmental conditions (Fu and Gong, 2011). 

An UNCTAD (1995: 7) publication highlights the important point that acquiring technological capabilities “is 
not instantaneous, costless or automatic, even if the technology is well-diffused.” As Lall (1987: 2) indicates, 
“technical effort is needed not just to change a given technology, but also to master it in the sense of making it 
operative in a particular environment.” Without proactive indigenous innovation efforts, foreign technology 
remains only static technology embedded in imported machines which will never turn into real indigenous 
technological capability (Fu et al., 2011: 1210).  

Once a foreign technology is available in the country, how it disseminates in the recipient economy is of utmost 
importance. Combining the promotion of technology imports and internal diffusion is a tricky issue for the two 
objectives may contradict each other. In particular, private actors transferring the technology usually seek to restrict 
its subsequent dissemination in the host economy, in particular towards potential competitors (Glachant et al., 
2013: 14). 

Latecomer countries have the advantage of starting with a ‘clean slate’ without commitments to any particular 
technology or approach – whereas incumbents have such commitments and all the institutional inertia that goes 
with it. This clean slate concept extends to being able to purchase the very latest technology and capture its 
improved efficiencies – whereas incumbents are looking to depreciate earlier investments. They have the advantage 
of having a very clear strategic goal to guide their efforts – the goal of ‘catching up’ with their advanced competitors 
(Mathews, 2001). 

Technology transfer strategy should evolve over time, as industrialisation progresses. When technology is mature 
and simple, local firms can reverse-engineer foreign products. When technology is beyond the capacity of local 
firms, they can rely on foreign licensing and attempt to assimilate the imported technology in the shortest possible 
time. When the technology is at the intermediate stage, local firms can intensify in-house R&D to strengthen 
bargaining power in technology transfer negotiations. When technology is at the emerging stage, they can establish 
R&D outposts in advanced countries and use merger and acquisitions and strategic alliances to gain access to 
frontier technologies (Kim, 2001: 19). 
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The most important determinant of technological capability investments is the set of explicit technology policies 
adopted by the state. Direct policies include fiscal or other incentives for technological activity, regulations on 
imports of foreign technologies and FDI, and the direct targeting of specific technologies for research by the public 
sector. Of these, the ones of great significance seem to be the control of technology imports and FDI, and “mission 
oriented” R&D strategies. It is the interaction of the various factors that decides the final outcome. Just getting 
the incentive structure right would be of little use if the capacity to respond to the incentives were deficient (Lall, 
1996: 49). For the latecomer, lacking resources and advantages other than temporary cost advantages, the best 
strategy is to identify the resources that are most available and most susceptible to leverage, and then to implement 
a framework for actually tapping and incorporating these resources, and then improving on them (Mathews, 2001). 

Given that the impact of the state can be so fundamental and so far-reaching in a national economy, it can be a 
very effective catalyser in the process of technological development. This can be done through the creation of a 
research and development infrastructure with appropriate and effective linkages to the production structure and 
should thereby lessen their dependence on other countries. According to Dahlman et al. (1987, 773-4), one of the 
most powerful indirect roles is “to create the general economic environment of incentives and penalties that reward 
appropriate technological efforts and punish inappropriate or unmade efforts.” 

State action as related to three key areas is viewed as critical. First, the shaping of human resource development 
vis-à-vis the particular requirements of the 4th IR era. The state may coordinate and implement educational 
policies responsive to the needs of the industry by setting up effective education, training, and user-oriented R&D 
institutions adapted to current economic challenges for technology diffusion. Second, the state may provide 
incentives for the private sector to increase their innovation efforts and to encourage them to train their personnel 
for technology diffusion.  Third, the state may establish a special framework for technology cooperation between 
public and private sector and promote enterprise development by means of public-private sector consultation 
mechanism. 

Importance of Human Capital for Technology Diffusion 

Diffusion of technology is closely related to the expansion of human resources in terms of accumulated knowledge 
and skills. As Amsden and Kim (1986: 123) underline the critical point, “a technology may be purchased but a 
technological capability is acquired only through the build-up of human capital.” The capacity to absorb and adapt 
new technology requires an increasingly specialised and sophisticated labor force backed by a broadly educated 
population. The character and effectiveness of a nation’s system of schooling, training, and retraining not only 
determine the supply of skills from engineer to machine tender, but also influence the attitudes of workers toward 
technical advance (Nelson and Rosenberg, 1993: 13). Thus, the most crucial policy for a developing country in 
building technological capability is to strengthen its human capital base.  

The quantity and quality of human capital education in an economy may determine whether an economy rapidly 
narrow the gap with advanced countries. The geographic origin and spread of the industrial revolution since the 
eighteenth century supports this view and the pivotal role of human capital in generating and facilitating it. The 
industrial revolution started with the scientific revolution in the northwest of Europe and spread most rapidly to 
those areas where educational development has made the transfer of technology most feasible (Mincer, 1993: 296).  

Lall (1996: 87) suggests that “all Asian NIEs are acutely conscious of the need to create high-level technical, 
engineering and scientific skills to undertake technological activity and engage in R&D, and most governments 
attach the highest priority to education.” The state imposed vocational training requirements on private sector 
firms to expand the supply of skilled labour (Kim et al., 1995: 189; Woo, 1998: 38). The result is that the majority 
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of workers in these countries now have secondary education, and there are enough middle managers and engineers 
to facilitate the transfer of higher technologies. 

According to Hobday (1995: 199-200), the implication for other economies is that educational policy needs to 
account for the continuously changing needs of industry. Policies should account not only for the high-technology 
element of new industries, but all the basic technician, craft and engineering skills needed to support those 
industries. As Kim (2001: 18) suggests, “expanding and improving the quality of education at all levels are among 
the most fundamental and effective measures can take to help firms build an adequate existing knowledge base.” 
If the development of human capital is constrained by market failures in the education sector, technology policies 
should directly target such constraints (Navaretti and Tarr, 2000: 12). 

Relevant Institutions for Technology Diffusion 

Successful technology diffusion requires appropriate institutions and policies to guide incentives and facilitate the 
process. Seck (2012: 446) makes the important point that “developing countries wanting to benefit from 
international technology diffusion definitely have to design policies that not only take into account the diffusion 
channels, but also the right set of domestic institutions.” 

As indicated by a UNCTAD publication (1981: 60), a strategy for the technological transformation of developing 
countries should strengthen the domestic technological capacity through the creation of research and development 
infrastructure with appropriate and effective linkages to the production structure and thereby lessen their 
dependence on developed countries. Lall (1991: 153) emphasises that the development of autonomous, specialised 
institutions, with proper structures of control and incentives, can be critical to the building and deployment of 
industrial capabilities through the economic system. 

Public and social institutions that reduce transactions costs may determine a country’s ability to successfully 
innovate and absorb foreign technologies. Absorptive capacities also facilitate local knowledge spillovers from 
international trade and FDI, and thus wider diffusion of this knowledge within the recipient country (Glachant et 
al., 2013). Experiences from the emerging economies suggest that, in order to maximize the benefits from 
innovation and accelerate catching up, the explicit and well-focused encouragement of indigenous innovation and 
acquisitions of foreign knowledge must work in parallel (Fu et al., 2011: 1210). 

As an UNCTAC (1995: 7) report identifies, acquiring technological capabilities “calls for various new skills, 
technical information and services, contract research facilities, interactions with other firms, equipment suppliers 
and standards’ bodies. The setting up of this dense network of cooperation requires the development of special 
skills and a favourable economic, institutional and legal environment.” 

Similarly, Nelson and Rosenberg (1993: 13) suggest that technological advance proceeds through the interaction 
of many actors. Some of the key interactions involved are between component and systems producers, upstream 
and downstream firms, universities and industry, and government agencies and universities and industries. In 
general universities play an extremely important role in technical advance, not only as places where industrial 
scientists and engineers are trained, but as the source of research findings and techniques of considerable relevance 
to technical advance in industry.  

Government laboratories are also an important part of many national innovation systems. Scientific and 
technological knowledge from outside of innovating firms is often crucial to the completion of successful 
innovations and a significant proportion of this outside knowledge comes from government-financed technological 
institutes and laboratories, in addition to that from the universities. However, Dahlman (1989: 15) highlights the 
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point that many of the publicly-funded R&D institutes of developing countries are very academic and their 
concerns are quite removed from the needs of productive sector. Therefore, the ministry they are under must stress 
that they should support the productive sector and it must give them incentives to do so. 

Concluding Remarks 

Technological change and diffusion of technology is closely related to the expansion of human resources in terms 
of accumulated knowledge and skills. The quantity and quality of education in an economy largely determines the 
level of assimilation and adaptation of transferred technology in a country.  

The ability to adapt and improve imported technology requires a deliberate strategy and appropriate institutions 
and policies to guide incentives and facilitate the process. Success of technology diffusion depends on the incentives 
provided to industry, the supply of skills available, the efforts undertaken to master, adapt and improve upon 
technologies, and the institutions set up to support the functioning of markets.  

What is required is to design and implement appropriate policies and establish linkage and integrative mechanisms. 
Since skill shortages inhibit rapid diffusion of new technology systems, the state needs to build up an appropriate 
educational infrastructure that is tailored to the needs of the industry. A co-ordinated effort among different agents 
in the economy may be necessary if the most desirable path is to be pursued. 
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24.  
The Effects of Museums on the Protection of Cultural Heritage 

and Tourism: The Case of Mardin Museum  
Müzelerin Kültürel Mirasin Korunmasina ve Turizme Etkileri: 

Mardin Müzesi Örneği 
 
Gülseren Özaltaş Serçek (Mardin Artuklu University)  
 
Abstract  
Museums are regarded as areas where archeological findings, events are exhibited and past lives are transferred to the present 
day. With these characteristics, museums play a mediator role in preserving cultural heritage and transferring them to future 
generations. Because of these features, museums provide tourism resources and attract tourists. The increase in the number of 
visitors to museums can be considered as a result of this. When the activities of Mardin Museum are examined; it is seen that 
the museum can transcends the identity of “the place where historical monuments are preserved and exhibited” and could be 
transformed into an educational entity that don’t separate society from history. Museum trainings are provided within the 
scope of a project entitled “Museum Touching Life: Mardin Museum”. There is a project, entitled “Protecting the Intangible 
Cultural Heritage of the Upper Tigris Valley and Raising Awareness”, carried out by Museum of Mardin that aims to aims to 
record, preserve and make visible the intangible cultural heritage of Mardin, Şırnak, Batman and Siirt provinces. In another 
project entitled “Restoration of Church of Saint Jacob and Preparation of Tourism Infrastructure with Zeynel Abidin Mosque”, 
it is aimed to provide the area to tourism as a concept of cultural and religious area and to make the area to be involved in the 
list of UNESCO World Cultural Heritage. The inventory of cultural assets and protected areas in Mardin Province will be 
revealed with the “Cultural Inventory of Mardin Project”. In addition, activities are carried out to protect and preserve the 
intangible cultural heritage. With the “Mardin Fairy Tales Meeting”, “Mardin International Kite Festival”, “Mardin Karagöz 
Days”, “Mardin Bilali Festival” and “Mardin Traditional Rahvan Horse Races” the intangible cultural heritage of Mardin is 
tried to be kept alive and passed on to future generations. Other museums, like Mardin Museum, need to ensure the 
preservation and evaluation of cultural heritage through tourism projects that take social values into account.  
 
Keywords: Cultural tourism, cultural heritage, museum. 

 

Giriş 

Müzeler tarihin kalıntılarını, olaylarını, yaşam biçimini günümüze aktaran sergi alanları olarak görülmektedir. 
Müzelerin, somut kültürel mirası sergileme özelliğinin yanında somut olmayan kültürel miras unsurlarını da 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma özelliğinin olduğu unutulmamalıdır.  

Müzeler, “soyut” ve “somut” insanlık mirasını ve çevresini, kâr gayesi gütmeden, eğitim, çalışma ve eğlenme amacı 
için edinen, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, kalıcı, topluma ve toplumun gelişimine hizmet eden, halka 
açık kurumlar olarak nitelendirilmektedir (Kandemir ve Uçar, 2015, s. 19).  

Kütüphane, arşiv ve müze gibi “bilgi merkezleri” bünyelerinde birbirinden eşsiz taşınabilir kültürel miras eserleri 
bulunmaktadır. Bu merkezler, eserleri toplama, saklama ve koruma görevleri üstlenmektedirler. Bu önemli 
kurumlar sayesinde kültürel miras eserleri gelecek kuşaklara güvenle ulaşabilmektedir (Kuzucuoğlu, 2017, s. 339).  
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Bir yerin özel karakterini, mirasını, geleneksel ve çağdaş kültürünü, sanatını tecrübe etmeye yönelik seyahat türü 
olarak tanımlanan “Kültür Turizmi”, ziyaret edilen toplumun tüm yaşayış biçimi ile ilişkidir. Dolayısıyla kültür 
turizminin, sanatsal faaliyetleri, görsel sanatları, el sanatları, festivalleri, müzeleri, kültürel şehirleri, tarihi şehirleri 
ve şehri tanımlayıcı unsurları içerdiği söylenebilmektedir (Canadian Tourism Commission, 2007; Korkmaz, 
2017). Kültür turizminin vazgeçilmez bir çekicilik kaynağı olan müzelerde bilimsel ilerlemenin, tarihi eserleri 
koruma ve ileri kuşaklara aktarmanın teşvik edilmesini zorunlu kılmaktadır (Özkoç ve Duman, 2008, s. 158). Bu 
çekicilik nedeniyle de müzelere ziyaretler giderek artmakta ve özellikle turistler tarafından çekim merkezi olarak 
görülmektedir.  

Küresel eğilime paralel olarak müze turizmi en popüler turizm çeşitlerinden biridir (Chen and Chen, 2010).  
Günümüzde kültürel ve miras turizmi kapsamında müze ziyaretlerinin sayısının giderek arttığı bilinmektedir. 
Ziyaretlerin gerçekleştiği bölgelerde gerek ekonomiye gerekse sosyal yaşama hareketlilik kazandırması itibarıyla 
önemlidir. Müze ziyaretlerinde elde edilen deneyimler, destinasyona olan rağbeti de etkilemektedir (Çifçi, Kaya ve 
Akova, 2015, s.31). Kültürel miras kaynaklarının ekonomik katkısı sürdürülebilir turizm gelişiminde önemli bir 
araçtır (Apostolakis and  Jaffry,  2005). 

Müzelerin somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarının unutulmaması ve tanınmasını sağladığı ve turizm 
açısından önem arz ettiği düşünüldüğünde müzelerin turizmin gelişimine katkı sunduğu söylenebilir. Bu kapsamda 
araştırmada somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunması ve turizm açısından 
değerlendirilmesini ele alan çalışmada Mardin Müzesi örneği üzerinden müzelerin neler yaptığı ve neler 
yapabilecekleri üzerinde durulmaktadır.   

Kavramsal Çerçeve 

Kültürün somut olan maddi ve somut olmayan manevi iki farklı boyutu vardır. İşte bu iki farklı boyut onu insana 
ait bir değer haline getirmektedir. İnsan elinden çıkmış olan bütün araç, gereç ve tüm kullanım eşyaları somut 
kültürü; aynı zamanda insana ait gelenek, görenek, adet, örf, kurallar ve ritüeller gibi birçok husus da somut 
olmayan kültürü oluşturmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında ilk çağ insanlarının kullanmış oldukları gereçler 
olan kemikler, opsidyenler yahut duvar resimleri ilk kültür varlıkları olarak değerlendirilebilir (Göğebakan, 2015, 
s.50).  

Kültür varlıklarının korunması konusunda tüm bireylerin katkısı gerektiği gibi örgütlenme açısında bakıldığında 
kültürel varlıkların korunması daha çok müzeler aracılığıyla gerçekleştiği söylenebilir. Çünkü müzeler sadece kültür 
varlıklarının gün yüzüne çıkarmada değil onların bakımı, korunması ve sergilenmesi açısından da görev 
üstlenmektedir. Bu kapsamda müzelerin kültürel varlıkların sürdürülebilirliği konusunda öncülüğü kaçınılmaz 
olmaktadır. 

İnsanlar, insanlık tarihi boyunca geçmişi unutmaya ve kendilerinin unutulmasına karşı sürekli bir direniş 
göstermişlerdir. Unutulmaya karşı gösterilen bu duyarlılık, her türlü sanat yazıcılığını, kütüphaneleri, arşivleri ve 
müzelerin meydana gelmesini sağlamıştır. Toplumun kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan müzeler, 
günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan biri olarak Türkiye müzeciliğine rol 
model olmaktadır (Türkiye Kültür Portalı, 2019). 

Küresel çapta değişim ve dönüşüm süreçlerinde kültürel unsurlar, özgünlüklerini koruyarak ayakta kalmayı 
güçlükle başarmaktadırlar. Uzmanlar, günümüz dünyasında kimi kültürlerin küreselleşmenin etkisi altında yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kabul edilmektedir. Bu durum “kültürlerin korunması” fikrine ihtiyaç 
duyulmasına neden olmuştur (Tekin, 2017, s. 156).  
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Müzeler toplumda "bellek alanı", "bilgi tapınağı" gibi toplumsal işlevleri yerine getirmektedir. Müze sadece bir 
kurum olarak var olmamakta, aynı zamanda geleneksel ve modern kültürel mirasın korunması ve modernizasyonu 
biçimlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır (Eyvazova, 2018, s. 79).  

Müzeler somut ve somut olmayan kültürel mirası bütünsel bir yaklaşımla korumayı hedeflemektedir. Bu yeni 
tanım müzelerdeki sergileme ve ziyaretçi yaklaşımlarını değiştirmiştir. Bu yeni yaklaşımlar aracılığıyla müzeler birer 
eğitim, aktarım ve bellek sürdürülebilirliğini meşrulaştırıcı bir misyon üstlenmiştir (Ölçer Özünel, 2013, s. 66).  

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 202 müze ve 143 
düzenlenmiş ören yeri olmak üzere, ziyaret edilebilir 345 ünite aynı zamanda birer eğitim ve bilim kurumu olarak 
hizmet vermektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019).  

Mardin Müzesinin Kültürel Mirasın Korunması ve Turizme Etkileri 

Mardin Müzesi, müzelerin “Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini de aşarak, bireyi, aileyi, 
okulu, toplumu, etkinlik kapsamına alan, çocuğa, yaşlıya, engelliye eğitim veren, öğrenme süreçlerine etki eden, 
sosyalleşmelerini sağlayan, sanatla buluşturan, bireyin gelişmesine, toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, 
gerçek bir eğitim, öğretim ve iletişim kurumu haline gelmiştir (Türkiye Kültür Portalı, 2019).  

Mardin'de Müze ilk olarak 1947 yılında Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi binasında hizmet vermeye başlamıştır. 
Ancak, Zinciriye Medresesi ihtiyaca cevap vermediğinden, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni 
tarafından “Süryani Katolik Patrikhanesi” olarak yaptırılmış olan binanın doğu kısmında Meryem Ana Kilisesi yer 
almaktadır. Süryani Katolik Vakfı’ndan satın alınan bina Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek 2000 yılında 
“Mardin Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. Müze Müdürlüğü’ne bağlı olarak Dara Örenyeri bulunmaktadır. Müze 
bünyesinde ihtisas Kütüphanesi, Müze Sanat Galerisi, Restorasyon Konservasyon ve Analiz Laboratuvarları 
bulunmaktadır. Müzede, 10.459 arkeolojik eser, 1.777 etnografik eser, 33.611 sikke olmak üzere toplamda 45.194 
eser bulunmakta olup, 1.432 eser teşhir edilmektedir (Mardin Müzesi, 2019). 

Mardin Müzesi eser sergilemekten öteye giderek yaptığı projeler ve eğitimler ile müzenin toplumla bütünleşmesini 
ve gelecek nesillerin kültürel mirasın korunmasını sağlamaları yönünde bilinçlendirdiği söylenebilir.  

Mardin Müzesi Bünyesinde Yürütülen Projeler 

Mardin Müzesi özellikle kalkınma ajansı destekli olmak üzere kültürel mirasın korunması ve turizme 
kazandırılması amacıyla farklı projeler yürütmektedir (Mardin Müzesi, 2019).  

• Hayata Dokunan Müze: Mardin Müzesi 
• Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Korumu ve Farkındalık Yaratma Projesi 
• Mor Yakup Kilisesi Restorasyonu ve Zeynel Abidin Cami İle Birlikte Turizm Altyapısını Hazırlanması 

Projesi 
• Dara Antik Kenti Altyapı Projesi 
• Mardin Kültür Envanteri Projesi 
• Mardin Masalcılar Buluşması 
• Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali 
• Mardin Karagöz Günleri 
• Mardin Bilali Şenlikleri 
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• Mardin Geleneksel Rahvan At Yarışları 

Sonuç  

UNESCO’nun sürdürülebilirlik açısından öncelikli gruplar arasında gördüğü çocukların müzenin de temel hedef 
kitlelerinden biri olduğunu, ve müzede çocuklarda kültürel kimlik ve miras bilincinin gelişmesine katkı sağlayıcı 
yönde çalışmalar yürütüldüğünü söylemek mümkündür. Ayrıca çocukların hem bedensel hem zihinsel 
gelişimlerine katkı sağlayacak müze uygulamalarıyla çocuklara okulda öğrendiklerini pekiştirme, yaratıcı düşünme 
ve düşündüklerini uygulamaya dökme, kişisel el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirme ve daha analitik düşünme 
fırsatı tanınmaktadır (Tekin, 2017, s. 164). 

Müzelerin etkinlikleri incelendiğinde müzelerde özellikle kültürel mirasın korunması yönünde birçok proje 
yürütüldüğü görülmektedir. Somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerinin korunması ve tekrar gün yüzüne 
çıkarılması amacıyla müzelerin yaptıkları tüm çalışmaların turizme kaynak oluşturabileceği düşünüldüğünde 
müzelerin aracılığıyla kültürel mirasın korunması ve böylelikle turizmin gelişebileceği söylenebilir. Bu nedenle 
müzelerin sadece sergi salonları olma özelliğinden arınarak toplumun değerlerini yaşatacak ve gelecek nesillere 
aktaracak faaliyetler yürütmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde toplumla bütünleşen müzeler yaratılabilinir. 
Toplumla bütünleşen müzeler ziyaretçilerin de uğrak noktası haline gelmesini sağlayacaktır.  

Mardin Müzesi etkinlikleri kapsamlı ele alındığında da müzenin geleneksel müzecilik anlayışından uzaklaşarak 
yerel ve küresel değerlere önem vererek toplumun her kesimini ve turistleri etkilediği söylenebilir. Bu kapsamda 
geleneksel müzelerin Mardin Müzesi örneğinde olduğu gibi daha yenilikçi müzeleri örnek alması gerektiği 
söylenebilir.   
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25.  
New Trends in Tourism Marketing: Augmented Reality 

Applications 
 
Sadık Serçek (Dicle University) 
 
Abstract  
Developments in information and communication technologies have diversified tourism marketing and tools used in the field. 
In recent years, augmented reality applications have been added to this diversity and it has started to be used in marketing. 
Today, due to the strengthening of competition, awareness of consumers, brands' understanding, value and closer to the 
customer, brands are not sufficient to move to digital media, in other words, new media channels, and it is inevitable to 
communicate with the customer through creative designs. In this way, the consumer can save time, have immediate knowledge 
of the relevant product and gain new experiences in this process. With the augmented reality infrastructure, how tourism 
marketing sheds light on the future and how it creates new experiences for customers is examined. As a result, applications that 
enable augmented reality experience in the perspective of tourism marketing are examined. In this context, the direction in 
which tourism marketing will go in the future and how it will affect the customers' experiences are discussed. In a period when 
digital marketing competes with traditional advertising, the tourism sector can gain a significant competitive advantage by 
using augmented reality applications in service delivery and marketing. 
 
Keywords: Tourism marketing, augmented reality, virtual reality. 

 

Introduction 

Rapid advances in technology affect every stage of our lives and lead to changes. As it is known, people have to 
adapt to these developing technologies in order to survive in a constantly changing world with technology (Özaltaş 
Serçek, Kaya & Serçek, 2017). At this point, augmented reality and virtual reality technology, an innovative 
technology that enables the creation of three-dimensional images and virtual environments, has begun to develop. 
Augmented reality and virtual reality technology have many benefits that are unique to every field, especially 
providing a sense of reality in the virtual environment, creating different experiences, providing information and 
providing convenience. Therefore, augmented reality and virtual reality technology are used in education, 
engineering, medicine, marketing, planning, management, advertising, promotion, food and beverage, 
entertainment, art, museum, architecture, military and so on. It is used in many areas as well as in tourism. 

This innovation in technology has been predominantly beneficial for those working in travel-based industries. 
Augmented Reality, or AR, offers an excellent selling experience and augmented environments, which can be 
enhanced in diverse ways in the tourism sector (Shah, 2019). For many countries, tourism is one of the largest 
industries in their domestic economies. The tourist business is always trying to keep pace with time and to step up 
the game with new technology. Especially now, when the dominant part of travelers are the millennial. Augmented 
reality in tourism has a great potential to enhance travelers’ experiences. New AR mobile apps provide useful 
information, navigation, guides, and translations. 

The aim of this study is to reveal the benefits of augmented reality and virtual reality technology to tourism and 
its importance in tourism. A theoretical study on augmented reality phenomenon as an important marketing 
innovation and tool for tourism sector has been made. In this study, the definition of augmented reality and virtual 
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reality, its historical development and how it is used in the marketing of tourist destinations are discussed. In 
addition, the benefits of augmented reality and virtual reality technology to tourism and its importance in tourism 
are examined. 

Tourism and Technology 

Today, tourism sector is one of the sectors that is increasingly benefiting from the existing information and 
communication technologies. Technological advances in everyday life have not only improved management 
effectiveness and higher functionality in the tourism sector, but also facilitated access to guests. The ever-expanding 
capital of knowledge has resulted in the emergence of smart businesses in the tourism sector, making full use of 
staff creativity. Technological innovations have created changes in the expectations and satisfaction perceptions of 
the guests by creating the expectation of technological equipment in the hotels where they will be staying. 
Therefore, information and communication technologies play a key role in the effective functioning of smart 
tourism enterprises (Jaremen, Jędrasiak & Rapacz, 2016). 

The changing customer profile, the changing demands and the technology to respond to these requests have made 
it compulsory for tourism enterprises to adapt themselves to this system. All tourism industry stakeholders, 
including travel agencies, accommodation businesses, catering and transport businesses, benefit from electronic 
marketing (Özkul & Dermirer, 2013). Tourism businesses use technology as a value-added opportunity to 
promote differentiation and increase guest satisfaction (Çobanoğlu, Berezina, Kasavana & Erdem, 2011). It is 
predicted that augmented reality technology will change the marketing and business world. 

With the developments in Industry 4.0, augmented reality technologies, which are widely used, are used in tourism 
sector as well as in all other areas (Serçek & Özaltaş Serçek, 2015). Experience in promotion and marketing is very 
important and may not always be provided. In this sense, it is important that such technologies are recognized by 
tourism marketers and used as a marketing tool. This will provide an interactive marketing environment and 
accelerate the development of tourism as it increases the interest in tourism. In order to better market their 
products, businesses can invest in augmented reality technologies and create creative jobs. 

Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) 

Augmented Reality (AR) is one of the most interesting visual technologies in the world. This technology, which 
means augmented reality, has started to appear in different fields. With this technology you can hear, see and feel 
virtual experiences in the real world. 

Virtual Reality (VR) is a computer-aided environment for people to explore new worlds, share ideas, and experience 
new experiences in the digital realm. A virtual reality experience enables users to explore a virtual world or a 
computer-generated space using advanced technology to make users' brain feel immersed in a different world 
(Craig et al., 2009), which is not there, but needs to be perceived as real as possible (the smell we perceive with 
our senses). It is a version of reality (such as taste, touch, sight and hearing) (Jenny, 2017) and a real or simulated 
environment in which a sensor lives (Punako, 2018). 

The concepts of augmented reality and virtual reality can be mixed. Computer-generated virtual reality and 
augmented reality concepts use similar elements but are seen as different concepts between the real and the virtual 
world. Milgram and Kıshino (1994) tried to explain this confusion under the name of “Continuity of Reality-
Virtuality” in the window of mixed reality. 
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Figure 1: Milgram's Reality-Virtuality Continuum. Reference: Azuma et al., 2001. 

 

Tourism Marketing and Augmented Reality Applications 

In addition to the changes in the preferences and expectations of consumers today, the increasing competitive 
environment has increased the importance of the concept of experience marketing and has pushed businesses to 
develop their experiences. One of the most effective ways to increase the experiences offered to the enterprises in 
the current technology age is to follow the changing and developing technological developments continuously and 
adapt them to their enterprises (Aksoy & Akbulut, 2016). Augmented reality has taken its place in advertising and 
promotional activities. These practices reshape the fundamentals of advertising and marketing. 360-degree 
marketing integration with augmented reality applications (Uğur & Apaydın, 2014). 

Information is what people can't live without. It is the fuel for our impressions and our emotions, especially while 
traveling. Of course, there are adventurers that prefer to wander around with no particular aim peeking into every 
alley and corner in their search of something interesting. But when one wants a beer, they want it now and not 
after two hours of walking around the unknown city. Augmented reality can greatly improve people's experience 
with maps, making them better and more convenient. Your customers will be grateful when they get to use an 
interactive, fun-to-use, and helpful way to navigate (Bogomolov, 2019).  

Research findings by Hyun and O’Keefe (2012) showed that virtual reality is the best method to reduce the 
uncertainty and intangible nature of tourism products. This is due to the fact that virtual reality offers more 
information compared to traditional promotional materials, so that tourists can create more realistic expectations 
than a brochure. For example, a London-based travel agency markets Amazon eco tourism and provides its 
potential customers with a virtual simulation of a boat tour experience on the Amazon river. 

Since it is not known exactly who sees the advertisement in traditional advertising environments, measurement 
cannot be performed in a healthy way. However, with the augmented reality applications, all features of the person 
who sees the advertisement can be seen by the advertiser and thus the advertisement is easily measurable. In 
addition, this platform makes it possible for consumers to interact with advertising and can be used as an interesting 
new advertising medium all over the world. 

Discussion and Conclusion 

A new trend, augmented reality, brings a breath of fresh air to tourism marketing strategies. Augmented reality 
applications can be used as a new and useful tool for tourism marketing, whose aim is to provide and differentiate 
the existing service better while providing guest satisfaction and at the same time expanding the guest portfolio 
and increasing revenue by offering a new service or product that has not been previously offered. It is thought that 
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tourism marketing with augmented reality applications may attract more attention than traditional tourism 
marketing tools. 

Augmented reality is something experienced and interacts with the user (İlhan & Çeltek, 2016). Users are surprised 
and impressed when they first use the system because it is new. However, once the “amazing” phase is over, 
practical benefit is demanded and the importance of the content comes to the fore. It should be noted that in 
augmented reality applications it is a narrative message (Craig, 2013). Therefore, tourism marketers should develop 
their strategies by understanding people and life. 

In the studies put forward by using augmented reality applications, it is seen that the audience's own experience 
and interactive applications can increase the interest in the brand or application and keep in mind; It is also thought 
that it can increase the loyalty to the brand. . In this period in which the brand value and awareness is tried to be 
increased by using all the opportunities of digital technology in tourism marketing; augmented reality and virtual 
reality systems are enriched with a whole new era. 
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26.  
An Investigation on Determinants of Tax Compliance Costs 

Vergi Uyum Maliyetlerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme 
 
Osman Geyik (Dicle Univesity) 
 
Abstract 
Its most basic definition, tax can be expressed as the monetary values received by individuals or corporations according to their 
solvency in order to meet the financing of public services.The need for taxes by governments has increased over the years. The 
most important reason for this increase is the need for more public financing due to changes in the nature and form of human 
needs. This change affects people's tax compliance and compliance costs in the same way. The attitudes and behaviors of 
taxpayers, who have to pay more taxes due to the increasing need for public financing, constitute the basis of tax compliance 
and compliance costs. Tax compliance is defined as the full and timely fulfillment of the duties and responsibilities of taxpayers, 
whereas tax compliance costs are the costs incurred by the taxpayers who fulfill these duties and responsibilities. These costs are 
examined under three titles as monetary costs, time costs and psychological costs. In this study, how tax compliance and tax 
compliance costs are perceived by the taxpayers and which determinants are effective on these costs are examined. The data 
obtained after the survey conducted with randomly selected 320 taxpayers were analyzed with the help of SPSS20 program and 
an assessment was made on the subject. 
 
Keywords: Tax compliance, tax compliance costs, SPSS. 

 

Giriş 

Vergiler, kamu harcamalarının finansmanı için gerekli olan ve devletler tarafından sürekli olarak başvurulan en 
önemli gelir kaynağıdır. Modern yaşamın gereklilikleri nedeniyle kamu harcamalarında meydana gelen artış, 
vergilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmuştur. Bu artış dolayısıyla vergi yükü artan vatandaşların 
vergileri ve kamu harcamalarını algılama biçiminde meydana gelen değişiklikler vergi uyumu ve uyum 
maliyetlerinin temel belirleyicileri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Vergi uyum maliyetleri, vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirirken katlanmak zorunda oldukları 
psikolojik maliyetleri, zaman maliyetlerini ve parasal maliyetleri kapsamakta ve bu maliyetlerin belirleyicileri 
çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; mükelleflerin inanç yapısı, siyasi otoriteye ve vergi kanunlarına bakışı gibi birçok 
değişken vergi uyum maliyetlerinin hissedilme düzeyini etkilemektedir. Vergi mükelleflerinin yerine getirmek 
zorunda oldukları ödev ve sorumluluklar vergi uyum maliyetleri üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Vergi 
yükünün fazla olması ya da vergi oranlarının çok yüksek düzeyde olması vergi uyum maliyetlerini artırırken vergi 
uyumunu da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunların yanı sıra mükelleflerin yüksek vergi oranlarıyla muhatap 
olması, karmaşık vergi kanunları dolayısıyla uzman desteği almak zorunda olması ya da vergi sistemindeki 
aksaklıklar dolayısıyla psikolojik sorunlar yaşaması doğrudan vergi uyum maliyetlerinin artmasına neden 
olmaktadır. Demografik ve diğer çeşitli faktörler dolayısıyla mükelleflerin vergiye karşı sergilemiş oldukları tutum 
ve davranışlarda farklılıklar gözlemlenmektedir. Kadınların ya da gençlerin vergilere karşı sergilemiş oldukları 
tutum ve davranışlarla erkeklerin ve yaşlıların vergilere karşı sergilemiş oldukları davranışlar arasında bazı 
farklılıklar meydana gelmektedir. Bu durum vergi uyumu ve vergi uyum maliyetleri için de geçerli bir durumdur. 
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Dolayısıyla vergi uyum maliyetleri konusu incelenirken daha önce bahsedilen belirleyicilerin tamamının göz 
önünde bulundurulduktan sonra gerekli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde mükellef 
davranışlarını yalnızca vergi oranlarına ya da vergi kanunlarına bağlamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Literatür 
Vergi uyumu ve uyum maliyetleri konusunun birlikte ele alınarak incelenmesi iki konunun daha anlaşılır bir hale 
gelmesini kolaylaştırmaktadır. Bu iki konu hakkında birçok çalışma yapılmıştır bu çalışmaların bir kısmını şu 
şekilde sıralamamız mümkündür. 

ABD’de yapılan bir çalışmada, vergi uyumunun belirleyicilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda, ceza oranlarının ve toplumsal normların vergi uyumu üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir (Scott ve 
Grasmick:1981). Belçika’da yapılan bir çalışmada, vergi oran ve ceza yapısı ile vergi uyumu arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edilememiştir.  Sosyal ve toplumsal normların vergi uyumu üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir 
(Geeroms ve Wilmots: 1985). ABD’de yapılan bir diğer çalışmada ise, mükelleflerin adalet algısı, cinsiyetleri ve 
geliri elde ediş şekillerinin vergi uyumunu etkilediği sonucuna varılmıştır (Porcano:1988). Yeni Zelanda’da yapılan 
bir çalışmada; vergi uyumunda gelir kaynağının öneminin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; 
kaynaktan kesinti yoluyla vergilendirilen mükelleflerin vergiye uyum konusunda sorun yaşamadıkları, ancak 
vergisini kendisi ödeyenlerin vergiye uyum problemi yaşadıkları ve vergi kaçırmaya eğilimlerinin yüksek olduğu 
algısının var olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Natrah:2012).  

ABD’de yapılan başka bir çalışmada ise gelir vergisinin uyum maliyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 
neticesinde gelir vergisinin uyum maliyetlerinin yüksek olduğu ve kendi işinde çalışanların vergi uyum 
maliyetlerinin yüksek düzeyde olduğu sonucu elde edilmiştir (Chattopadhyay ve Das-Gupta:2002). İngiltere’de 
yapılan bir çalışmada, İngiltere gelir idaresine bağlı mükelleflerle ilgili bir çalışma yapılmıştır. Vergi mükelleflerinin 
vergi ödevlerini yerine getirirken harcamış oldukları zamanın ve paranın maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır. 
Kişilerin harcamış oldukları parasal maliyetlerin gelirlerinin %1’ine denk geldiği sonucunu elde etmişlerdir 
(Godwin, Hardwick ve Sandford:1983). İngiltere’de yapılan bir diğer çalışmada ise, mükelleflerin, vergi ödevlerini 
yerine getirirken harcamış oldukları zaman maliyetlerini ve vergi uzmanlarına ödemiş oldukları ücretlerden dolayı 
parasal maliyetleri ölçmeyi amaçlamışlardır.  Uyum maliyetlerinin vergi gelirlerinin %3,6’sına tekabül ettiği 
sonucuna varılmıştır (Sandford:1973). Gelir vergisinin zaman maliyetlerinin incelendiği başka bir çalışmada ise bu 
vergiler için harcanan zamanın her yıl ortalama 27 saat olduğu, serbest meslek faaliyetinde bulunan gelir vergisi 
mükelleflerinin daha yüksek uyum maliyetlerine maruz kaldığı sonucuna varılmıştır (Blumenthal ve 
Slemrod:1995).  

Yeni Zelanda’da yapılan bir diğer çalışmada, uyum maliyetlerinin küçük ölçekli firmalar için çok yüksek düzeyde 
olduğu sonucuna varılmıştır (Sandford ve Hasseldine: 1992). İspanya’da yapılan bir araştırmada, vergi kayıtlarının 
korunması, beyannamelerin düzenlenmesi, muhasebe kaydını tutan uzmanlara gerekli bilgi ve belgelerin temin 
edilmesi gibi işlemlerin ardından işyeri sahiplerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının katlanmış oldukları uyum 
maliyetlerinin regresif seyir izlediği sonucuna varılmıştır (Pope, Fayle ve Chen:1991). Hollanda’da yapılan bir 
çalışmada, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin uyum maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Küçük 
firmaların uyum maliyetlerinin büyük firmalara nazaran daha yüksek olduğu ve toplam yıllık uyum maliyetlerinin 
vergi gelirlerine oranının yaklaşık olarak %4 dolaylarında olduğu sonucuna varılmıştır (Allers: 1995). Manisa ilinde 
yapılan bir çalışmada, vergi mükellefinin vergiyi algılama biçimleri ve vergiye karşı tutum ve davranışları 
incelenmiştir. Çalışmada, vergi mükelleflerinin vergileri kamu harcamalarının finansmanı olarak görmeleri 
durumunda vergiye uyumlarında artışın yaşandığı, vergi oranlarında ve cezalarında artışın ise vergi uyumunu 
azalttığı sonuçları elde edilmiştir (Muter, Sakinç ve Çelebi:1993). İstanbul’da yapılan bir çalışmada ise Türkiye’de 
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vergi bilincinin hangi düzeyde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma özellikle; Türkiye’de adalet ve 
eşitlik ilkelerinin ne düzeyde uygulandığı sorusu üzerinden mükelleflerin algısı ölçülmeye çalışılmıştır.  1.536 
kişiyle yapılan görüşmede, toplumun vergi ve vergi bilincine yönelik algısı çeşitli açılardan ele alınmıştır. 
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir.  Mükellefler vergiyi devletten alınan hizmetin bir karşılığı 
ve vatandaşlık görevi olarak görmektedirler.  Kişinin vergi kaçırma eyleminde bulunmasının, yakalanması 
durumunda maruz kalacağı cezalardan korkma derecesine bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.  Öderken yükü en 
fazla hissedilen vergi türlerinin KDV ve ÖTV olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar Türkiye’de uygulanan vergi 
sisteminin adil olmadığını düşünmektedirler. Aynı zamanda vergi sistemini; sade, anlaşılır ve kolay takip edilebilir 
bir vergi sistemi olarak görmemektedirler. Bununla birlikte vergi ödeme işlemlerinde zaman ve para maliyetlerinin 
yüksek olduğunu düşünenler toplum içinde ağırlıkta yer almaktadır (Çak, Şeker ve Bingöl).  

Vergi Uyumu ve Uyum Maliyetleri 
 
Vergi uyumu, mükelleflerin vergi kanunlarına uymak için vergi yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 
getirmesi anlamına gelmektedir. Vergi mükellefleri vergi yasalarına uyduklarında ve vergilendirmeye ilişkin ödev 
ve sorumluluklarını yerine getirdiklerinde vergi uyumu gerçekleşir. Örneğin, gelir vergisi mükellefinin 
beyannamesini zamanında doldurup vergi idaresine iletmesi uyum derecesinin yüksekliğine işarettir.  Vergi uyum 
maliyetleri ise bu ödev ve sorumlulukları yerine getiren vergi mükelleflerinin katlanmış oldukları birtakım 
maliyetleri ifade etmektedir. Bu maliyetler parasal maliyetler, zaman maliyetleri ve psikolojik maliyetler olmak 
üzere 3 başlıkta incelenmektedir. 

Mükelleflerin vergi uyumunu ve uyum maliyetlerini belirleyen beş temel faktör vardır. Bu faktörler;  

a. Gelir düzeyi b. Vergi oranı c. Vergi incelemesine alınma ihtimali d. Vergi Cezaları  

e. Kamu harcamaları algısı, şeklinde ifade edilebilir.  

Bu faktörlerin yanı sıra vergi ahlakı, vergi afları, vergi bilinci, vergi idaresinin etkinliği gibi bir dizi ekonomik ve 
sosyo-psikolojik faktörler de mükelleflerin vergi uyumu konusunda tutum ve davranışlarının belirleyicileri olarak 
değerlendirilmektedir (Özpehriz: 2005).  

Vergi uyum maliyetlerinin tasnifi yapılırken incelenen; psikolojik maliyetler, vergi ödevini yerine getiren vergi 
mükelleflerinin bu ödevleri yerine getirirken yaşamış oldukları duygusal durumları ifade etmektedir. Mükellefler 
genellikle stres ve kaygı içerisinde olduklarını söyleyerek, psikolojik maliyetlerin nedenlerinden bahsetmektedirler. 
Zaman maliyetleri ise vergisel ödevlerin yerine getirilmesi dolayısıyla mükelleflerin bu ödevleri yerine getirirken 
harcamış oldukları zamanı ifade etmektedir. Bu maliyetler; beyanname doldurma, vergi kanunlarını anlama vb. 
durumlar dolayısıyla harcanan zamanları kapsamaktadır. Parasal maliyetler ise, vergi mükelleflerinin vergi 
ödevlerini yerine getirirken harcamış oldukları parasal değerleri kapsamaktadır. Örneğin; SMMM ücretleri bu tür 
maliyetlerin en çok bilinenidir. 

Vergi uyum maliyetlerinin en az seviyeye indirilmesi için kamu otoritesinin bazı önlemler alması gerekmektedir. 
Bu önlemler ilk olarak vergi kanunlarında yapılacak düzenlemeleri içermektedir; çünkü vergi kanunlarının 
karmaşıklığı vergi uyumunu ve uyum maliyetlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunun yanı sıra 
mükelleflerin çalışma koşullarında iyileştirmelerin yapılması, vergi oranlarında indirime gidilmesi ya da 
vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklarda basitleştirme yolunun tercih edilmesi vergi uyum maliyetlerinin 
azalmasına katkı sağlayarak vergi uyumunu da olumlu yönde etkileyecektir. 
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Bulgular  
Anketin bir kısmını oluşturan soruların yer aldığı çalışmada, mükelleflere bazı sorular yöneltilmiştir. Vergi yükü, 
vergi ödeme dönemlerinde mükelleflerin içerisinde bulundukları psikolojik durumlar, vergi oran yapısı ve vergi 
sisteminin adaletli olması ya da olmaması gibi konularda mükelleflerin algılarının öğrenilmesine yönelik sorulan 
sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda şu sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Araştırmaya katılan 320 vergi mükellefinin %46’lık büyük bir kısmı vergi yükünü ağır bulduğunu, %20’si ise çok 
ağır bulduğunu ifade etmiştir. Vergi yükünün normal olduğunu düşünenlerin oranı %24 olmuştur.   Araştırmaya 
katılan vergi mükellefleri, vergi dönemleri öncesinde veya sonrasında psikolojik sorunlar yaşıyor musunuz? 
sorusuna %42 evet yanıtını verirken, %34 hayır, %24 ise zaman zaman yanıtını vermiştir. Ülkemizde vergi oranları 
çok yüksek düzeydedir ifadesine araştırmaya katılan vergi mükelleflerinin %36’sı kesinlikle katılıyorum, %43’ü 
katılıyorum yanıtını vermiştir. Ülkemizde vergi sistemi adaletlidir ifadesine mükelleflerin %45,3’ü katılmıyorum 
%34,3’ü ise kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Yüzdelik değerlendirmede eksik kalan kısımlar 
mükelleflerin konu ile alakalı beyanda bulunmak istememelerinden (fikrim yok seçeneğini işaretlemelerinden) 
kaynaklanmıştır. 
 
Mükelleflerin %37’si vergi ödeme sorumlulukları dolayısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederken, %53’ü 
bu ifadeye katılmadığını beyan etmiştir. Bu durumda mükelleflerin büyük bir kısmının vergi ödeme dönemlerinde 
psikolojik sorunlar yaşamadığı sonucuna varılmıştır. Mükelleflerin %41,3’ü vergi ödediğimde kendimi ruhsal 
açıdan kötü ve yıpranmış hissederim ifadesine katıldığını ifade ederken, %47,8’i ise bu ifadeye katılmadığını beyan 
ederken geri kalan kısım konu ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Mükelleflerin %78,6’sı daha az 
vergi ödediklerinde kendilerini daha mutlu hissedeceklerini ifade etmişlerdir.  

Sonuç  
 

Çalışmaya dahil olan vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı vergi yükünün çok yüksek olduğunu düşünmektedirler. 
Bu durum vergi uyumunu negatif yönde etkilemektedir. Vergi uyumunun negatif yönde seyretmesi ise vergi uyum 
maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.  

Vergi mükellefleri genellikle vergiye uyum gösterdiklerini düşünmektedirler; ancak bu uyumun önemli bir 
kısmının zorunlu vergi uyumu olduğu anlaşılmaktadır. Mükellefler vergi cezaları ve denetimler dolayısıyla vergi 
ödevlerini yerine getirmektedirler, bu durum Caydırıcılık Teorisi ve Rasyonel Tercih Teorisiyle desteklenmektedir.  

Mükelleflerin büyük bir kısmı Türkiye’deki vergi sisteminin zor, karmaşık ve adaletsiz olduğunu düşünmektedir. 
Bu durum vergi uyumunu güçleştirirken vergi uyum maliyetlerini de artıran bir etmen olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna ek olarak vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğu diğer vergi mükelleflerinin vergisini tam 
ödemediğini düşünmektedirler. 

Mükelleflerin önemli bir kısmı vergiyi üzerlerinde bir yük olarak görmektedirler. Bu durum vergi uyum sürecini 
olumsuz yönde etkilerken uyum maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.  Ankete katılan vergi mükellefleri 
vergi uyum maliyetlerinin çok yüksek düzeyde olduğunu düşünmektedirler.  Bu mükellefler vergi ödeme 
dönemlerinde psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade etmektedirler. Vergi mükelleflerinin çoğunluğu vergi 
oranlarının çok yüksek olduğuna ve vergi sisteminin adaletli olmadığına inanmaktadırlar.  
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Vergi öderken mutsuz olan mükellefin, maruz kalacağı psikolojik maliyetler yüksek düzeyde olacaktır. Parasal 
maliyetlerin ve zaman maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda psikolojik maliyetlerin artması ve genel olarak 
vergi uyumunun azalması kaçınılmazdır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda vergi uyumunun artırılması ve uyum maliyetlerinin azaltılması için 
kamu otoritesi tarafından atılması gereken başlıca adımlar ve öneriler şu şekilde sıralanabilir.  

• Vergi mükelleflerinin üzerlerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. (Parasal maliyetler/ Psikoloji maliyetler) 
• Vergi ödeme öncesinde ya da sonrasında mükelleflerin vergi ödevleri dolayısıyla yaşamış oldukları 

psikolojik sorunları ortadan kaldırmak için bu konuda profesyonel destek almak isteyen vergi 
mükelleflerine bu destek sağlanmalıdır. (Psikolojik maliyetler) 

• Vergi oranları ve oran yapısı yeniden gözden geçirilmeli. Mükelleflerin büyük bir kısmının sahip olduğu 
vergi sisteminin adaletsiz olduğu algısını ortadan kaldıracak yapısal reformlar gerçekleştirilmelidir. 
(Parasal maliyetler) 

• Vergi mevzuatındaki karmaşıklık giderilmeli, mevzuat daha anlaşılır hale getirilmelidir. Vergi 
mevzuatında sık sık değişiklik yapılmasından kaçınılmalıdır. (Zaman maliyetleri / Psikolojik maliyetler) 

• Vergi ödeme prosedürleri azaltılmalı mükelleflerin vergi ödeme süreci daha basit hale getirilmelidir. 
(Zaman maliyetleri / Psikolojik maliyetler) 
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27.  
Popular Culture and Social Control: An Analysis  

on Netflix Original Youth Films 
Popüler Kültür ve Sosyal Kontrol: Netflix Yapımı  

Gençlik Filmleri Üzerine Bir İnceleme 
 
Oya Şakı Aydın (İstanbul Commerce University)  
 
Abstract 
The three social types (hero, evil and fool), which Klapp underlined in his 1954 article, provide a significant framework for 
understanding the functioning of popular cultural texts. These social types, which emerge in fictional content, present figures 
that can be identified especially by young audiences. From a sociological perspective, the concept of type offers us useful 
categories when examining contents. However, it is not commonly used in communication studies, type categories that direct 
social approval and rejection are one of the dominant elements in making texts meaningful. From this perspective, in this paper, 
the concept of type as an indicator of the production of dominant narratives, representation of common role models and 
cultural standardization will be discussed in detail. Original youth films of Netflix, an online streaming platform that has 
become widespread in recent years, will be analyzed as examples. In this analysis, based on the characters in the texts, a survey 
will be conducted in line with social control and typing concept. 
 
Keywords: Social Types, Netflix, Film. 
 
Giriş ve Kuramsal Çerçeve  
Toplumu anlamaya çalışırken sosyolojik yaklaşımlar içerisinde en önemlilerinden birisi “toplumsal tip” 
yaklaşımıdır.  Herbert Spenser’dan bu yana tarif edilmeye çalışılan bu kategoriler yardımıyla dünyayı ve hayatı 
anlamlandırırız (Baker, 2014, p. 86). Modern toplumsal hayatı kavrayabilmek açısından toplumsal tipler önemli 
ipuçları sunar. Toplumsal tiplerin yaratılması Herbert Spenser ile başlamış olsa da esas olarak Simmel’in 
çalışmalarıyla gelişmiştir. Simmel kendisi bu alanı tanımlamasa da katkısı önemli olmuştur. Temelde tipler, 
“Sosyologların ve normal insanların çok çeşitli etkileşimlerle baş edebilmek için geliştirdikleri kalıplar” olarak 
tanımlanır (Ritzer & Spetnisky, 2012, p. 40). Simmel’in “yoksul” ve “yabancı”sı, Marx’ın “Lumpen Proleteryası”, 
Foucault’nun “deliler”i, Mills’in “İktidar seçkinleri”, edebiyatta ise Moliere’in “Cimri”si, Balzac’ın “Baba 
Grandet”si tiplere örnek gösterilebilir (Coşkun, 2017, p.1147). “Todorov’un insanda toplumun yerini incelemek 
veya mikro sosyolojik evrende toplumu görmek” diye ifade ettiği” bir durum söz konusudur (Aydemir,2016, p.12).  

Toplumsal tiplerin tanımlanmasında farklı yaklaşımlar karşımıza çıkar. Bunlardan bazıları şöyledir: “Toplumsal 
tipler sosyokültürel sistem içerisindeki alışılmadık rollerdir”, “tipler, toplumun bazı üyeleri tarafından sergilenen 
ve toplumun çıkar, kaygı ve eğilimleri bakımından özgül çağrışımları olan davranışların soyutlanmasıyla elde edilen 
inşalardır” (Coşkun, 2017, p. 1147). “ Toplumsal tip insanları sınıflandırmak için kullanılan popüler bir 
kategoridir. Klapp’e göre ise, “grup tarafından kullanılan rol davranışının kolektif bir normudur: insanların nasıl 
olması veya davranması gerektiğini gösteren idealize bir bağlamdır” (Best, 2018, p. 534). Başka bir tanımda ise 
“toplumsal tip bir tür insan prototipidir, toplum tarafından tanınan ve bir isimle adlandırılan belli bir grubun ya 
da insan kategorisinin tipik karakteridir” (Coşkun, 2017). Tip, “karakteristik özelliklerin toplamıdır, yapısal bir 
unsurdur. (…) Bireysel olarak temsil edilen ve ancak çok sayıda bireyin benzeri davranış ve eylemlerinde 
karakteristikleşen, ortak tanımlayana dönüşen analitik bir çerçeve, bilimsel anlamda da bir kavramdır” (Aydemir, 
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2016, p.16).  Popüler kültürün bu ihmal edilmiş kategorileri Klapp’in çalışmalarından sonra biraz daha görünür 
hale gelir. Özellikle film analizlerinde stereotip kavramının vurgulandığı görülür. Toplumsal tipler kabul gören 
(olumlu veya olumsuz) insan sunumlarıyken, streotipler azınlık veya kırılgan tabir ettiğimiz gruplara işaret eder 
(Dyer, 1999). Klapp’e göre temelde üç toplumsal tip vardır (Kahraman, Kötü ve Budala) ve bunlar kolektif bir 
süreçte yaratılır. Bir kişi nasıl davranırsa davransın onu kahraman yapacak olanlar diğerlerinin söylemidir (1954, 
p. 57). Tanımlayıcı toplumsal tipler bir tarafıyla bağlamsal olarak bireysel kendine has davranışla, daha resmi rol 
davranışı arasında bir yere denk gelmektedir. Simmel’in toplumsal tipleri hem tanımlayıcı hem işlevsel iken, 
Klapp’inkiler temelde tanımlayıcı olmaktadırlar (Korllos,1994,p.17). “Üretilen saygınlığın veya imajın birer 
yansıması olan bu anlatılarda, karakterin üzerine yapışan olumlayıcı değerler veya yerici unsurlar, üstünlük veya 
küçük düşürücü bir takım nitelemeler, dile getirilmek istenen algının, toplumsal bakışın anlaşılması/okunması 
adına birer imkân yaratır” (Aydemir, 2016, p.13). 

“Süregiden akışkanlıklar yaratan bu dünyanın anlam kategorileri olarak düşünüldüğünde toplumsal tipler, sahip 
olunan rol ve statü biçimlerinde, gündelik olarak deneyimlenen alışkanlıklarda ve hayat pratiklerinde kısaca 
üretilen gerçeklik dolayımında kavranabilen, birey ve sosyal alan arasındaki köprülerdir. Yalnızca mikro düzeyde 
bireyle çerçevesi çizilen değil, aynı zamanda makro ölçekte toplumsalın karakteri olarak da beliren bir biçimlenişin 
tezahürüdür. Toplumsal bilinç kodlarının bazı somut görünümler ile açığa çıktığı bu alanın eyleyicilere atıfla 
açıklanmasında tipler önem kazanır” (Aydemir, 2016, p.15). Sonuç itibariyle toplumsal hayat bireylerin 
sergiledikleri performanslarla ve benliğin çok çeşitli sunumlarıyla doludur; “Kişi (person) sözcüğünün ilk 
anlamının “maske” olması büyük olasılıkla basit bir tarihsel rastlantı değildir. Daha ziyade herkesin her zaman her 
yerde, az çok farkında olarak belli bir rolü oynadığı gerçeğinin kabulüdür bu… Biz birbirimizi bu roller içinde 
tanırız; bu rollerde kendimizi tanırız” (Goffman, 2009, p.31). 

Bu kuramsal çerçeveden bakarak bu bildiri ekseninde şu sorular gündeme gelmektedir: 

• Makro düzeyden bakarak, Toplumsal kontrol ile tipler arasında nasıl bir ilişki vardır? 
• Mikro düzeyde Netflix akış platformunda -küresel yaygınlığını göz önüne alarak-, öne çıkan toplumsal 

tiplerin özellikleri nelerdir?  
• Yine mikro düzeyden bakarak Netflix yapımı gençlik filmlerinin öne çıkardığı toplumsal tiplerin 

özellikleri ve filmin hikâyesindeki rolleri/işlevleri nelerdir? 
• Bu filmlerin Klapp tarafından önerilen tipleri görebiliyor muyuz? Yeni üretilen ve vurgulanan tipler var 

mıdır? 

Özellikle sinema filmlerinde karakter, anlatı ve tür filmin ana hattını göstermektedir. Buradan yola çıkarak 
toplumsal bir ürün olan film metninin karakterlerinin ve hikâye örgüsünün anlatıyı izleyiciye geçiren temel 
unsurlar olduğu söylenebilir. İzleyici açısından bakıldığında filme dâhil olma ancak karakterlerle bağ kurarak 
(özdeşleşerek) mümkün olacaktır (Coşkun, 2017). Örnek çalışmalarda, filmlerde kullanılan tipleri veya 
stereotipleri ortaya çıkarmak için sahneler, posterler veya hikaye örgüleri içerik analizine tabi tutulmaktadır (Lee, 
2016; Madaan et. Al., 2018) Bu sunumda da yukarıdaki açıklama ekseninde sorduğumuz temel sorulara cevaplar 
bulabilmek amacıyla, Netflix Orijinal içeriği olan “Gençlik Filmi” etiketli, 2019 yılına ait üç filmi karakterler, 
konu, olay örgüsü ekseninde inceleyeceğiz.  

Netflix ve Anlatı Dilinin Unsurları 

Netflix çevrimiçi akış platformu Türkiye’de hızlı bir şekilde etkinliğini artırmaktadır. Bu noktadan bakarak 
Netflix’in tüm dünyada egemen bir seyirlik-eğlence ortamı haline gelmesinin dijitalleşmenin bir sonucu olduğunu 
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söylemek yanlış olmayacaktır. Netflix’in Türkiye web sitesinin ana sayfasına girdiğinizde oldukça basit ve anlaşılır 
hazırlanmış bir ekranı olduğu görülür. Kullanım kolaylığı, hızı ve pratikliği bu tip platformlara üye olma ve ücret 
ödeme açısından güvenilirlik gibi hayati bir unsurdur (netflix.com/tr). 1997 yılından bu yana dijital içerik 
sektöründe yer alan Netflix, kendi verilerine göre 139 Milyon ücretli aboneye, 190 ülkede servise sahiptir 
(netflix.com/tr). Netflix’in içeriğini geliştirme ve yeni aboneler kazanmak için dizilerden sonra film sektörüne de 
yatırım yapmasının şirketin projeksiyonun bir parçası olduğu yöneticiler tarafından da ifade edilmiştir (Reed 
Hastings, TEDTalks, 2018). Dijitalleşme ile birlikte içerikler önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Netflix ve benzeri 
platformlar yeni nesil izlemenin doğasına uygun olarak içeriklerini şekillendirmektedir. Platform, özellikle maraton 
izleme (Binge Watching) alışkanlığının gençler ve genel izleyici kesimlerinde yaygınlaşmasına olanak sağlayan 
yapısal özelliklere sahiptir. Üst üste izleme, özdeşleşme ve bağımlılık ekseninde yoğunluğu artıran bir faktör olarak 
karşımıza çıkar (Panda&Pandey, 2017, pp. 425-427). 

2017’de PEW araştırma merkezinin yapmış olduğu kapsamlı bir çalışmaya göre, 18-29 yaş aralığındaki izleyicilerin 
%61’i televizyon yayını yerine akış platformlarını tercih etmektedirler. Bu platformlardan en popüleri olan 
Netflix’in, özellikle 2017’den bu yana gençlere dönük içeriklere ağırlık verdiği gözlenmektedir. Akış servisi, House 
Of Cards veya Orange is the New Black gibi dizilerle yetişkin izleyiciyi hedef alan içerikler yerine, son yıllarda 
gençlik, ergenlik sorunlarına odaklanan dizi ve filmlerle ön plana çıkmaktadır. Piyasaya giren rakipleriyle (Hulu 
veya Amazon) baş etme stratejisi olarak da içeriklerin ayrışması ve genç izleyiciyi hedefleme öne çıkmaktadır. 
Stranger Things adlı diziyle başlayarak, Netflix tanıdık temalar (ergenlik, aile, ilişkiler, ilk aşk, kimlik arayışı vb.) 
her türden izleyiciye hitap edecek şekilde ama genç oyuncularla işlemektedir. Gençlerin kendilerini anlatan 
hikâyelere ve rol modellerine olan talebi bu içeriklerin izlenme oranlarına da yansımaktadır. 2000 sonrası doğan 
izleyiciler, reklam aralarına, sansürlü içeriklere tahammül edemedikleri için ve yeni anlatı diline yani hızlı akış 
mantığına uygun olduğu için Netflix ve benzeri platformları tercih etmektedirler. Bireyselleşen içerik tüketimi 
özellikle genç izleyicileri çevrimiçi platformlara yöneltmektedir (Thomas, 2018). Bir başka araştırma ise gençlerin 
%62’sinin temel film izleme kaynağının Netflix olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir istatistik de Netflix’in 
geçtiğimiz yıl en çok izlenen üç dizisinin: (Elite, Sex Education ve You) ortak paydasının gençlik olduğunu ortaya 
koymaktadır (Berman, J. 2019). Tüm bu verilerden hareketle Dünya’nın her yanına yayın yapan, sürekli yeni 
içerikler üreten bir platform olarak Netflix’in genç izlerkitle üzerindeki etkisi tahayyül edilebilir. Türkiye gibi yeni 
olduğu ülkelerde de yerli içerikler üreterek gündeme gelmekte (Hakan Muhafız (2018) ve Atiye (2019) dizileri 
örneklerinde olduğu gibi) tanıdık oyuncu ve temalarla genç izleyiciyi çağırmaktadır. Klapp’in ifade ettiği biçimiyle 
toplumsal kontrol ajanı olan tipler, dizi içeriklerinde toplumsal kabulleri ve dışlamaları izleyicisine aktarmaktadır. 
Üstelik son derece hassas alımlayıcılar olan gençler özdeşleşme ekseninde psiko-sosyal açıdan daha fazla etki ve 
yönlendirme altındadırlar.  

Bulgular ve Tartışma 
Araştırma evreni olarak 2019 yapımı orijinal Netflix filmlerinden “gençlik filmi” etiketiyle yayımlanan 3 uzun 
metraj film seçilmiştir. Bu filmleri kısaca konularına ve hikâye örgülerine bakacak olursak,  

Tall Girl (Uzun Kız) Yön: Nzingha Stewart  (7+) 1,85 cm boyundaki Jodi fiziksel görüntüsü dolayısıyla kendisini 
farklı hissetmektedir. Boyuna uygun olmadığı için yıllardır kendisine aşık olan Jack’i görmezden gelmektedir. 
Okula gelen kendisi gibi uzun boylu Stig’e aşık olur. Stig ise okulun en popüler kızı olan Kimmy’le birliktedir. 
Stig ile yakınlaşan Jodi aslında onu olduğu gibi kabul eden ve seven Jack ve yakın arkadaşı Fareeda’nın varlığını 
bir ihanet sonrası keşfedecektir. Film bir kendini bulma ve kendini kabul etme hikâyesi olarak okunabilir. 

Rock My Heart (Kalbimi Salla) Yön: Hanno Olderdissen (13+) Doğuştan kalp sorunu olan ve tek şansı riskli bir 
ameliyat olan Jana, intihar girişinden kurtulur ve bir atla (Rock my heart) tanışır. Sağlık durumunu riske ederek 
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kendisinden başka kimseyi yanına yaklaştırmayan bu atla dostluk kurar ve bir yarışa hazırlanır. Limitlerini 
zorlayarak ve isyan ederek kazandığı bu yarış sonrası ameliyatını da olur ve hayata yeniden tutunur. Bu bir kurtulma 
ve kurtarılma hikâyesi olarak okunabilir. 

The Perfect Date (Mükemmel Randevu) Yön: Chris Nelson (16+) Üniversite için para kazanmak isteyen liseli 
Brooks,  çeşitli etkinliklerde sahte sevgili rolünü oynayarak para kazanmanın yolunu bulur. Yale üniversitesine 
girmeyi sabit fikir haline getirmiş olan Brooks kavalyelik yaptığı Celia’ya daha derin duygular beslemeye başlar. 
Sınıfsal farklılıkların da belirgin olduğu filmde başkası olmaya özenmek, kendini ve gerçek isteklerini keşfetmek, 
ait olduğun yeri bulmak gibi temalar gözleniyor. 

Filmlerde ön plan çıkan karakterlerin isimleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir: 

Tall Girl Rock My Heart The Perfect Date 
Jodi (16 yaşında)K Jana (17 yaşında) K Brooks (17 yaşında) E 
Fareeda  At (Rock) Murph 
Harper Paul Brenner Celia 
Jack Samy Shelby 
Stig Steckel Franklin 
Kimmy Paul’ün Kızı Brooks’un babası 
Schnipper   

Tablo1. Üç film üzerinden karakterler 
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Karakter özellikleri 

Kahraman: Cesaret, 
adanmışlık, görev 
bilinci, ortalamanın 
üzerinde bir başarı, 
kendine güven, 
başkalarını kurtarmak. 

Kötü: 
Canavarca eylemler, 
zalim, hain, ahlaksız, 
zorba, isyankar (otorite 
karşıtlığı) 

Budala: 
Zayıflık, akademik 
başarısızlık, cesaret 
eksikliği, beceriksizlik, 
kendine güvensizlik, 
gariplik, sakarlık 

İşlevsel Tip: 
Konu ve hikâye örgüsü 
içinde olay akışındaki 
işleviyle ön plana çıkan 
tipler 

Tall Girl Fareeda: Kimliğiyle ve 
dış görüntüsüyle barışık 
etnik kadın karakter. 
Arkadaşı Jodi’yi kendini 
kabullenmesi yönünde 
destekler.  
Jack: Bir nevi beyaz atlı 
prens, Jodi’ye tartışmasız 
bir aşk besliyor ve şartlar 
ne olursa olsun 
adanmışlığından vaz 
geçmiyor. Son kertede 
onu yaşadığı 
bunalımdan kurtarıyor.  
 

Kimmy: Havalı, 
popüler, güzel ve 
acımasız. Zorba 
mezuniyet kraliçesi. 
Schnipper: Sporcu, 
yakışıklı, acımasız, 
popüler kızın arkadaşı.  

Jodi: Aşırı uzun boyu 
sebebiyle dışlanıyor, 
alay ediliyor. Kendisini 
yetersiz ve çirkin 
buluyor. 
 

Harper: Jodi’nin 
güzellik kraliçesi ablası. 
Jodi’nin mükemmel 
versiyonu gibi. Aslında 
hikaye içerisinde yeri 
geldiğinde aşırı ideal 
olanı gösteriyor. 
Stig: İsveçli değişim 
öğrencisi, Jodi’nin 
gerçek sevgiyi ve 
samimiyeti ayırt 
etmesini sağlıyor. 

Rock My Heart Samy: Sağduyu sahibi, 
son kertede kendisi 
hayatını kaybederek 
Jana’nın kurtuluşunu 
sağlıyor. 

Paul’ün kızı: Saf 
kötülük içermemekle 
birlikte babasının at 
çiftliğinin satılmasına 
aracılık ederek ona 
ihanet etmiş oluyor. 

Jana: Hasta, zayıf ve 
acınası karakter. 
Gerçeklerle yüzleşecek 
cesareti yok. 
Paul: yaşlı at bakıcısı 
dışlanmış, alay edilen, 
başarısız bir karakter 

At: Jana’nın hayata 
tekrar bağlanmasını, 
başarısını sağlayan bir 
araç 
Steckel: Jana ve Paul’ün 
destekçisi 

The Perfect Date Murph: Mantıklı, akıl 
hocası eşcinselliğini açık 
yaşayan ve Brooks’a kim 
olduğunu hatırlatan kişi.  
Celia: Asi, düzen dışı, ait 
olduğu sınıfsal 
konumun dışında 
kendisi gibi olmaya 
çalışan bir kişi, 
Brooks’un 
özgürleşmesine yardım 
ediyor. 
 

Filmde belirgin bir 
kötü karakter yoktur. 

Brooks: özel birisi olma 
çabası, kendini 
olduğundan farklı 
görmek, kiralık kavalye 
işi üzerinden alay 
konusu oluyor. 
Kişiliğini kaybederek, 
başkalarını istediği kişi 
oluyor.  
Franklin: Sokak 
sanatçısı, yaptığı eserler 
alay konusu oluyor. 

Shelby: Akıllı, güzel, 
zengin, popüler liseli 
kız, Brooks’un arzu 
nesnesi ancak onun 
yalanını yüzüne vurarak 
dönüşüm yaşamasına 
vesile oluyor. 
Brooks’un babası: 
Yalnız, adanmış, 
özverili ama beceriksiz 
baba, Brooks’un 
kararlarını almasına 
ayna tutuyor. 

Tablo 2. Üç filmdeki toplumsal tiplerin ayrıntılı karakter analizi 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere filmlerin ana karakterlerinin (Jodi, Jana ve Brooks) her biri Klapp’in öne 
sürdüğü tiplerden “budala” kategorisine dahildirler. Filmin yan karakterlerinden bazıları karakter yapısı açısından 
bakıldığında kahraman kategorisindedir. Kötü toplumsal tipi her ne kadar kahramanın karşıtı gibi görünse de her 
anlatı için elzem değildir. Zira Rock My Heart isimli gençlik filminde veya The Perfect Date’de belirgin bir kötü 
bulunmamaktadır. Buna rağmen başkarakterin (budala) kendini sürekli zor durumlara soktuğu görülmektedir. 
Budala kötülüğü kendi içinde barındırmaktadır. 
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Gençlik filmi olan bu üç filmin ortaklaştıkları temaların, dostluk, aile, kimlik, büyüme ve kendini kabullenme 
olduğu görülmektedir. Filmlerdeki “kahramanlar” kendilerini sürekli budala durumuna düşüren arkadaşlarını zor 
durumlarında destek olmakta ve hatta onları kurtarmaktadırlar. 

Sonuç 

Toplumsal tipler film anlatısı çerinde işlevsel olarak var olmaktadırlar. Standartlaşmış ve seri olarak üretilmiş 
içerikler sunan dijital platformlarda içeriklerin (ürünlerin) birbirine benzeyen yapısını yaratılan ve kullanılan 
toplumsal tiplere bakarak da ortaya koyabiliriz. Filmleri toplumun bir tür aynası olarak görürsek, mekânlar, hikâye 
örgüsü, semboller, yıldızlar, karakterler ve teknikler üzerinden çıkarsamalarda bulunabiliriz (Edgerton, 1988, p. 
49). Yapılan karakter analizi seçilen filmlerde başkarakterin “budala” kategorisinde yer aldıklarını göstermiştir. 
Klapp bu kategoriye özel bir önem atfeder. Budala karakter özelliklerinin yanında kendisini içine düşürdüğü 
durumlarla da “budala”ya dönüşebilir. Geçişken bir toplumsal tip olarak kabul edilir. Doğru kararlar almakta 
zorlanan, muhakeme gücünden yoksun, garip veya aptalca davranan kişiler olabilir. Görüntüsü itibariyle 
topluluktan ayrılan (iri, hayvana benzeyen veya çirkin) bir kişi de olabilir. Ancak burada en önemli olan unsur bu 
tipten kaçısın mümkün olmasıdır (Klapp, 1949, p. 160). İşte bu noktada değişimin bir aracı olarak “budalalar” 
anlatı içinde son derece işlevsel hale gelir. 

İnsanın toplumsal düzen ve kontrol tutkusu hayatın her alanına yayılmıştır. Kurgusal anlatılarda üretilen hayatlar 
da bu çerçevede değerlendirilebilir. Kahramanlar toplumsal süreçlerde ve diğerlerinin söylemleriyle yaratılır. Bu 
filmlerden yola çıkarak üç başkarakterin geçirdikleri dönüşümün budaladan kahramana doğru bir çizgi izlediğini 
söyleyebiliriz. Seçilen filmler konu, oyunculuk ve olay örgüsü itibariyle farklılık gösterdikleri halde (üstelik Rock 
My Heart Almanya yapımı bir filmdir) içerikte yaratılmış olan toplumsal tiplerin yolculuğu birebir aynı şekilde 
gerçekleşmiştir. Anlatı dili kurulurken benzer kalıpların ve toplumsal tiplerin tercih ediliyor olması toplumsal 
kabuller konusunda genç izleyicilerden beklenenlerin tutarlı bir biçimde yansıtıldığına işaret eder. Netflix ve 
benzeri platformlar çok sayıda içerik üretmektedir. Bu içerikler farklı kültürel bağlamlarda, farklı oyuncularla ve 
hikâyelerle dolu olsa da benzer özdeşleşme figürlerini gündeme getirmektedirler. Yeni nesil izlemenin doğasına 
uygun olarak hızlı, akışkan, çekici ve çeşitli hale getirilen içeriklerde sınırlı sayıda toplumsal tip kategorisi 
üretilmektedir. 
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28.  
Central-Local Government Relations within the  

Framework of Autonomy and Administrative Tutelage 
Özerklik ve İdari Vesayet Çerçevesinde  

Merkez-Yerel Yönetim İlişkileri 
 
Makbule Şiriner Önver (Batman University) 
 
Abstract  
For their structures of local administrations are the closest administration unit to the public. Governments constitute a local 
administrative units for an effective public service presentation and a requirement for democracy. Due to state forms, local 
governments’ relations with the centre government may differ. But for democracy and effective service, local administrations 
are accepted and supported to be autonomous at a certain level. In particular, unitary states use authority of administrative 
tutelage to prevent autonomy from creating a fragmented structure and to provide effectiveness in services. Turkey has a unitary 
state structure. Local administrations are located within the administrative structure of Turkey. Local administrations have 
autonomy within the boundaries set by law. The centre has many tools to provide control over local governments. The most 
important of these tools is administrative tutelage mechanism. Within the scope of the study, the historical process emphasizes 
the authenticity of the countries and discusses autonomy, democracy and administrative tutelage. The source of the difficulties 
experienced in the balance of local autonomy and administrative tutelage in Turkey is being tried to understand. 
 
Keywords: Central administration, local administration, autonomy, administrative tutelage, Turkey. 

Giriş 

Çağdaş devletlerin örgütlenişi yerel ve merkezi düzeyde olmaktadır. Devlet, görev ve sorumlulukları kapsamında 
kamuya yönelik vereceği hizmetlerin etkin, verimli kamu yararına olması için çeşitli kademelerde, hizmetin 
özelliğine göre bir örgütlenme yapısına sahiptir. Her devlet oluşumu, tarihsel oluşum süreci içerisinde çeşitli 
dinamiklerin ve aktörlerin etkisi altında gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşim süreci içerisinde devletlerin yapıları 
belirlenmektedir. Böylece üniter veya federal yapılar olarak şekillenmişlerdir, şekillenmektedirler. Şekillenen bu 
yapılar dönem dönem değişime uğrasa da devletin oluş amacına uygun tarzda ülke çapında varlığını göstermek, 
vatandaşlarına ulaşmak, hizmet sunumu için benzerliklerin yanında kendine özgü bir örgütlenme 
gerçekleştirmektedirler.  

Devlet, sunduğu kamu hizmetleri için gerekli yetki, görev ve sorumlulukların belirlendiği bir örgütlü yapıdır. 
Devletin örgütlediği bu yapıda amaçları kamusal görev ve hizmetleri, kamusal fonksiyonlarını verimli etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Oluşturulan bu birimlerin uyumlu işlemesi, amaç ve hedeflere uygun 
hareket etmesi için de denetleme işini yapmaktadır.  Devletin idari örgütlenmesi iki temel üzerinden yapılmaktadır: 
merkezden ve yerinden yönetim. Her ülken, ekonomik, sosyal, ekonomik, siyasi, tarihi ve kültürel olarak farklı 
olmasına rağmen idari örgütlenmesi bu iki ilke üzerine inşa edilmektedir. Ülkeler arasındaki farklılıklar merkeze 
veya yerinden yönetime verilen ağırlıklarda kendini göstermektedir.  

Ülkelerin idari örgütlenmesi demokratik yönetimlerin daha fazla olması tercih edilen bir yönetim biçimi haline 
gelmesi ile idari örgütlenmeler tekrardan irdelenmeye başlanmıştır. Demokrasinin halkın katılımı ile yönetme 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
181 

olarak benimsenmesi ve bu yönetim biçiminin daha iyiye nasıl ulaşılabileceğine ilişkin kuramsal ve pratik çalışmalar 
artmıştır. Siyaset ve kamu yönetiminde belli başlı konular haline gelmiştir.  

Bir yandan yönetime halkın katılımının arttırılması, yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını sağlama, diğer 
yandan kamusal hizmetlerin sunumunda etkinlik ve verimlilik yerinden ve merkezden yönetim arasındaki 
ilişkilerin sürekli irdelenmesini getirmiştir. Merkezden ve yerinden yönetimin sakıncaları ve yararları sıralanarak 
en iyi örgütlenme biçimi oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Ancak ülkelerin tarihsel süreçte yaşadıkları, mevcut devletin kuruluşu, belirleyicileri, dinamik ve aktörleri bu 
yönetim ilkelerinden hangisine daha fazla ağırlık verileceğini, ikisi arasında dengenin nasıl, hangi araçlarla 
sağlanacağını belirlemektedir. 

Merkezi örgütlenmenin yanı sıra en yaygın olarak merkez/yerinden yönetim karşıtlığı, iş birliğinde öne çıkan yerel 
yönetimler olmaktadır. Yerel yönetim, yerinden yönetim örgütlenmesinde idari yerinden yönetim başlığı altında 
coğrafi yerinden yönetimdir.   

Yerel yönetimler, yapıları gereği halka en yakın yönetim birimidir. Genel olarak ülkenin yönetimi, etkin bir 
kamusal hizmetin sunumu ve demokrasinin bir gereği olarak merkez ve yerel yönetim birimlerinin eşgüdümlü ve 
ortak çalışmaları ile gerçekleştirilir. Devletlerin siyasi merkezden yönetim ya da siyasi yerinden yönetim olarak 
biçimlenmelerinden kaynaklı, yerel yönetimlerin sınırları, merkez ile olan ilişkileri, aralarında kurulan dengenin 
niteliği farklılıklar gösterir. Ama demokrasi ve etkin, verimli hizmet sunumu için yerel yönetimlerin belirli bir 
düzeyde özerk olmaları kabul edilir ve desteklenir. Özellikle üniter devletlerde, özerkliğin, parçalı bir yapı 
oluşturmasına engel olmak ve hizmetlerde etkinliği sağlayabilmek için merkezin idari vesayet yetkisi kullanılır.   

Üniter bir devlet yapısına sahip olan Türkiye, idari yapısında yerel yönetimlere yer vermektedir. Yerel yönetim 
birimleri, kanunlarla belirlenmiş sınırlar içerisinde belli bir özerkliğe sahiptirler. Merkez, yerel yönetimler üzerinde 
kontrol sağlamak çeşitli araçlara sahiptir. Bu araçlardan en önemlisi ise idari vesayet mekanizmasıdır.  

Bu çalışma, Türkiye’deki yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişkinin hangi temel üzerine 
oturtulduğunun anlaşılması amacını gütmektedir. Bu anlaşılmanın, Türkiye’deki demokrasi tartışmalarına katkı 
sunacağı beklenmektedir. Onun için, çalışmanın temel sorusunu, merkez yerel yönetim arasındaki çatışmanın, 
sorunların temelinin ne olduğu oluşturmaktadır. Merkez ve yerel yönetimler arasında kurulan ilişkinin temel 
belirleyici motivasyonunun, parçalanma korkusu, birliği-bütünlüğü koruma güdüsü üzerine kurulu olduğundan 
hareket edilmektedir.  Özellikle yerel yönetimlerin Osmanlı İmparatorluğu örgütlenme yapısı içine dahil edilişi, 
ulus devletin inşası ve üniter devlet yapılanması ile yakından ilgilidir.  Böyle bir tarihçeye sahip devlet 
örgütlenmesindeki yaklaşım merkezin ağırlığının her zaman hissedilmesi, yerel yönetimlerin özerkliğinin 
kısıtlanmasıdır.  

Bu çerçeve içerisinde çalışma kapsamında üniter bir yapıya sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
günümüze kadar yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişkiler, özerklik ve idari vesayet bağlamında ele 
alınmaktadır. Konuya, öncelikle üniter, federal devletler ve yerel yönetimlerde özerklik ve idari vesayet kavramları 
ekseninde bakılmaktadır. Arkasından Türkiye’nin yerel yönetimler tarihçesi özerklik-idari vesayet çerçevesinde 
irdelenmektedir. Günümüz Türkiye’sinde ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar ekseninde yerel 
yönetimler-merkez dengesinin şekillenişi incelenmektedir. Son olarak çalışma, demokrasi-özerklik-idari vesayet 
ilişkisinin genel bir değerlendirilmesi ile bitirilmektedir.  
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Yerel Yönetimler: Özerklik ve İdari Vesayet  

Merkezden ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılan örgütlenme ilkeleri devlet örgütlenmelerine uyarlandığında 
karşımıza temel devlet yapılanmaları ortaya çıkmaktadır. Yerinden yönetim ilkesi siyasi ve idari olarak ayrılmakta 
ve federal devlet yapılanması siyasi yerinden yönetime denk düşmektedir. Burada yerinden yönetim esas alınmakta 
her “yerin” kendi merkezi yapısı, meclisi, yönetim organları bulunmaktadır. Yerinden yönetimin idari alt başlığı 
altında yer alanlar ise merkezi örgütlenmenin sakıncalarını gideren coğrafi ve fonksiyonel yerinden yönetim 
ilkelerine göre gerçekleştirilen örgütlenmeler olmaktadır. Coğrafi yerinden yönetimler Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartında geçen yerel yönetimler olmaktadır. İdari olarak coğrafi esaslara göre örgütlenen bir merkeze bağlı 
yapıları ifade eden yerel yönetimler, ölçek itibari ile demokrasiyle ilişkilendirilmektedirler.  

Merkezden yönetim, kamuya verilen hizmetlerde birlik ve bütünlüğün sağlanması, ilgili kararların alınmasında ve 
uygulanmasında tek merkezin olması ve onun hiyerarşik yapısı içinde hareket etmektir. Üniter devlet, siyasi ve 
idari olarak ikiye ayrılan merkezden yönetimin siyasi bölümünü ifade eder.  İdari olarak merkezden yönetim ise 
siyasi merkeziyetçiliğin bir sonucu olarak, kamu hizmeti ile ilgili planlama ve uygulamalarda hiyerarşik örgütlenme 
yapısının baskın olması, alt kademelere mümkün olduğu kadar az yetkinin verilmesidir (Eryılmaz, 2015, s.110). 
Katı bir merkeziyetçiliği ifade eden bu yönetim biçiminin, saf bir biçimde uygulandığı bir devlet yapılanması 
yoktur. Merkezi örgütlenme hiyerarşik yapısı içerisinde alt kademelere, örgütlere yetki aktarımı, yetki genişliği 
ilkeleri ile bu merkeziyetçiliği yumuşatma yollarına başvurabilmektedir. Bir yandan merkezden yönetimin güçlü 
devlet, bölgeler arası hizmette eşitliğin sağlanabilmesi, çalışan personel üzerinde yerelin etkisinin azaltılması gibi 
faydaları bulunmaktadır. Diğer yandan ise yerelin farklılaşan ihtiyaçlarının bilinememesi, bürokrasi, kaynak israfı, 
gecikme gibi durumlar yaşanabilmektedir. Merkezin hizmet yükünün artması örgütün büyümesi hantallaşmayı 
arttırmaktadır. Aynı zamanda halkın katılımının ve ilgisinin azaldığı gözlenmektedir (Eryılmaz, 2015, s.115). 
Merkezden yönetimin ortaya çıkan sakıncalarını en iyi şekilde ortadan kaldırabilecek çözüm yerinden yönetim 
ilkesine göre örgütlenmenin gerçekleştirilmesi olarak görülmektedir.  

Yerel yönetimlerin en belirgin özellikleri merkezi yönetimin hiyerarşik yapılanmasına dahil olmamaları ve 
kanunlarla belirlenmiş sınırlar içerisinde özerk olarak hareket etmeleridir. Ölçek bakımından yerel halkın yönetime 
katılımının, verilen hizmetlere ilişkin yönetimle daha yakın temas da olma ihtimalinin merkezden daha fazla ve 
yoğun olması demokrasinin pekişmesi ve gelişmesi açısından yerel yönetimleri önemli kılmaktadır. Aynı zamanda 
küreselleşmenin artışı ve gelişimi ile birlikte yerelleşmenin de demokrasi vurgusu ile ön plana çıkartılması dünya 
genelinde yerel yönetimlerin değerini arttırmıştır.  

Yerel yönetimlerin eşitlik, özgürlük, temsil ve katılım değerlerini yaşatması ile demokrasiyle arasında sıkı bir ilişki 
kurulmaktadır. Ortaçağ komünlerine kadar götürülen yerel yönetimlerin, demokrasinin yerleşmesinde, 
gelişmesinde önemli katkıları olduğu kabul edilmektedir. Bunun temel ve en önemli gerekçelerinden birisi ise yerel 
yönetimlerin merkezileşme ile birlikte merkezi yönetimin gücüne karşı denge unsuru olarak yer almasıdır (Görmez, 
2000, s.81). Bu sebeple yerel yönetimlerin varlığı ve devamlılığı demokrasi bağlamında istenen bir durumdur. Aynı 
zamanda kamusal hizmetlerin sunumunun ivedi, etkin ve verimli sağlanabilmesinde merkezi yönetimin ortaya 
çıkan sakıncalarını giderebilmektedir.  

“Katılımcılık, çoğulculuk ve şeffaflık; yerel yönetimler için daha sıklıkla kullanılması gereken kavramlardır. Çünkü̈ 
halkın kendisini daha iyi bir şekilde ifade edebildikleri birimler yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler ile demokrasi 
arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır “ (Koç, Baharçiçek, 2018, s.700). 
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Merkezi yönetimin gücüne karşı durabilmesi, demokrasi ile özdeşleştirilmesi yerel yönetimlerin özerk olmaları ile 
ilgilidir. Yerel yönetimler denilince ilk akla gelen merkez karşısında bu yönetimlerin özerk olduklarıdır. Türk Dil 
Kurumu’na göre özerklik; otonomi, muhtariyet anlamına gelmekte,  

“Bir topluluğun (…) ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı” dır. (H/sozluk.gov.tr, 2019). 

Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartında (H/tbb.gov.tr, 2019) özerk yerel yönetim kavramı madde 3’de 
şöyle ifade edilmektedir: 

“1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu 
işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 
düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.  

2- Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden 
oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul toplantıları 
tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan 
meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere 
başvurulabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.” 

Yerel yönetimlerde özerkliği belirleyen merkezi yönetim tarafından oluşturulan ve yürürlüğe konulan kanunlar 
olduğu görülmektedir. Bu anlamda yerel yönetimler bağımsız bir “devlet” gibi hareket eden ve kabul edilen 
yönetimler/oluşumlar değillerdir. Yerelin olması bir merkezin olmasını zorunlu kılmaktadır. Ama merkezin olması 
yereli zorunlu kılmamaktadır. Merkezi yönetim ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasi, kültürel ve coğrafi yapısına, 
imkanlarına göre merkezi yönetimin sakıncalarını giderebilme adına yerel yönetimlere başvurmaktadır.  Yerel 
yönetimler siyasal ve yönetsel konumları itibari ile demokrasi bağlamında ele alınmakta ve tartışılmaktadır (Güven, 
Karkacıer, Şimşek, 2017, s.198). Özellikle yerel yönetimler konusunda siyasal ve yönetsel bağlamda tartışılan yerel 
yönetimlerin özerkliği olmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında belirtildiği gibi yerel yönetimlerin 
varoluş sebebi yerel hizmet sunumudur. Bunu gerçekleştirecek ise yereldeki vatandaşların demokratik seçimler ile 
işbaşına getirdiği, meclis ve yürütme organlarıdır. Bu anlamda yerel yönetim organları seçmenlere karşı 
sorumludur. Fakat yerel yönetimlerin bir diğer yüzü ise merkezi yönetimle aralarında kurulan ilişki olmaktadır. Bu 
ilişkinin temel tartışma konusu özerkliğin sınırları olmaktadır. Diğer bir deyişle idari vesayetin kapsam, konusu ve 
sınırlarının ne olacağıdır. Bunun belirlenmesinde ise yerel yönetimlerin ülkeye olan katkısı ile ilişkilendirilerek ele 
alınmaktadır. Yerel yönetimlerin genel ülke yönetimi içerisindeki rolü, yararları ve sakıncaları dikkate alınarak 
belirlenmektedir (Belli, 2017.s.111). Yerel yönetimlerin özerk olması demokrasi açısından önemsenmektedir. 
Ancak özerklik, özellikle Türkiye gibi ülkelerde mutlak olarak ele alınmamaktadır (İşbir, s.1595). Yerel 
yönetimlerin özerkliğinin temel kaynağını, karar organlarının halk tarafından seçimle oluşturulması, merkezden 
ziyade yerel halk oluşturmaktadır. Özerk olmaları merkezin tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmalarını 
getirmektedir.  

Özerkliğin temelleri yerel yönetimlerin, özgür karar alabilme, bağımsız organlara ve seçimle işbaşına gelen idare, 
yeterli mali imkanlarının olması oluşturmaktadır. Bu temeller bir anlamda yerel özerklik türlerini sınıflandırmada 
yol göstericidir. Yerel özerklik türleri; idari, mali ve siyasi özerklik olarak üçe ayrılmaktadır.   

İdari özerklik; organların seçimle belirlenmesi ve merkezin etkisinde kalmadan, kararlar alıp uygulamasıdır.  

Mali özerklik; yerel yönetimlerin vermekle sorumlu tutuldukları görevleri yerine getirebilmesi için yeterli gelir 
kaynaklarının olması ve kaynaklar üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmasıdır.  
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Siyasi özerklik; yasa yapma ve uygulama yetkisine sahip yerel organların olmasıdır. Bu organlar merkezi 
yönetimden bağımsız, özerk bölgede yasama ve yürütme işlevlerini yerine getirirler (Koç, 2015, s.127-141). Siyasi 
özerklik genel olarak federal devletlerde, federe devletlere verilen özerkliği ifade etmektedir. Federal devletlerin 
oluşumunda federe devletlerin karşılıklı rızası ve anlaşmaları söz konusudur. Rıza ve anlaşma üzerinden federal 
devletin ve federe devletlerin siyasal alandaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.  

Üniter devletlerde asıl olan ise idari ve mali özerkliktir. Bu özerkliğin sınırları üniter devletin yasama organı 
tarafından hazırlanan kanunlar veya devletin Anayasasında sınırları çizilir. Sınırları korumak için merkezi 
yönetimin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi tanınmıştır. Aslında merkez mali anlamda ve idari 
anlamda yereli kendi belirlediği sınırlar içerisinde tutma yetkisine sahiptir. Yerel özerkliğin varlığı, mahalli 
müşterek ihtiyaçların yerelde seçimle işbaşına gelmiş organlar tarafından kamusal hizmetlerin sunulabilmesi için 
hem idari hem de mali özerkliğin birlikte olması ile mümkündür.  

Türkiye’de Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimlerin oluşması, tarihsel süreçleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak küreselleşme, ülkeler 
arası ilişkiler, bölgesel yapılanmalar, ülkelerin belli konularda ortak hareket etme yönündeki istekleri ortak bir 
takım değerler oluşturmalarına ve bunları uygulamaya geçirmelerine yol açmaktadır. Bundan kaynaklı olarak 
yapılan anlaşmalar, kabul edilen metinler diğer pek çok konuda olduğu gibi yerel yönetimler konusunda da 
ortaklaşmayı getirmektedir. Yerel demokrasinin, özerkliğin önemsenmesi, vurgulanması, buna ilişkin 
uygulamaların hayata geçirilmesi de ülkelerin farklılıklarına rağmen bu noktalarda ortaklaşmalarını getirmiştir. 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi. Ayrıca pek çok ülke artık Avrupa Birliği gibi yerel yönetimleri, yerel 
özerkliği ulusal birliği bozucu, aşındırıcı olarak değerlendirmemektedir. Aksine bütünleşmeyi kolaylaştıran bir araç 
olarak kullanmaktadırlar (Alodalı vd., 2007:2). Ancak ülkelerin tarihi toplumsal, siyasi, kültürel yapıları yerel 
özerkliği yasal olarak biçimlendirirken ve uygulamada kimi farklılıkların ortaya çıkmasına, anlaşmaların kısmi 
kabullerine yol açmaktadır.  

Türkiye’nin kendine özgü yapısı ve yerel yönetimler tarihi de 21.yüzyıldaki yerel yönetimlerini ve yerel özerkliğinin 
uygulanma tarzını belirlemekte ve yönlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğundan miras 
aldığı pek çok kurum ve değer üzerine yeni bir ulus devletin inşa edilmiş halidir. Osmanlı İmparatorluğunun son 
yıllarına doğru İstanbul pilot bölge olarak belirlenerek, özellikle batıda yerel yönetim kurumu olarak belediyeler 
oluşturulmaya ve işletilmeye çalışılmıştır. Tanzimat’ın ilanı ile  yerel yönetim uygulamalarından olan ilk belediye 
örgütleri 1855 yılında kurulmuştur. Ancak bunlar merkezi idarenin taşradaki organları gibi çalışmışlardır. Bu  
çalışma tarzı cumhuriyetin ilanından sonra kurulan yerel yönetimlerde de devam etmiştir. Çünkü, “Merkeziyetçi 
siyasal yapının ve bununla örtüşen siyasal kültürün Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir günde değişmesi beklenemezdi. 
Cumhuriyet siyasal kültür ve siyasal yapı özellikleriyle ve hatta çoğu kurumlarıyla Osmanlı merkeziyetçiliğini 
devralmıştır”(Görmez, 2000, s.82).  

1913 yılında İl Özel İdareleri, 1930 yılında 1580 sayılı kanun ile Belediye ve 1924 yılında 442 sayılı Köy kanunu 
ile köyler düzenlenmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel yönetim kuruluşları olarak İl Özel İdareleri, 
Belediyeler ve Köyler olarak kabul edilmiş ve yönetim yapısı buna göre şekillendirilmiştir.  

Türkiye’de yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi oluşturulurken en önemli konu yerel özerklik konusu olmaktadır. 
Yerel özerkliğin sınırlarının çizilmesinde ise merkezin elindeki en güçlü araçlar mali kaynakların paylaşımı ve idari 
vesayet olmaktadır. Merkezi yönetim ülke bütünlüğünün gerçekleştirilmesi ve korunması adına, Anayasa ile 
merkez verilen idari vesayet özerkliğini, vesayet denetimi ile sıkıştırmaktadır.  
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“Yerel yönetimler üzerinde uygulanmaya çalışılan vesayetle yerel yönetimlerin faaliyetleri hem hukuka uygunluk 
hem de yerindelik anlamında denetlenmektedir. Vesayet denetiminin kapsamının merkezi yönetimin siyasal 
tercihleri ile yerel yönetimin siyasal tercihlerinin farklı olduğu dönemlerde daha katı yönde gerçekleştiği 
görülürken, benzer siyasal tercihlerin egemen olduğu dönemlerde daha esnek bir denetim mekanizmasının 
işletildiği birçok uygulamada görülmektedir. Yerel yönetimlerin denetimi konusu, yerel yönetimlerin özerklik başta 
olmak üzere yapı ve işleyişinde merkezi yönetimin, yerel yönetimlerle olan ilişkilerini önemli şekilde etkilemekte 
birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır”  (Sezer, Vural, 2010, s.214).  

Bir anlamda Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkliklerinin sınırlarının belirlenmesinde yürütmenin gücü fazladır. 
Özerklik sınırları yerel yönetimlerin, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamasına, katılımcı demokrasinin işleyişini 
aksatmasına kadar daraltılabilmektedir.  

Günümüz Türkiye’sinde ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar ekseninde yerel yönetimler-merkez 
dengesini şekillenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası’nın 127 maddesi idarenin bütünlüğü 
ilkesine vurgu yaparak, mahalli hizmetlerin, ihtiyaçların giderilmesinin yerel yönetimlere ait olduğunu 
söylemektedir. Ancak merkezin bütünlük ve birliğin sağlanması için idari vesayet yetkisine merkezin sahip olduğu 
ve yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin denetim yetkisinin olduğu vurgulanmaktadır.  Çıkarılan yerel 
yönetimlere ilişkin kanunlar (belediye, büyükşehir belediyesi, il özel idareleri kanunları ve bunları ilgilendiren 
çeşitli kanunlar) mahalli müşterek ihtiyaçların ne olduğunu belirlemekte, bölüşümü, mali olanakları tespit 
etmektedir.  

“Ancak, Türkiye’de yönetimler arasında gelir, görev ve yetki paylaşımı henüz düzenli bir esasa bağlanamamıştır. 
Bu konuyla ilgili yasal olarak Anayasanın 127. Maddesindeki “…. il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek 
ihtiyaçları…” tek ölçüt olarak belirlenmiş, fakat “mahalli müşterek ihtiyaçlar”ın diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağı 
konusunda bir hüküm konulmamıştır”(Türkoğlu, 2012, s.44). 

Ayrıca, mali özerklik yerel yönetimler açısından tam anlamıyla gerçekleşmemektedir.  Devlet yardımları, merkezi 
transferler mali özerkliği zedeleyici olmaktadır. Bunun temel nedeni olarak yerel yönetimlerin gelirlerinin artması, 
bağımsız gelir kaynaklarına sahip olması ile merkezin yerel üzerindeki otoritesinin ve merkez kontrolünün 
azalacağına ilişkin yargıdır. Onun için mali özerklik tam anlamı ile sağlanamamaktadır (Türkoğlu, 2012, s.65). 

Türkiye açısından yerel yönetimlerin özerkliğinin sağlanması demokratikleşme ile birlikte ele alınması ve 
sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Onun için idari vesayet özerklik ile demokratikleşme ile uyumlu hale 
getirilebilir (Genç, 2015, s.283). Anayasanın vurgu yaptığı birlik ve bütünlüğün idari olarak sağlanmasının yerel 
yönetimler üzerindeki idari vesayet baskısının ağırlaştırılması ile sağlanabileceği merkezi yönetim tarafından kabul 
görmektedir.  

Sonuç 

Ülkelerin devlet örgütlenmeleri, merkez ve yerel yönetim yapılanmaları genelleştirmeler ile benzer kategoriler 
altında ifade edilebilmektedir. Demokrasinin istenilen, arzu edilen bir yönetim biçimi olması merkez ve yerel 
yapılanmaların demokratik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini gerektirmektedir.  

Merkez ve yerel yönetimlerin temel görev ve sorumlulukları devletin varoluş amacına uygun olarak kamu hizmetini 
sağlanmasıdır. Kamu hizmetinin demokratik, verimli ve etkin sunumu için yerel özerkliğin olması genel kabul 
görmektedir. Yerel özerklik federal veya üniter devletlerin hepsi için geçerli olmak üzere yerel hizmetin 
gerçekleşmesi ve demokrasinin pekişmesi, katılımcılığın arttırılmasının temel araçlarından birisi olarak 
görülmektedir. Ancak ülkelerin farklı tarihsel süreçlerden gelmesi, toplumsal, siyasi, kültürel yapıları yerel 
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özerkliğin sınırlarının nasıl çizilmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açmaktadır. Ama ülkelerin özgünlükleri 
demokrasi, katılımcılık ekseninde ortaklaştırılabilme özelliğini de taşımaktadır.  

Türkiye özelinde yerel özerkliğe bakıldığında ciddi şekilde merkezin etkisini görmek mümkündür. Özellikle farklı 
siyasi görüşlere sahip yerel ve merkez organların olması durumunda merkezi baskı daha görünür olmaktadır. 
Merkezi yönetim, kendisine Anayasa’yı dayanak yaparak bütünlük ve birliği sağlama işini yerel özerkliğin karşıtı 
olarak algılamakta ve uygulamaktadır. Yerel yönetimlerin özerkliği endişe ile karşılanmaktadır. Bunun asıl temelini 
ise ülkede demokrasinin tam anlamıyla yerleşmemesi, katılımcı demokrasinin hedeflenmemesidir.  

Gelişmiş ülkelerde özellikle yerel özerkliğin geliştiği  ülkelerde ve özerkliğin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından 
bir tehdit olarak algılanmamaktadır. Tam tersine ülkenin demokratikleşmesi, bütünlüğün-birliğin sağlanması ve 
kalkınmanın gerçekleşmesi açısından önemli görülmektedir (Koç, Baharçiçek, 2018:702). Onun için ülkenin birlik 
ve bütünlüğünün sağlanması için yerel halkın yerel yönetimlerden başlayarak karar alma süreçlerine katılımının 
sağlanması, merkezi yönetimin yerel üzerindeki vesayetinin azaltılması gerekmektedir. Merkezi yönetim idari 
vesayet yetkisini özerkliğin sınırlarını merkez lehine küçültmek için değil yerel halka sunulan hizmetlerin 
sunumundaki olumsuzlukların giderilmesi ve yerel demokrasinin uygulanabilmesi için kullanması demokrasi ve 
özerkliği bir araya getirecektir. Böylece merkez ve yerelin bütünlüğü birliği, demokrasi çerçevesinde 
gerçekleşecektir.  
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29.  
Public Health Expenditures and Happiness in OECD Countries 

OECD Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları ve Mutluluk 
 
Simla Güzel (Tekirdağ Namık Kemal University) 
 
Abstract 
Happiness refers to a feeling that people constantly try to reach as the main meaning and the purpose of life. Happiness, also 
referred to as subjective wellbeing, has become a topic that has been emphasized in recent years especially in fields such as 
psychology, economy and public policy. This resulted from the fact that countries started to consider happiness as an important 
factor in determining the standard of living of individuals while fulfilling their economic development goals. Although there 
are many factors affiliated with happiness, physical or mental health of the individual is among the most important. It is 
important that states regulate health policies accurately in line with the objective of increasing the welfare of individuals living 
in society. Indeed, a healthy society is a prerequisite for economic and social development. Health services reduce inequality of 
income and opportunities and thus contribute indirectly to production. For these reasons, the need for health services should 
be fulfilled by the state. This study analyses public health expenditures in OECD countries in terms of happiness. In recent 
years, the general trend is to increase total health expenditures in the world, especially in underdeveloped and developing 
countries. However, the level of health expenditures is still low in these countries. The same case can be generally observed in 
terms of public health expenditures as well. This study grounds its evaluation of happiness levels of countries on the happiness 
indices which were calculated based on the variables of the World Happiness Report, which has been published since 2012. It 
can be suggested that public health expenditures can have a positive effect in order to achieve an equality-based development 
as well as policies towards governance quality, stable development, protection of cultural values, protection of natural 
environment to increase happiness levels of countries. 
 
Keywords: Public Health Expenditures, Happiness, OECD Countries. 

Giriş 

Günümüzde devletlerin en önemli hedefleri arasında ekonomik gelişmenin sağlanması ve toplumun refah 
seviyesinin artırılması yer almaktadır. Milli gelirde ve kişi başına düşen gelirdeki artışın tek başına yeterli olmaması 
sosyal alanda da gelişmeler sağlanmasının, yoksulluğun bir bütün olarak azaltılmasının ve gelir eşitsizliklerinin 
ortadan kaldırılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Devletin toplumun refah seviyesini artırma hedefiyle birlikte, daha önceleri sadece felsefe ve psikoloji alanlarında 
incelenen mutluluk konusu ekonomik açıdan da incelenmeye başlanmıştır. Mutluluk veya öznel iyi oluş, Kasmaoi 
ve Bourhaba (2017) tarafından bireylerin zihinlerinde memnuniyet hissi oluşması şeklinde, Veenhoven (1984) 
tarafından da bireyin hayat kalitesini genel açıdan iyi ve kaliteli olarak ifade etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bireylerin mutluluk seviyelerinin artması refah ekonomisine de alternatif bir yaklaşım sunmaktadır (Veenhoven ve  
Dumludağ, 2015). 

Son yıllarda, bireyin kendini mutlu hissedip hissetmediğini en iyi kendisinin belirleyebileceği varsayımıyla ölçülen 
mutluluk düzeyinin artırılması, devletlerin politika öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. İlk kez 2012’de 
yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu ile mutluluk endeksi hesaplanmaya başlanmıştır. Bu endeks, toplumların 
mutluluk seviyelerinin belirlenmesi için bir ölçüt olarak kullanılmakta ve bu endeks ile devletler mutluluk düzeyini 
nasıl artırabilecekleri konusunda fikir elde edebilmektedirler. 
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Devletin mutluluğu artırmak için kullandığı en önemli politika araçlarından biri kamu harcamalarıdır. Mutluluğu 
etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte, sağlığın bu faktörlerin en önemlilerinden biri olduğu söylenebilir. 
Devletlerin de toplumların refahları ve iyi oluşları üzerinde üstlendiği sorumluluk doğrultusunda uygulayacağı 
sağlık politikalarının da önem taşıdığını söylemek mümkün olmaktadır.  Sağlık hizmetlerinin, eşitlik sağlayıcı ve 
fırsat eşitsizliğini azaltıcı etkileri, bireylere doğrudan fayda sağlamasının yanında yaydığı pozitif dışsallıkları da göz 
önünde bulundurulduğunda devlet tarafından karşılanmasının oldukça gerekli olduğu bir hizmet türüdür.  

Bu çalışmada kamu sağlık harcamaları ile toplumun mutluluğu ilişkisi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ülkeleri açısından değerlendirilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde giriş kısmına yer verilmiştir. İkinci 
bölümde mutluluk kavramı ve mutluluğu etkileyen faktörler konusuna değinilmiştir. Üçüncü bölümde kamu 
sağlık harcamalarının mutluluğa etkisinin değerlendirilmesi konusuna OECD Ülkelerinde sağlık harcamaları ve 
kamu sağlık harcamalarının mutluluğa etkisinin değerlendirilmesi alt başlıkları ile yer verilmiştir. Son kısımda da 
sonuç bölümü verilmiştir. 

Mutluluk Kavramı ve Mutluluğu Etkileyen Faktörler 

Mutluluk herkesin hayatta ulaşmak istediği iyi olma halidir. Herkes için farklı anlam ifade eden mutluluğun tek 
bir tanımını yapmak da oldukça zordur. Ancak yaşamımızın nihai bir amacı olduğunu da düşündüğümüzde bu 
konuya ilişkin yapılmış araştırmalara tarih boyunca rastlamak şaşırtıcı değildir. Mutluluk hislere dayandığı için 
tarif edilmesi ve ölçülmesi zordur. Mutluluğu etkileyen pek çok faktör olduğundan, zaman içerisinde bir bireyin 
mutlu olmasına etki eden bir faktör önemsiz hale gelebilmekte, bu faktörler toplumdan topluma farklılık 
göstermekte ve hatta bir bireyin zaman içerisinde geçirdiği değişimlere (yaş, medeni durum, gelir, sosyal bağlar 
gibi) bağlı olarak da değişim gösterebilmektedir (Şeker, 2016; 13-14). 

Tanımlanması zor olsa da mutluluk kavramı, Türk Dil Kurumuna göre, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak 
ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik olarak ifade 
edilmektedir. Yabancı kaynaklarda da memnuniyet duyulan veya iyi/olumlu şeklinde tanımlanan zihinsel ve 
duygusal bir durum hali şeklinde tanımlanmaktadır (Şeker, 2016; 14). Mutluluk veya öznel iyi oluş, uzmanlar 
tarafından bireylerin kendi yaşamlarına dair algılarını kapsayacak bir terim olarak ve bireylerin zihinlerinde 
memnuniyet hissi oluşması şeklinde ifade edilebilmektedir. Ancak yine de mutluluk konusunda fikir birliğine 
varılmış net bir tanıma ulaşmak oldukça zordur. Çünkü mutluluğun algı biçimi kişiden kişiye değişmektedir. 
(Kasmaoi ve Bourhaba, 2017:2; Güzel, 2018: 390). Veenhoven (1984) tarafından mutluluk, bireyin hayat 
kalitesini genel açıdan iyi ve kaliteli olarak ifade etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre mutluluk bireyin 
kendi yaşamını değerlendirmedeki yaklaşımı, bu yaklaşımda etkili olan bireysel istikrarı, duyguları ve inançları ile 
oluşabilmektedir. Bu duygular ve inançlar da mutluluğun bileşenleri olarak ifade edilebilir (Veenhoven, 2006: 7). 
Mutluluk bireylerin yaşam kalitesini belirlediği bir derece olarak görüldüğünde, bireyin yaşamını ne kadar sevdiği 
şeklinde de tanımlanabilir (Veenhooven, 2015: 2).  

 Adam Smith’in “The Wealth of Nations” isimli çalışmasından bu yana ulusal zenginliğin artmasının bir toplumun 
refah düzeyi üzerinde oldukça etkili olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Günümüz açısından değerlendirme 
yapılacak olursa; dünya eskisine nazaran çok daha zengindir. Buna rağmen mutluluk düzeyi düşüktür. Örneğin 
ABD oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen çok mutlu bir ülke değildir. Zenginleşip mutsuzlaşmak dünyanın 
birçok ülkesinde de rastlanan bir durumdur. Mutluluk konusunda çalışma yapan Confucious, Aristotle gibi birçok 
ünlü felsefeci mutluluğun sadece maddesel varlıklarla ilgili olmadığını ifade etmişlerdir. Hem bedensel hem de 
ruhsal sağlık,  iyi arkadaşlık ilişkileri, kurumlara ve devlete güven gibi birçok faktörün mutluluk üzerinde etkili 
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olabileceği düşünülmektedir (Global Council for Happiness and Wellbeing 2019: 4-5). Gelir eşitsizliği de 
mutluluk üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahiptir13. 

Kamu Sağlik Harcamalarının Mutluluğa Etkisinin Değerlendirilmesi 

OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları  

Sağlık hizmetleri bireye doğrudan fayda sağlaması dolayısıyla özel mal niteliği göstermekte ancak üretimi dolaylı 
bir şekilde artırması ve topluma olumlu dışsallık yayma gibi özellikler taşıması sebebiyle de kamusal mal özelliği 
göstermektedir. Bu doğrultuda bu hizmetlerin, özel sektör tarafından mı yoksa devlet tarafından mı finanse 
edilmesi gerektiği konusu maliye literatüründe sıklıkla tartışılmaktadır.  

  

 
13 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Güzel, Simla (2018). “Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 389-394. 
 
 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
190 

Tablo 1.OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları 
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Avustralya 3 467.0 6.408 9.252 5 005 18 

Avusturya 4 032.6 7.721 10.330 5 395 16 

Belçika 3 819.9 8.015 10.372 4 944 15 

Kanada 3 466.0 7.479 10.734 4 974 19 

Şili 1 272.1 5.196 8.911 2 182 17 

Çekya 2 525.2 6.207 7.515 3 058 15 

Danimarka 4 472.2 8.837 10.470 5 299 17 

Estonya 1 678.9 4.852 6.449 2 231 12 

Finlandiya 3 184.5 6.835 9.075 4 228 13 

Fransa 4 141.2 9.323 11.177 4 965 15 

Almanya 5 056.1 9.484 11.229 5 986 20 

Yunanistan 1 348.8 4.728 7.846 2 238 10 

Macaristan 1 438.8 4.635 6.593 2 047 10 

Izlanda 3 570.1 6.846 8.340 4 349 16 

Irlanda 3 648.9 5.267 7.095 4 915 20 

Israil 1 773.0 4.760 7.463 2 780 12 

Italya 2 544.6 6.542 8.813 3 428 13 

Japonya 4 007.8 9.181 10.918 4 766 23 

Kore 1 907.6 4.842 8.102 3 192 13 

Letonya 1 003.7 3.367 5.866 1 749 9 

Litvanya 1 606.6 4.525 6.805 2 416 13 

Luksemburg 4 256.5 4.540 5.408 5 070 11 

Meksika 585.8 2.809 5.457 1 138 11 

Hollanda 4 342.7 8.164 9.941 5 288 19 

Yeni Zelanda 3 107.7 7.400 9.341 3 923 20 

Norveç 5 288.8 8.704 10.182 6 187 18 

Polonya 1 475.9 4.513 6.288 2 056 11 

Portekiz 1 901.8 6.048 9.099 2 861 13 

Slovakya 1 833.9 5.388 6.729 2 290 13 

Slovenya 2 085.4 5.795 7.946 2 859 14 

İspanya 2 341.4 6.243 8.860 3 323 15 

İsveç 4 569.5 9.259 11.037 5 447 19 

İsviçre 4 660.4 7.760 12.183 7 317 11 

Türkiye 957.1 3.256 4.172 1 227 10 

Bir. Krallık 3 138.5 7.533 9.768 4 070 19 

ABD 8 949.0 14.318 16.937 10 586 23 
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Source: OECD Database ; OECD, 2019: 159 

Tablo 1’de OECD ülkelerinde kamu ve özel sektör toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya (GDP) oranı, kişi 
başına düşen miktarı ve yine kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı ile kişi başına düşen miktarları ve kamu 
kaynaklarından yapılan sağlık harcama oranları görülmektedir. OECD ülkeleri içerisinde toplam sağlık 
harcamalarının GDP içerisindeki payı yaklaşık % 17’lik oranla en yüksek olan ülke ABD’dir. ABD’nin toplam 
sağlık harcamalarının kişi başına düşen miktarı 10.586 $ olarak gerçekleşmiştir. Kamu sağlık harcamalarının 
GSYİH içerisindeki payı da oldukça yüksek olup % 14’dür. Kişi başına düşen kamu sağlık harcaması miktarı da 
yaklaşık 9000 $’dır. Toplam sağlık harcamalarının GDP’ye oranı yüksek olan diğer 9 ülke; İsviçre, İsveç, Almaya, 
Fransa, Kanada, Japonya, Danimarka, Belçika ve Avusturya’dır. Toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı en 
düşük olan ülke % 4.1 ile Türkiye’dir. Onu % 5.4 ile Lüksemburg ve Meksika takip etmektedir. Bu oran 
Letonya’da da % 5.8, Macaristan’da  % 6,5 olarak gerçekleşmiştir. Kamu sağlık harcamalarının GDP’ye oranları 
açısından değerlendirme yapılacak olursa, Kamu sağlık harcamalarının GDP’ye oranı oldukça yüksek olan ülkeler 
de; Almanya, İsveç, Fransa, Danimarka, Japonya, Norveç, Hollanda, Belçika ve Kanada olarak sayılabilir. Meksika 
% 2,8 ile en düşük orana sahiptir. Onu Türkiye % 3.2, Letonya % 3.3 ile takip etmektedir. Kişi başına düşen 
kamu sağlık harcaması miktarı incelendiğinde, Türkiye’de  957.1 $, Meksika’da  585.8, Letonya’da  1 003.7 $’dır. 
Toplam sağlık harcamaları oranının düşük olduğu Lüksemburg’da ise kişi başına düşen sağlık harcamaları çok 
düşük seviyede değildir. Bu durum ise GSYİH’sının yüksek nüfusunun ise düşük olmasından kaynaklanmaktadır.  

Kamu sağlık harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki yeri ise bu harcamaların kamu politikaları 
içerisindeki önceliğini gösterir. Bu oranın OECD ortalaması % 15’dir (OECD, 2019: 159). Tablo 1’deki kamu 
kaynakları ile yapılan sağlık harcamaları incelendiğinde bu oranın en yüksek olduğu ülke % 23 ile Japonya’dır.  
Onu,  % 20’lik oran ile Almanya, İrlanda ve Yeni Zelanda takip etmektedir. Birleşik Krallık, İsveç ve Hollanda’da 
oran % 19’dur.  Bu ülkeleri Norveç ve Avusturya 18 % ile takip etmektedir. Bu oranın en düşük olduğu ülke 9 % 
ile Letonya’dır. Onu 10 % ile Türkiye, Macaristan ve Yunanistan izlemektedir. 11% ile Polonya, Meksika ve 
Lüksemburg da OECD ortalamasının oldukça altındadır. 

OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Mutluluğa Etkisinin Değerlendirilmesi  

ABD’de Kolombiya Üniversitesine bağlı bir enstitü olarak faaliyet gösteren Dünya Enstitüsü tarafından 2012 
yılından itibaren Dünya Mutluluk Raporu yayınlanmaktadır (Şeker, 2016: 33) 156 ülkeye uygulanan anketler 
neticesinde ülke vatandaşlarının ne kadar mutlu oldukları belirlenmeye çalışılmaktadır. Raporların 
düzenlenmesinin temel amacı; eşit ve istikrarlı bir iyi oluşa yönelik kamu politikalarının oluşturulması ve 
geliştirilmesidir. Nitekim daha önceleri kişi başına düşen GDP ile belirlenmeye çalışılan refah seviyesi artık insani 
gelişimin belirlenmesinde yeterli görülmemeye başlanmıştır (Global Council for Happiness and Wellbeing 2019, 
2019: 10-12). 
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Tablo 2. OECD Ülkelerinde Mutluluk Endeksi (2015-2017) 

Sıralama Ülke  Mutluluk Endeksi Sıralama Ülke Mutluluk 
Endeksi 

1 Finlandiya 7,632 19 Bir. Krallık 6,814 
2 Norveç 7,594 21 Çekya 6,711 
3 Danimarka 7,555 23 Fransa 6,489 
4 Izlanda 7,495 24 Meksika 6,488 
5 İsviçre 7,487 25 Şili 6,476 
6 Hollanda 7,441 36 İspanya 6,310 
7 Kanada 7,328 39 Slovakya 6,173 
8 Yeni Zelanda 7,324 42 Polonya 6,123 
9 İsveç 7,314 47 Italya 6 
10 Avustalya 7,272 50 Litvanya 5,952 
11 Israil 7,19 51 Slovenya 5,948 
12 Avusturya 7,139 53 Letonya 5,933 
14 Izlanda 6,977 54 Japonya 5,915 
15 Almanya 6,965 57 Güney Kore 5,875 
16 Belçika 6,927 63 Estonya 5,739 
17 Lüksembutg 6,91 69 Macaristan 5,620 
18 ABD 6,886 74 Türkiye 5,483 

World Happiness Report, 2018: 20-21. 

Tablo 2’de OECD ülkelerinin 0 ile 10 arasında ifade edilen mutluluk endeksleri ve 156 ülke içerisindeki yerleri 
görülmektedir (Helliwell, Layard & Jeffrey, 2018: 18).  Dünyanın en mutlu ilk on ülkesi OECD ülkeleri arasında 
yer almaktadır. En mutlu 10 ülke sırasıyla; Finlandiya, Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, 
Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya’dır. Bu ülkeler kamu sağlık harcamaları açısından değerlendirildiğinde; genellikle 
ülkelerde kamu sağlık harcamalarının yüksek olduğu söylenebilir. 2018 yılında en mutlu olan Finlandiya ise hem 
toplam hem de kamu sağlık harcamaları pek de yüksek olmayan bir ülkedir.( Finlandiya sağlık çalışanlarının 
ücretlerinin düşük olmasının bunun nedenlerinden olduğu söylenebilir) (Vuorenkoski, 2008: 45)  Finlandiya’da 
kamu sağlık harcamalarının GDP’ye oranı 6,8 %, kamu sağlık harcamalarının toplam kamu harcamaları 
içerisindeki yeri % 13 olup OECD ortalamasından düşüktür. Aynı veriler;  Norveç’de , (5,2 %) ve (18 %), 
Danimarka’da  (8,8 %), ve (17 %), İzlanda’da (6,8 %) ve (16 %), İsviçre’de ( 6,8 %)  ve (11 %), Hollanda’da (8,1 
%) ve (19 %), Kanada’da (7,5 %) ve (19 %), in Yeni Zelanda (7,4 %) and ( 20 %), İsveç’de (9,2 %) ve (19 %) ve 
Avustralya’da (6,4 %) ve (18 %)’dir. OECD ülkeleri içerisinde en mutsuz ülke Türkiye’dir, Onu Macaristan ve 
Estonya izlemektedir.  Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı 3,2 %, kamu sağlık harcamalarının 
toplam kamu harcamaları içerisindeki yeri 10 %’dur. Aynı veriler Macaristan için (4,6 %) ve (10 %), Estonya için  
(4,8 %) ve (12 %) olup oldukça düşüktür. 

Sonuç 

Mutluluk bilindiği üzere herkesin yaşamında ulaşmak istediği bir duygu durumudur. Kişiden kişiye, toplumdan 
topluma algılanış biçimi farklılık gösterse de, genel anlamda bireyin yaşamından memnun olması, yaşamı ile ilgili 
olumlu duygular hissetmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda genellikle statü, sosyal ilişkiler, sağlık, 
aile gibi konuların mutluluk üzerinde etkisi olduğu üzerinde durulmaktadır. Mutluluğu etkileyen birçok faktör 
olmakla birlikte sağlığın mutluluk üzerinde çok önemli bir etkisinin olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Sağlık bireylerin kendini iyi hissetmesini, mutlu olmasını ve insani gelişimi olumlu bir şekilde etkilemektedir. 
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Günümüzde devletler bir toplumun gelişmişlik seviyesinin artırılmasında kişi başına düşen gelirin artmasının 
yeterli olmayacağının farkına varmışlardır. Bu doğrultuda refah seviyesinin artırılmasında bireylerin 
mutluluklarının ölçülmesi ve mutluluk seviyesinin artırılması ülkelerin politika öncelikleri arasında yer almaya 
başlamıştır.   

Bu çalışmada da kamu sağlık harcamaları ve mutluluk ilişkisi OECD ülkeleri açısından değerlendirilmiştir. Tüm 
dünyada olduğu gibi OECD ülkelerinde de sağlık harcamaları açısından bir değerlendirme yapıldığında genel 
açıdan sağlık harcamalarına verilen önemin arttığı söylenebilir. Ancak az gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarında 
son yıllarda artış görülse de; Dünya Sağlık Raporu (2018) de belirtildiği üzere küresel sağlık harcamalarının % 80’i, 
dünya nüfusunun zengin ülkelerde yaşayan % 20’lik kısmına gitmektedir. Bu da temeli fırsat eşitsizliğinin 
giderilmesine dayanan sağlık harcamalarının adaletli bir dağılımının olmadığını göstermektedir. Kamu sağlık 
harcamalarında da artış eğilimi de orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşmiştir.  OECD ülkelerinde de toplam 
sağlık harcamaları genel olarak artış eğilimindedir.  

2012 yılından beri Dünya Mutluluk Raporları yayınlanmaya ve mutluluk endeksi 156 ülke için hesaplanmaya 
başlanmıştır. Bu endeks ülkelerin mutluluk seviyelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu sayede bireylerin 
kendi mutluluklarını belirleme imkanı yapılan anketler aracılığı ile sağlanmaktadır. OECD ülkeleri içerisinde en 
mutlu olan 10 ülke aynı zamanda dünyanın da en mutlu on ülkesidir. En mutlu 10 ülke sırasıyla; Finlandiya, 
Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya’dır. Bu ülkeler, özellikle 
sağlık harcamalarının önceliğinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulabilecek olan kamu sağlık 
harcamalarının toplam kamu harcamaları içerisindeki payı açısından değerlendirildiğinde; bu pay Norveç, 
Danimarka, İzlanda, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç, Avustralya’da (16-20 %) arasında değişmekte olup 
oldukça yüksektir. OECD ülkeleri içerisinde en mutsuz ülke Türkiye’dir, Onu Macaristan ve Estonya izlemektedir.  
Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı 3,2 %, kamu sağlık harcamalarının toplam kamu 
harcamaları içerisindeki yeri 10 %’dur. Aynı veriler Macaristan için (4,6 %) ve (10 %), Estonya için  (4,8 %) ve 
(12 %) olup oldukça düşüktür. 

Sağlık hizmetleri bireye doğrudan fayda sağlamasının yanında kamusal mal niteliğine, pozitif dışsallıklara ve 
eşitsizliğin giderilmesinde önemli etkilere sahip olması gibi nedenlerle devlet tarafından karşılanmasının önem 
taşıdığı mal ve hizmet grubunda yer almaktadır. Bu doğrultuda toplumların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan 
kendilerini iyi hissederek mutlu olmalarını sağlamada devlete düşen görevler de göz önünde bulundurulduğunda 
kamu sağlık harcamalarının önemli olduğunu söylemek mümkündür.  
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30.  
Policy of Multilingualism As A Tool For Participative Democracy 

In The European Union (EU) 
 
Sena Bayraktar (University of Geneva)  
 
Abstract 
In a European Union (EU) where democratic deficit is being more and more discussed, ways of increasing democratic legitimacy 
of the EU is a hotly debated issue . Accordingly, the EU policy-makers seek ways to promote a solid European public sphere 
with the introduction of diverse (legal) measures or organization of various activities. In all of these initiatives language is a key 
issue and the most important medium through which EU citizens can express themselves. In addition to these more recent 
measures, community institutions have, since their establishment, formally adopted the policy of multilingualism and cherished 
it as a strong component of a Union “in diversity”. However, the policy of multilingualism as applied by the EU today shows 
us that the lack of proper application of multilingual policies as enshrined in treaties may potentially obstruct citizen 
participation in policy making. The article looks into the legal bases of multilingualism, regulations or pledges to promote it, 
discourses of EU officials on the issue, research conducted about different citizen-engaging activities/forums/processes organized 
at the Union level and relevant Eurobarometer surveys. It finds that multilingualism is regarded as more like an educational 
tool to promote language learning for citizens, who would ideally become competitive enough in the world and European 
markets rather than a tool for democratic participation where they can effectively use any EU official language. 
 
Keywords: European Union, multilingualism, participative democracy, citizen engagement. 
 
Introduction 
“The official languages and the working languages of the institutions of the Community shall be Dutch, French, 
German and Italian.” says the Article 1 of the Regulation Number 1 determining the languages to be used by the 
European Economic Community (1958). Now amended to include other languages of other member states, this 
article, and the regulation it belongs to in general, stipulates that the languages of all member states of the European 
Union (EU) shall be considered official languages at the Union level. Indeed, language is a key factor for 
communication, and therefore for democracy, which puts –or must put- communication at its core with a view to 
allowing the demos to speak and participate in the process. This is especially important for the EU as a sui generis 
entity with 24 official languages. 

In this regard, participatory democracy that the EU tries to promote for its citizens plays a key role in today’s 
politics as a tool to engage more citizens of the Union. There are various methods utilized by the EU to do so: 
adopting a multilingualism policy across all institutions, introduction and constant improvement of such measures 
as the European Citizens’ Initiative (ECI), or giving enlarged powers to the EP as a platform for citizens as deputies 
or where citizens are informed about discussions that shape their future.  Therefore, this article understands “citizen 
engagement” from a broad perspective where EU citizens are not only the so-called lay people opposed to “the 
bureaucrats in Brussels”, but also these bureaucrats themselves- although inevitably the latter case is of limited 
scope when considering EU institutions. 

That said, we should ask whether multilingualism truly contributes to the European democracy now that it gives 
equal status to all national languages and the right to any citizen to speak their own language when participating 
in democracy. The question that this article asks, in other words, is thus the following: “Is the multilingual regime 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
196 

of the European Union i.e. the fact that official languages of the States are also official languages of the EU, 
necessarily a guarantee for citizen participation in the democracy exercised at the Union level?” 

Multilingualism as a term in the European context 
It is useful to clarify that the term “multilingualism” in the European context may refer to different notions. To 
have a better idea, we can here refer to some of the scholars who have sought to define the term in the Union 
context. For example, Longman (2007, p.187) argues that there are three different notions about the term 
“multilingualism” in the EU discourse: Institutional, societal, and personal. There is thus the multilingual regime 
of the institutions which officially gives equal status to the national languages of member states, and the 
multilingual nature of the European Union as a territory hosting diverse populations- which we can equate with 
societal and personal multilingualism Longman talks about.  

Another differentiation of the understanding of “multilingualism” on the European level is made by Kraus (2008). 
On the one hand, he talks about internal modes of communication, meaning how multilingualism is processed 
within the institutions, and external modes of communication on the other, meaning the way the institutions 
communicate with the citizens (p.112). Again, both modes serve as catalyzers for participation in democracy. As 
for the official EU response, we can refer to the pertinent press release: 

What does ‘multilingualism’ mean? 

• A situation in which several languages are spoken within a certain geographical area; 
• A person's ability to master several languages; 
• A policy requiring an organisation, company or institution to use more than one language for its internal 

and/or external communication. 

Multilingualism is a key feature of Europe in all these senses. (European Commission, 2013). 

As we can see here, the Commission also makes multiple inferences from the term “multilingualism”. This is a 
point we return to in the Section 4.1. 

Literature on multilingual Europe through the lens of citizen engagement 
The issue of multilingualism and citizen engagement in the EU has been a hotly debated one in the literature. 
There are various proposals or suggestions to change/adapt the current regime as well as criticisms and support for 
it. We can categorize the camps in this debate into roughly two: Supporters and adversaries of the multilingual 
system. While supporters of the current regime think that having many languages is beneficial to the EU and 
allows for wider public participation (e.g., Doerr, 2009; Ginsburgh, & Weber, 2005), the adversaries point to 
difficulties and obstacles on various levels, such as logistics of translation services or the philosophy about the 
concept of European demos (Van Parijs, 2011).  

Some authors go as far as to show that there is an inverse correlation between the lack of a common language and 
democracy, among them Grimm who says: “There can be no European democracy because there is no European 
public sphere; there can be no European public sphere because there is no European people (in the sense of a 
demos possessing a collective identity that would serve as a frame for political unity); and there can be no European 
people because there is no common European language” (as cited in Kraus, 2008, p. 23). Here the common 
language is regarded as a prerequisite to a collective identity, and that, in turn, a prerequisite to the existence of a 
public sphere. Indeed, it is a known fact that the formation of a European public sphere is not easy for many 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
197 

reasons, and that some institutions, particularly the Commission, fund some projects or research in order to find 
ways as to better understand perceived lack of legitimacy of the EU by the citizens, and thus address the problems. 

 
Democratic deficit and citizen engagement 
Democratic deficit is considered to be vital issue for European democracy, especially in recent years and have been 
discussed ever since by many scholars (e.g., Moravcsik, 2002; Follesdal, & Hicks, 2005). Since that phenomenon 
became the subject of more and more discussion and exacerbated recently by rising Euroscepticism and the issue 
of opt-outs like Brexit, the authorities seem to be more concerned about transparency, ensuring participatory 
democracy, giving voice to citizens, and providing them with the right to have access to documents and so on. 
Involvement of citizens and the civil society in European policy making is indeed seen as a solution to democratic 
deficit (Balosin, 2014, p. 287). Language can be considered here as a crucial aspect since it is the very tool that 
citizens will use to get informed, participate in democracy and use their rights or methods at their disposal to make 
their voice heard. The EU seems to be willing to include citizens more in the community affairs to “close” the gap 
between them and the EU, including measures to work on language so as to increase communication (European 
Commission, 2006). No doubt that there is even a higher need to treat this matter with an ever-enlarged EU. 

Measures taken 
A step in increasing citizen participation was the introduction of the European Citizens’ Initiative (ECI) in 2011. 
It consists of an invitation by 1 million citizens to the Commission to propose legislation, which is seen by most 
as a direct tool for citizen engagement since it allows them to “shape” Europe or “influence EU policy-making”, 
to use the wording of the European Commission on several sections of the website designed for the Citizens’ 
Initiative (n.d.). 

We can also talk about transparency as key to democracy, and discuss the issue of the right of EU citizens to have 
access to documents of the Commission, the Parliament and the Council as per Regulation (EC) No 1049/2001 
(European Parliament and the Council, 2001). This right can be said to reinforce their democratic participation. 
However, we can see that not all documents are translated in all official languages. Therefore, some documents are 
left untranslated and cannot reach the European public except for the citizens who speak the documents’ 
publication language. So we can say that vertical multilingualism –regarding the relation between the EU 
institutions and its citizens- in terms of access to documents is not always implemented, and some languages are 
given a superior status by not allowing their equivalent translations in the rest of the official languages to be 
published. 

Concerning the institutional implementation of the multilingual regime, some argue that it is only formal in 
essence and not always, or usually, implemented. The criticisms following that line argue that the EU sticks to 
multilingualism just for the sake of formality, on a symbolic level, and with the aim of protecting national languages 
from the dominance of such global languages as English (Liddicoat, 2003, p. 6). Therefore, it does not “respect” 
all official languages as being totally equal and give them equal footing in every institutional context. 

Close-up to the European Citizens’ Initiative (ECI) 

Apart from the view of the Commission on the ECI, we can consider how the European Parliament also associates 
the initiative with “participatory democracy”, defining it as “The European Citizens’ Initiative (ECI) is an 
important instrument of participatory democracy in the European Union, allowing one million EU citizens 
residing in at least one quarter of the Member States to invite the Commission to submit a proposal for a legal act 
to implement the EU Treaties.” (European Parliament, Fact Sheets on the European Union, n.d.). 
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Also, in the ECI Factsheet (2019), the former Commission First Vice-President Timmermans argued about the 
ECI as such: “9 million Europeans from all 28 Member States have already spoken up through the European 
Citizens’ Initiative. But we can do better if more citizens use this instrument for democratic participation at EU 
level. [The simplified] rules […] make it easier for European citizens to make themselves heard. They will now 
have an easily accessible and user-friendly tool at their disposal to ask the EU institutions directly to act on the 
issues they really care about.” 

However, one needs to be aware of some linguistic obstacles, among the more clearly acknowledged difficulties, to 
formulate and actually succeed in one’s initiative. Since only about half (54%) of Europeans speak a language other 
than their own and 46% do not speak a foreign language at all according to the Special Barometer (European 
Commission, 2012), Kjaer and Adamo (2011, p.3) argue that the ECI is most likely to be used by citizens who 
speak common European languages with enough fluency to actually engage in a cross-border debate with other 
Europeans to then formulate and submit their initiative. Therefore, although the EU citizens are formally given 
the right to submit a legislation proposal in any official EU language by way of this new tool, we can be almost 
sure that the proposal will be formulated by a citizen who speaks at least one foreign language, thus excluding 46% 
of monolinguals- unless of course s/he chooses to benefit from the service of a translator/interpreter during the 
whole process. 

EU Institutions and Multilingualism 

In this section, we consider how different EU institutions view and apply multilingualism. There are roughly two 
modes of multilingualism in regards to the institutions that this article will look into. The first one could be viewed 
as the horizontal mode, i.e. multilingualism applied within a certain institution, such as Commissioners interacting 
with each other during sessions. The second one could be called the vertical mode, i.e. when citizens interact with 
institutions and vice versa. However, one must not forget that even the horizontal mode could involve “citizens” 
interacting with each other rather than “the bureaucrats in Brussels”, since this article considers EU bureaucrats 
also as EU citizens who have the right to speak/use their own language at work. In short, there might be some grey 
areas one needs to consider when analyzing multilingualism at the EU level from the perspective of democratic 
engagement. 

European Commission: A contradictory view on multilingualism? 

To begin with, the Commission is an ardent supporter of multilingual policies and voices its support for any mode 
of multilingualism among other institutions and organs of the EU. 

Here is a statement by Ján Figel (2006), the then Member of the European Commission responsible for Education, 
Training, Culture and Multilingualism: “Our commitment to institutional multilingualism is essential for the 
Union's democratic legitimacy and the transparency of its decisions. Its cost, so frequently discussed in the papers, 
amounts to a few euros per year per European citizen.” We see that multilingualism is associated with democracy 
in the statement. Apart from the fact that institutional multilingualism is seldom applied to its full extent as we 
will see below, the statement contradicts with others. For example, the Commission (2008) argues: “A successful 
multilingualism policy can strengthen life chances of citizens: it may increase their employability, facilitate access 
to services and rights and contribute to solidarity through enhanced intercultural dialogue and social cohesion.” 

It continues to adopt a similar view in 2013 in a MEMO: “EU language policies aim to protect linguistic diversity 
and to promote knowledge of languages for reasons of cultural identity, social integration and because multilingual 
citizens are better placed to take advantage of education and job opportunities in the Single Market.” 
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These are clear examples that the Commission understands multilingualism differently in different cases, and it 
does not necessarily wish to harness the power of multilingualism as a tool for citizen engagement.  

Another point to bear in mind is that even though there are 23 official languages of the EU and the Commission 
seems to advocate for their full equality, we know that for its internal procedure, it usually works with three 
“working”, or “internal procedural”, languages- English, French and German- in line with the Council Regulation 
Number 1 Article 6 which states “The institutions of the Community may stipulate in their rules of procedure 
which of the languages are to be used in specific cases” (1958).  

As we can clearly see, the Commission, the ardent supporter of multilingualism, gives up on the ideal of equal 
footing for all official languages, and even potentially closes down its doors to EU citizens to become 
Commissioners if they do not speak English, French or German fluently.  

European Council 

As for the Council, the multilingualism is applied at least for the legal level –paper format as opposed to oral 
discussions-, since legislation has to be passed only after it appears in all of the official languages. As the Article 14 
of the Rules of Procedure of the Council states, “(…) the Council shall deliberate and take decisions only on the 
basis of documents and drafts drawn up in the languages specified in the rules in force governing languages” and 
“Any member of the Council may oppose discussion if the texts (…) are not drawn up in such of the languages 
(…) (2009). Therefore, there is a clear requirement to respect the official languages of the EU in matters of 
adopting legislation, and rightly so considering the gravity of the matter. The symbolic example for the 
Commission holds also true for the Council, but this time the latter seems to have stayed away from “preferring” 
one language over another by instead opting for Latin for the buildings and its name, Consilium. All in all, we can 
say that the Council applies institutional multilingualism in keeping with its nature of being a forum where heads 
of state or government from different nations are represented, and therefore least suitable, so to speak, to privilege 
certain languages over others. 

European Parliament 

Lastly, we can consider the Parliament and its linguistic regime as a body which gathers diverse deputies, all 
concerned to make their “national” voice heard in a limited amount of time. It is where the nationality matters 
most. The deputies try to make the best use of their language, or even adopt a strategic choice of using English to 
be understood without simultaneous interpretation, an external “interference” to the original speech so to speak. 
It is also a forum which is widely- and sometimes more easily- followed by an average EU citizen to get informed 
about the policies in contrast to the Council or the Commission, often seen as a bureaucratic and formal level. It 
is also a forum used to prioritize the national views and voice the anti-EU sentiments, especially lately as the trend 
goes. In addition, the procedure to be elected as a deputy is not to be forgotten. According to the Charter of 
Fundamental Rights of the Union, every citizen of the EU has the right to stand as a candidate at elections in the 
Parliament (as cited in Buchmüller-Codoni, 2012).  

Nevertheless, things are not the same in theory and in practice as we already claimed above. Although the 
Parliament is the institution in which multilingualism is practiced more than the others, the globalized world has 
its say there too. For example, the deputies may opt for using English as a strategic choice, in order to get across 
their message to the widest audience possible. There is also the issue of time, where the deputies are restricted to a 
couple of minutes to get their message across. In this case they are even more likely to resort to a “common” 
language understandable by most/all so that their audience concentrates on only them but does not have to worry 
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about the interpretation which comes. Another point is that while multilingualism is respected during plenary 
sessions of the Parliament, which are made available to the public, the situation is not exactly the same when it 
comes to the committee meetings (Athanassiou 2006, p. 18). Since in those meetings it is mostly English and/or 
French which are used, some deputies whose linguistic repertoire does not cover these two languages may be at a 
disadvantage during discussions (Kraus 2008, p. 127). Since we can consider the deputies as citizens directly 
participating in the democracy via the forum of a parliament, we can claim that their right to participation is 
harmed if they are confronted with a situation in which they have to use a particular language in order to stand 
better chances to be understood or be more effective. 

Conclusive remarks 

In conclusion, the answer to the question we asked at the outset of this article is that multilingualism does not 
necessarily provide a guarantee for democratic participation at the EU level, since it is understood more like an 
educational tool to be more competitive in the globalized world rather than a tool to participate fully in EU-wide 
democracy.  

Concerning the institutional multilingualism, this article has looked into both horizontal and vertical 
implementation of multilingualism. It has found that neither of them is always implemented, although clearly the 
vertical case seems to be respected more. Therefore, some languages continue to dominate over others in the 
institutions as opposed to the multilingual policy applied today. As for the societal and personal multilingualism, 
the issue of participating in democracy may prove to be problematic for citizens, such as when they formulate their 
proposal for the ECI or want to participate in Europe-wide debates due to language obstacles. It seems, therefore, 
that accepting all national languages as official does not necessarily help contribute to democracy, both because it 
is not implemented as stipulated formally, and maybe more importantly cannot be implemented as a result of 
infeasibility, and because the multilingual nature of citizens in the EU create obstacles for their engagement in 
democracy. 

The article analyzed official EU discourse as regards multilingualism and citizen engagement, and more profoundly 
it considered the European Commission’s views as the institution who advocates for multilingualism in most cases. 
It found that the Commission acts in contradiction to its own views in different statements, and sees 
multilingualism as more like an educational tool to promote language learning for citizens, who would ideally 
become competitive enough in the world and European markets rather than a tool for democratic participation 
where they can effectively use any EU official language. 
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31.  
Open the Borders  

Sınırları Açın 
 
Makbule Şiriner Önver (Batman University) 
 
Abstract 
International migration are to move in population inter different regions and countries. International illegal migration come 
to light international migration when is hinder of destination countries. In consequence of illegal migration, migrants either 
die on the way or are modern of slaves. As well International migration literature is defined irregular, not certificate and illegal 
migration. Since 1980, illegal migration is a result again configures of capitalist system which producing, circulations, labour 
process. Security is an obligation for living of the human. Wars, epidemics, politic suppressions, discriminations (race, gender 
etc.) bring a situation insecurity scope of living. Therefore the humans migrate for security living. Particularly, illegal migrants 
put in danger both destination countries and during journey.   
There are directly relationships between socio-economic of country development and illegal migration. Generally illegal 
immigrants risk all difficulty for more excessive income, to be employer and to raise the standard of living.  
The globalization provide free cycle to capital, labour is not provided the right free cycle. This rose to informal sector which is 
insecurity, lower wage, deprivation from all the rights. Illegal migrations are new slaves created of globalization. Illegal migrant 
workers have not to basic human rights conditions and current work standards. Employer is gross a change that labour finds 
in these conditions.  
This study focuses on the relationship between illegal migration and border-security policies. The study states that border-
security policies increase illegal migration and promote the new form of slavery. Historically, the development of border-security 
policies and the situation of illegal migration are examined comparatively. 
 
Keywords: International Migration, illegal migration, border, security. 
 

Giriş 

Her gün medyada göçmenler ile ilgili trajik olaylarla yüzyüze gelmekteyiz. Türkiye’nin sınırlarından geçen, 
kıyılarına ölü bedenleri vuran, teknelerde “yakalanan”, vb. durumları anlatan pekçok örnekle karşılaşılmaktadır.  
Son yıllarda özellikle Suriye’den gelen göçmenler üzerinden, uluslararası göç ülke gündeminde kendisinden daha 
fazla bir şekilde bahsettirmektedir.  

Uluslararası göç Suriye’den önce sınır ülkelerine arkasından dalgalar halinde diğer gelişmiş ülkelere doğru 
yayılmaktadır. Bu yayılma gelişmiş ülkelerin özellikle 11 Eylül saldırılarının arkasından başlayan göç olaylarını 
güvenlikleştirilmesi sürecine hız kazandırması ile kendini göstermiştir. Güvenlikleştirme süreci, sınırların 
sağlamlaştırılması, duvarların yükseltilmesi, gelmek isteyenlerin çeşitli eleme aşamalarından geçmesini ve tampon 
ülkelerde kalmalarının sağlanması gibi unsurları içermektedir. Fakat her türlü alınan tedbire rağmen insanlar göç 
etmekten vazgeçmemekte farklı yollar deneyerek, zorlukları göze alarak göç etmeye hedefledikleri ülkelere girmeyi 
başarabilmektedirler.  

İnsanlar farklı nedenler ile göç etmektedirler. Savaş, can güvenliği gibi durumlarda göç edenler, çeşitli zorlukları 
olmasına rağmen, sığınmacı olarak ülkelere giriş yapabilmekte ve mülteci statüsü alabilmektedirler. Ancak 
yoksulluktan, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak ve yaşamak için göç edenler, etmek isteyenler daha zorlu 
koşullarla karşı karşıya kalmaktadırlar.   
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Uluslararası göç hareketine katılanlar, çeşitli nedenle farklı bölge ve ülkelere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Uluslararası 
göç hareketine katılanlar genel olarak az gelişmiş, yoksul, çatışma bölgelerinde bulunan ülkelerden gelişmiş ülkelere 
olmaktadır. Ancak son dönemlerde artık görece daha iyi durumda olan ülkeler, transit ülkeler (Türkiye gibi) de 
hedef ülkeler arasında yerini almıştır.  

Zorunlu göç konusu içine giren sebeplerden dolayı göç edemeyenler, hedef ülkelerin engellemelerinden dolayı 
yasadışı göç ortaya çıkmaktadır. Yasadışı göç rakamları genel olarak tam bir göçmen sayısını vermekten uzaktır. 
Çünkü sadece yakalanan göçmenlerin sayıları derlenebilmekte, istatistiklere dahil edilebilmektedir. Onun dışında 
yasadışı bir hayat süren, hedef ülkeye ulaşan veya orada yaşamaya devam göçmenler bulunmaktadır. Göç sürecinde 
sağ kalabilen, bir şekilde hedef ülkeye ulaşan göçmen için yolun zorluğu bitmiş olmakla birlikte gidilen ülkede var 
olabilmenin zorluğu başlamakta, devam etmektedir.  

Yolu bir şekilde tamamlayan ya da yasadışı duruma düşen göçmenler yolculuğun ardından işgücü piyasasına bir 
şekilde eklenmeye çalışmaktadırlar. Bu eklenme ise mevcut koşulların çok altında çalışma koşullarını 
dayatmaktadır. Yasadışı göçmenler böylece modern köleler olarak hayatlarına devam etmeye çalışmaktadırlar. 
Yollarda ölmek, ölmemişse modern köleler olarak gelişmiş ülkelerin enformel sektörlerinin temel işgücü kaynağını 
sağlamak, insan haklarından mahrum bir hayat sürmek yasadışı göçmenlerin bir anlamda kaderi haline 
gelmektedir.  

Bu çalışmanın amacı yeni modern kölelik sisteminin temel dayanaklarından birisi olarak yasadışı göçün konumunu 
ortaya koymaya çalışmaktır. Onun için uluslararası hukuk bağlamında göç ve yasadışı göçün nasıl ele alındığına ve 
devamında yasadışın göçün nedenlerine bakılmaktadır. AB özelinde uluslararası göç hareketine katılanların yasadışı 
göçmen duruma gelmeleri sınırlar, güvenlik politikaları ve göç yönetimleri bağlamında göz atılmaktadır. Yasadışı 
göçün nedenleri irdelendiği gibi modern köleliğin gelişimi değerlendirilerek sonuç kısmı ile çalışma bitirilmektedir.   

Yasadışı Göç ve Uluslararası Hukuk 

Uluslararası göç literatüründe yasadışı göç, düzensiz, belgesiz göç şeklinde tanımlanmaktadır. Sınırlardan ülkelerin 
belirlediği koşulları yerine getirmeden, izinsiz ve kaçak yollardan geçen veya koşulları yerine getirerek ülkeye giriş 
yaptıktan sonra o ülkenin yasaları çerçevesinde kalma durumunu sağlayamayanlar yasadışı göçmen olarak 
adlandırlmaktadır. Göçmenlere yönelik olarak takınılan tutumları pekiştireceği ve göçmenler hakkında olumsuz 
yargılara yol açtığından dolayı yasadışı yerine belgesiz, düzensiz göç/göçmen teriminin kullanımı önerilmektedir. 
Ancak göçmenlerin belgesi ya da düzensiz hale düşmeleri bulundukları/girmeye çalıştıkları ülkelerin yasalarından 
kaynaklanmaktadır. Yasadışılığın vurgulanması büyük oranda hedef ülkelerin yasalarından kaynaklandığının altını 
çizmek için önemlidir.  

Uluslararası göç hareketi içerisinde yasadışı göç özellikle 1980’lerden sonra yoğunlaşarak artmıştır. Yasadışı göç 
ülkeler arasındaki eşitsizliğin, kapitalist sistemin yarattığı emek dolaşım sürecinin bir sonucudur. Yasadışı göç 
karmaşık bir olgudur. Birbirinden oldukça farklı bir takım konuları kapsayan yasadışı göçün uluslararası hukukta 
açıkça tanımlanmış, net bir tanımı bulunmamaktadır. Net bir tanımı olmadığı gibi yasadışı göçmenlerle ilgili 
küresel çapta, güvenilir istatistikler mevcut değildir (Crépeau, Nakache, Atak, 2007, s.317). Bunun yanı sıra 
göçmenler yasal statüde kabul edilebilir şekilde göç etselerde yasadışı göçmen durumuna düşebilmektedirler. 
Benzer şekilde yasadışı olarak başlayan süreç hedef ülkenin kabul ettiği bir statü ile sonuçlanabilmektedir.   

"Düzensiz göçün evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Bunun nedeni belki de düzensiz olarak 
yorumlanmanın birçok yolu olmasıdır. Düzenli olarak giriş yapanlar, izinsiz çalıştıklarında vizeyi aştıklarında veya 
başka bir ülkeye düzensiz bir şekilde var olduklarında düzensizleşebilirler. Benzer şekilde, düzensiz giriş yapanlar 
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da iltica başvurusunda bulunarak ve mülteci statüsü alarak durumlarını düzenli olarak düzene sokabilirler” 
(Uehling, 2004, s.79).  

Uluslararası göç ile ilgili 1951 Cenevre Sözleşmesi uluslararası hukukta insan hakları adına gerçekleştirilen önemli 
bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye imza koyan Türkiye coğrafi sınırlar ile ilgili olarak çekince koymuş, sadece 
Avrupa’dan gelen göçmenlere mülteci statüsü tanımamaktadır. 1967 tarihinde Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Protokol ile coğrafi kısıtlamaların kaldırılmasına karşın zorunluluk olarak kabul edilen savaş, baskı görmek, 
hayati tehlike durumu vb. ile göçmenler mülteci statüsü alabilmektedir. Cenevre sözleşmesinin belirlediği koşulları 
sağlayan göçmenler uluslararası hukukun insan hakları korumasından faydalanabilirken, hayati tehlike olarak 
görülmeyen yoksulluk veya sözleşmeye dahil edilemeyen nedenlerle göç edenler farklı bir hukukla 
değerlendirilmektedir. İnsan haklarına uygun bir muamele ile karşılaşma olasılıkları koruyan kurallar olmadığı için 
daha güç olmaktadır. 

Göç Nedenleri  

Birleşmiş Milletlerin bireylerin bir yerden başka bir yere bir yıl boyunca hareketi olarak tanımladığı göçlerin çok 
farklı nedenleri bulunmaktadır. Ülkeler arasında ekonomik, sosyal, siyasi yaşam standartları arasındaki farklar göç 
etme nedenlerini oluşturan dinamiklerdir (Yorgun, Şenkal, 2004, s.5). Ama çok genel olmakla birlikte, bu 
dinamiklerden hareketle göç nedenlerini iki başlık altında, yoksulluk ve güvenlik olarak toplamak mümkündür.  

Güvenlik; insanın yaşamını sürdürebilmesi için güvenliğinin sağlanmış olması, güvenli ortamlarda bulunması bir 
zorunluluktur. Savaş, çatışma, salgın hastalıklar, politik-etnik baskılar, şiddet, ayrımcılıklar, iklimsel değişimler 
insanların yaşadığı ortamı güvensiz kılar. Güvensiz ortamlar yaşam tehlikesini barındırdığından güvensiz 
ortamlarda bulunan insanların yer değiştirmesi uluslararası göçlere katılması mümkündür. Yukarıda sayılan 
güvensiz ortamları yaratan nedenlerin yanı sıra insanların yaşamlarını devam ettirebilecek geçim olanaklarına sahip 
olmaması da güvenlik problemidir. İnsanlar güvenli ortamlarda hayatlarını sürdürebilmek için uluslararası göç 
hareketlerine katılmaktadırlar.  

Yoksulluk; insanların hem uluslararası göçe katılmalarına neden olmaktadır. Ancak yoksulluktan kaynaklı göç eden 
bireyler uluslararası hukuk tarafından korunmamaktadır. Ülkelerin yasalarına uygun giriş ve kalış yapmadıkları 
için hukuk dışında değerlendirilmektedir. Yasadışı göçmen durumuna düşen bireylerin yoksulluğu belki görece 
geldiği ülkeye göre azalmakta ama bulunduğu ülkenin koşullarına göre yoksulluğu devam etmektedir. Yasadışı 
göçmen olmak belli bir geliri elde etmek için fazla çalışmayı, ülkenin vatandaşlarına göre daha ucuza çalışmayı, 
tercih edilmeyen işleri yapmayı gerektirmektedir. Bu anlamda yasadışı göçmenler daha fazla riski almaya devam 
etmektedirler.  

Uluslararası hukuk genel olarak göçle ilgili olarak insan haklarını korumaya ilişkin çalışmaları temelde savaş, 
çatışma, şiddet, ayrımcılık üzerine odaklanmaktadır. Bunun dışındakiler güvenlik insan hayatını korumaya, acil 
yardıma dahil edilmemektedir.  

Uluslararası Göç ve Yasadışı Göç 

Göç insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte uluslararası göç ulusal devletlerin ortaya çıkışı ile tarihlendirilebilir. 
Göçlerin uluslararası olmasının nedeni dünyanın sınırlar, ulusal sınırlar ile bölünmesinden kaynaklanmaktadır. 
Ulus devletlerin kurulması, devletlerin sınırları içerisindeki yurttaşlarını, sınırın diğerlerinden ayrı ve üstün tutması 
insan hakları kavramının ulusal sınırlar içerisinde dönmesini de getirmiştir. Sınırı zorlayanlar, ulusal sınırları aşmak 
için belirlenen koşulları yerine getirmeyenler insan haklarına da uzak kalmakta ve uluslararası hukuk bu insanları 
korumaya yetişememektedir.  
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Gelişmiş kapitalist ülkeler ikinci dünya savaşından sonra soğuk savaş döneminde doğu blokundan gelen göçmenleri 
kabul etmişlerdir.  

Demir Perde'nin yıkılması, Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle göçe ilişkin 
perspektif önemli ölçüde değişti. Orta Doğu ve Doğu Avrupa, Kuzey, Güney, Orta ve Doğu Afrika, Güneydoğu 
Asya ve Latin Amerika'da birçok hükümet, vatandaşlarının Batı Avrupa'ya veya ABD'ye göç etme olasılığını bir 
fırsat olarak görmektedir. Buna karşılık Batı'da istenmeyen kitlesel göçü önlemek için kısıtlayıcı sınır rejimleri 
getirerek buna karşılık vermektedir (Weiner, Münz, 1997, s.2). Başlangıçta göçü teşvik eden ülkeler, işgücü 
piyasalarında çalıştırabilecek emekgücü eksiğini azgelişmiş, çevre ülkelerden karşılama yoluna gitmişlerdir. Misafir 
işçi programları ile belli süreliğine işgücünün göçünü gönüllü olarak istemişlerdir. Ancak misafirlerin kalıcılaşması, 
sektörlerin maliyet düşürme istekleri, ülkelerin güvenlik sorunlarının baş aktörleri olarak göçmenleri işaret etmesi 
ile sınırların yükseltilmesi gündeme gelmiştir.  

Artık hem emek göçmenleri hem de bu bölgelerden gelen zulüm gören insanların gelişi bir kazanç değil, tehdit 
olarak görülmektedir. Geçmişte Batı Avrupa ülkelerinin organize ettikleri emek göçü ile ekonomik olarak önemli 
kazanç elde etmiş olan göçmenler, çağdaş AB’ye göç etmek isteyen göçmenler için önemli bir hedef haline 
getirmektedir (Weiner, Münz, 1997, s.3). Önce açık kapı politikasını izleyen gelişmiş ülkeler, 1980’lere doğru 
kapıları kapatmaya başlamış, sonrasında ise kapıları kilitlemeye hatta bacaları tıkamaya başlamışlardır (Akalın, 
2012). Fakat göç tüm kapıların kapatılmasına karşın sürmeye devam etmiştir. Göçü önlemek için sınırlara duvar 
örmekten, mültecilik başvurularını zorlaştırmaya kadar pek çok yöntem uygulamaya konmuştur.  

Yeniden bir güvenlik yapılanması kapsamında AB dış sınır güvenliğini sağlamak için FRONTEX profesyonel bir 
kurum olarak kurulmuştur. Bu kurum geçiş ve menşei ülkeler ile işbirliğini de önemsemektedir (Samur, 2008, 
s.9). Alınan önlemler ile sınır geçişlerinin zorlaştırılması, sınır ülkeler ile yapılan işbirlikleri yasadışı göçü 
arttırmakta ve yolculukları daha tehlikeli hale sokmaktadır. Yasadışı göçmenlerin yaşam standartları her geçen gün 
kötüleşirken, diğer yandan yüksek vasıflı işgücü kabul edilmektedir. Ama kamuoyu tartışmalarında bunlar değil, 
bunun yerine göçün sosyal refah, istihdam ve ücret,  batı kültürüne ve demokrasisine tehdit olarak tartışma 
gündemine girmektedir (Weiner, Münz, 1997, s.3) Soğuk Savaş döneminden sonra, göç giderek, güvenlik 
kapsamında ele alınan ve güvenlik söyleminde önemli bir konu haline gelmiştir. Göç ve göçmenler ulus devlete 
ulusal kimliğe, toplumsal istikrara, batı kültürü ve demokrasisine önemli tehdit olarak sunulmuştur (Mantouvalou, 
2005, s.119). Böylece ulusal sınırlar içerisinde gerekli emek gücü öncesinde daha maliyetli iken yasadışı göç ile 
enformel piyasalara dahil olanlar ile daha az maliyetli hale gelmektedir. Yasadışı göçmenler ucuz emek gücü 
ihtiyacını karşılarken güvenlik söyleminin konusu olarak da ulusal birliği sağlamada siyasetçilerin temel 
argümanlarını oluşturmaktadır. 

Yasadışı Göçün Sonuçları: Modern Kölelik Biçimleri 

Küreselleşme sermayeye serbest hareket, akışkanlık sağlarken, emek için böyle bir hareket ve akışkanlık sağlanmaz.  
Küreselleşmenin hareket ifade eden her an her yerde olma kısmı sadece sermeye ve onun sahipleri için geçerli 
olmaktadır. Emek gücü için olmayan küreselleşme, güvensizlik, düşük ücret, tüm haklardan mahrumiyet ile 
simgeleşen enformel sektörü beslemiştir. Yasadışı göçler küreselleşmenin yarattığı yeni köleler olarak işgücü 
piyasalarında kayıt dışı olarak yerlerini almışlardır.  

"Ticaret ve finans, bölgeler ve küresel olarak giderek daha düzenli ve entegre hale gelmiştir. Buna karşılık, göç 
politikaları ne serbestleştirilmiştir ne de diğer ülkelerde ucuz işgücü için devam eden talepler ve bu tür artan işgücü 
arzı arasındaki uçurumu ele almıştır. Son on yılda sanayileşmiş ülkelerin kısıtlayıcı göç yasaları ve politikaları 
(…)birçok gelişmekte olan ülkeye uygun gibi görünüyor” (Taran, Gerenomi, 2001, s.7). 
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Yasadışı göçmenler göç ettikleri ülkelerde yaşamak için çalışmak zorundalar. Ama yasadışı olmaları en kötü çalışma 
koşullarında çalışmayı kabul etmelerini getirmektedir. Yasadışı göçmen işleri İngilizce baş harfleri ile 3D olarak 
ifade edilmektedir.  3D: (Dirty) kirli,  (degrading) aşağılayıcı, ve (dangerous) tehlikeli. Bu tür düşük statülü, 
aşağılayıcı, tehlikeli işlerde,  istihdam edilen  yasadışı göçmenler, çalışırken de işsiz kaldıklarında da bulundukları 
ülkelerin sosyal refah sistemlerinden faydalanamamaktadırlar. Sosyal refaha erişememektedirler (Taran, Gerenomi, 
2002, s.4).  

Yasadışı göçmen işçiler temel insan haklarına uygun koşullara ve o ülkede geçerli olan mevcut çalışma standartlarına 
sahip değillerdir. İşveren, emeğin bu koşullardaki durumundan faydalanır.   

"Giriş izni olmayan veya sadece istihdam için izin alan göçmenler, özellikle işyeri güvenliği, sağlığı, asgari ücreti ve 
diğer standartlara göre koruma hattında yer alırlar. Ancak bunlar, genellikle sadece bu tür standartlara uyulmayan, 
uygulanmayan veya var olmayan sektörlerde istihdam edilmektedir” (Taran, Gerenomi, 2002, s.6). İşgüvenliğinin, 
asgari çalışma koşullarının bile olmadığı işyerlerinde belki de en çok korunmaya muhtaç olan bireyler sadece 
yasadışı göçmen olmalarından kaynaklı olarak çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Ülkelerin sınırları o sınırlar 
içine kabul ettikleri ve kendinden olanlar için asgari çalışma koşullarına uyulmasını sağlamakta diğer durumlarda 
bunu gözardı etmektedir.  

Sonuç 

Bu sorunların çözümü için ise öncelikle yasadışı göçün bir sonuç olduğu kabul edilmelidir. Göçün kaynağı olan 
ülkelerin tüm vatandaşları için asgari yaşam koşullarını, ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları sağlaması uluslararası 
insan haklarına uygun standartları sunmalıdır. Menşei ülkenin sunamadığı durumlarda göçler kaçınılmaz olacaktır. 
Göçü tetikleyen bu koşullar, gelişmiş ülkelerin girişleri önleme girişimleri ile yasadışı hale gelmektedir. Yasadışı 
hale gelme ise insan haklarının ihlalini getirmemesi gerekir. Sınırdan geçme bireyi insan olmaktan 
çıkarmamaktadır. Sınırların insan haklarını engelleyici bir özellik taşımadığının kabulü ile yasadışı göçmenler 
maruz kaldıkları kölelik koşullarında çalışma şartları değiştirilebilir. Yasadışı göçmen olmak var olmayan, 
yaşamayan birey anlamına gelmektedir. Yasadışı olmak insanı haklarından arındırırcasına işlem görmektedir. 
Göçmenlerin insan hakları demokratik ülkeler tarafından ihlal edilmektedir.  

Uluslararası toplum ve ülkeler, yasadışı göç sorunu ile mücadele etmek için büyük bir enerji sarf etmektedirler. 
Ama yasadışı göçü durmak için daha kalın ve büyük duvarların yapılması gibi noktalar üzerinde durulmaktadır. 
Temel nedenler ele alınmamaktadır. Küreselleşmenin yoğunlaşması ile sermayenin akışkanlığının artışı beraberinde 
insan hareketliliğini de arttırmaktadır. Ancak sermayeye sağlanan kolaylıklar işgücüne sağlanmamakta hatta 
engellenemeye çalışılmaktadır. Küreselleşmenin serbest döngüsü içerisine emek gücü dahil olduğunda anda yasadışı 
göç mevcut olmayacaktır. O zaman maliyetler artacak ancak yasadışı göçler insanların hayatlarına mal 
olmayacaktır.   
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33.  
Sustainable Urban Development Models; Compact Cities 

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Modellerinden; Kompakt Kentler 
 
Ayşegül Kanbak (Batman University) 
 
Abstract 
This study aims to examine the compact city which is one of the sustainable urban forms through developing countries. Today, 
urban sprawl is seen as one of the most common problems in both developing and developed countries. Reduction in 
agricultural land, the destruction of biodiversity and ecosystems, more fuel consumption for transportation, loss of community 
life are some of the effects of urban sprawl and impact of the sustainability of cities. The concept of compact city is regarded as 
one of the sustainable urban form approaches advocated against urban sprawl. This is a high-density, mixed-use city, with clear 
(i.e. non-sprawling) boundaries. It provides convenience to cities in areas such as social sustainability, economic applicability, 
sustainable transport and sustainable use of urban land. In industrial and developed countries with low population growth rate, 
acompact form of the city may have the results as mentioned. However, in developing countries the situation is different. Rapid 
urbanization and and increasing rate of demand for housing affect the implementation of compact urban strategies.  

Giriş 

Günümüzde gittikçe artan kentleşme oranları ve çevre kaynakların azalması, farklı kentsel formların tartışılmasını 
ve çağdaş kent formunun çevresel sorunlarının kaynağı olarak algılanmasını sağlamıştır(Alberti ve diğ,. 2003; 
Haughton 1999). US Çevre Koruma Ajansının(EPA)  2013 yılında genişletilmiş ikinci baskı olarak yayınladığı 
“Our Built and Natural Environments” adlı raporda kentsel formaların habitatı ve ekosistemleri, su ve hava 
kalitesini,  iklimi ve halk sağlığını doğrudan etkilediği belirtilmektedir. Bu etkinin azaltılması için de kentlerin 
nerede ve nasıl inşa edileceğinin (Where we build and How we build) dikkatli bir şekilde seçilmesi seçmek 
gerektiğini vurgulamaktadır (EPA, 2013:125). 

1987 yılında Brundtland komisyonu tarafından yayınlanan “Ortak geleceğimiz” raporundan (WCED, 1987) 
bugüne kadar geçen süre içinde, sürdürülebilir kalkınma kavramı dünya için ekonomik, sosyal ve çevresel olarak 
daha iyi bir gelecek yaratma hedefinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz bu hedef kentlerin 
sürdürülebilirliği hakkındaki tartışmaları da gündeme getirmiştir. Kent politikalarının bir aracı olarak kabul edilen 
kentsel sürdürülebilirlik çevresel koşullarla desteklenen bir kent sisteminin yeni gelişmelere uygun olarak ekonomik 
ve sosyal boyutlarla birlikte değişimini ifade etmektedir(Geenheuisen ve Nijkamp, 1994:131). Sürdürülebilir 
kentsel gelişmenin nasıl sağlanacağı hakkındaki görüşler iki kent formunda yoğunlaşmaktadır; Yayılmış(Dağınık) 
kentler ve  Kompakt kentler (Jensk ve Jones, 2010:1) Kompakt kenti savunan araştırmacılar(Jacobs, 1961; 
Newman ve Kenworthy, 1989; CEC, 1990; Elkin ve ark.,1991; Sherlock, 1991; Enwicht, 1992; McLaren, 1992) 
bu kent modelinin hem çevresel ve enerji avantajları sağladığını hem de sosyal faydaları olduğunu iddia etmektedir.  
Yayılmış kentin sürdürlebilir kent formu için en ideal model olduğunan savunan araştırmacılar ise, kentsel 
yayılmanın nedeninin farklı faktörlere bağlamaktadır. Kalabalık, kent dışında ucuz arazi, ulaşum gelişmeleri  
bunlardan birkaçı olarak ifade edilmektedir. Yayılmış kent, yeşil kent gibi,  binaların, tarlaların ve diğer yeşil 
alanların mozaik benzeri bir desen oluşturduğu daha açık bir kentsel yapı tipi olarak tarfilenmektedir (Naess, 1997) 

Bu çalışma kentsel yayılma anlayışının tam tersi olarak kurgulanan ve sürdürülebilir kentsel gelişme için en uygun 
model kabul edilen kompak kent formunu gelişmekte olan ülkeler açısından incelemeyi amaçlamaktadır.  
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Kompakt Kentler 

Çağdaş kent politikaları içinde en çok tartışılan yaklaşımlardan biri olan kompakt kent modeli, ulusal düzeyde 
kent stratejileri içinde giderek daha belirgin hale gelmektedir. 1990’lı yıllarda bir çok OECD ülkesinde ve özellikle 
Avrupa’da kentsel sürdürülebilirliğin sağlamasının yollarından biri olarak tartışılan model, kentsel mekan 
formlarının kentlerin ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarını etkilemesi sonucunda kentsel politikalar 
bağlamında yeniden gündeme gelmiştir. Özellikle kentlerin yeşil büyümenin sonuçlarının takip edilebildiği 
mekanlar olarak görülmesi, yeşil büyümen politikaları ile kompakt kent modelinin birlikte düşünülmesini 
tartışmaya açmıştır. Kentsel yayılma, sera gazı emisyonları ve uzun vadede kentsel ekonomik büyümenin 
sürdürülmesine yönelik yapısal zorluklar yeşil büyümenin ulusal ekonomilerin içinde bulunduğu krizden çıkmaları 
için bir alternatif olarak görülmekte, kompakt kent kavramı da yeşil büyüme için uygun bir adres olarak 
tariflenmektedir. Bununla birlikte, kompakt kentin tartışma yarattığı da yaygın olarak kabul edilmektedir.  

Kavram hakkında tartışılan konulardan ilki kent modelinin karmaşıklığıdır. Herkes kavramın farkında olsa da 
anlamı konusunda popüler bir kabul oluşmamıştır. Dolayısıyla kompakt kent hakkında farklı bir çok tanım 
bulunmaktadır. İkincisi, kompakt kent politikalarının kentsel sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkileri olup 
olmadığı hakkında yapılan tartışmalardır. Pozitif etkilerin kanıtlarının olduğu yerlerde bile, pozitif etkileri 
dengeleyen olumsuz etkilerin ortaya çıktığını savunan bir çok argüman bulunmaktadır. Örneğin, yerleşim 
alanlarının yoğunluğunun arttırılmasının trafik yoğunluğunun ve hava kirliliğinin artmasına neden olacağı 
söylenmektedir. Bununla birlikte kentledeki bitki örtüsü ve açık yeşil alan kayıplarına ve özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde konut arzında ve arazi fiyatlarında artışa neden olacağı ileri sürülmektedir. Üçüncüsü ise, kompakt kent 
politikalarının en iyi şekilde nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı konusunda yürütülen kapsamlı tartışmalardır. 
Her biri farklı yerel bağlam sunan kentler ele alındığında her bölgenin kendi yerel koşullarına uygun olarak 
kompakt kent stratejilerini uyarlaması gerekmektedir. Yani tüm kentler için geçerli tek bir kompakt kent modeli 
mevcut değildir. Bu zorluk kompakt kent politkalarının sonuçları uzun vadede gerçekleşmesine ve çeşitli çıkar 
gruplarının güçlü bir mıhalefet yaratmasına  neden olmaktaktadır. Politikaların uygulanmasında ise yönetişim 
düzenlemeleri, vatandaşların katılımı, finansman sağlanması ve izlenmesi gibi zorluklar yer almaktadır(Matsumoto, 
2011:1). 

Kompakt kentin tanımını ele alan geniş bir literatür bulunmaktadır. En genel anlamıyla, etkili bir toplu taşıma 
sistemine, yürüme ve bisiklet yollarına dayanan görece yüksek yoğunluklu ve karma kullanımlı bir kent olarak 
tanımlanmaktadır(Burton, 1999:1970). Burgess 2000:13) “kentsel fonksiyonların yoğunlaşmasından kaynaklanan 
çevresel, sosyal ve küresel sürdürülebilirlik arayışında, yapı ve nüfus yoğunluklarını artırmak, kentsel ekonomik, 
sosyal ve kültürel aktiviteleri yoğunlaştırmak ve kentsel büyüklük, biçim, yapı ve yerleşim sistemlerini idare etmek.” 
Tanımlardan hareketle bu kent modeli, yüksek kentsel yoğunluk, açık alan koruması, karma arazi kullanımı, kent 
merkezinin canlandırılması, konut kullanımına sahip merkezi iş bölgelerini ve toplu taşıma sisteminin yüksek 
kullanımını önermektedir. Kompakt kent kavramı özelliklerini gösteren bir takım temel bileşenlere 
sahiptir(Matsumato, 2011:2). 

• Bitişik yerleşim kalıpları; Bu özellik metropol alan ölçeğinde kentsel alanlardaki yeni gelişimin konumu 
ve kentsel arazi kullanımını göstermektedir. Kompakt bir şehirde gelişme bitişik olarak konumlanmıştır 
ve kentsel ve kırsal arazi kullanımı arasındaki sınır belirgindir. 
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• Toplu taşıma bağlantılarına sahip yoğun yerleşim alanları;  Kentsel arazi kaynaklarının ne kadar yoğun 
ve etkin biçimde kullanıldığını ifade etmektedir. Yalnızca yoğunluk değil, toplu taşıma bağlantılarının 
yoğun kentsel alanlarda hareketliliği sağlamak için çok önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.  

• Farklı yerel hizmetlere ve işlere erişilebilirlik: Bölge sakinleri ve bakkallar, restoranlar, kafeler ve mahalle 
ölçeğinde işletmeler gibi farkılı yerel hizmetler arasındaki yakınlığı ifade etmektedir. Kompakt bir kentte, 
arazi kullanımı karışıktır ve sakinlerin çoğu bu hizmetlere yürüme mesafesinde erişebilmektedir. Ayrıca 
işlerin ve evlerin yerleri dengeli bir şekilde konumlandırılır. 

Kompaktlaşma süreci, yoğunlaşma ve bütünleştirme kavramları ile tanımlanmaktadır (Yazar, 2006: 118). Bu süreç 
kendini hem kentsel yaşam alanları bir arada tasarlanmasında hem de kent fonksiyonlarının  gerçekleşme tarzında 
kendisini göstermektedir(Tosun, 2019: 153).  

Kentsel yoğunlaşmanın kent çevresindeki doğal alanları korumayı sağlaması yaklaşımın sürdürülebilir 
yapılaşmanın önemli araçlarından biri olarak ele alınmasına neden olmuştur. Ayrıca kompakt gelişim, fonksiyonlar 
arası mesafeleri kısaltarak ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltacağı için özellikle enerji tasarrufları 
ve iklim değişikliğini hafifletme politikaları bağlamında önemli bir yer tutmaktadır. Kentsel mekanın kompaktlığı, 
enerji, su, malzeme, ürün ve insan taşımacılığını minimize etmektedir. Daha iyi bir çevre, uygun fiyatlı toplu 
taşıma, sosyal karışımın iyileştirilme potansiyeli ve daha yüksek yaşam kalitesi gibi avantajların listesi oldukça 
uzundur (Frey, 1999). Bununla birlikte, kompakt kentin temel gerekçesi, enerji yoğunluğunun en az olduğu 
faaliyet modeliyle sonuçlanması ve böylece küresel ısınma sorunlarıyla başa çıkmamıza yardımcı olmasıdır. 

Kompakt şehir teorisindeki ana prensip, konut, işyerleri ve dükkanların bir karışımı ile şehir çekirdeğine yakın veya 
içinde yüksek yoğunluklu gelişmedir. Bu, yarı müstakil ve çok aileli konutları tercih eden yoğun ve konsantre 
konut gelişimi anlamına gelmektedir. Bu teoriye göre, kentsel yerleşim alanında (veya ötesinde) konut alanlarının 
ve özellikle tek aileli konutların geliştirilmesi yasaktır. Ayrıca, merkezi, yüksek yoğunluklu gelişme, sürdürülebilir 
enerji kullanımına elverişli birkaç başka özelliği de destekler: düşük konut ve günlük seyahat için enerji kullanımı, 
verimli uzaktan ısıtma sistemleri, çeşitli iş yerlerine ve kamu ve özel hizmetlere yakınlık ve ayrıca gelişmiş bir toplu 
taşıma sistemi gibi( Holden ve Norland, 2005:2148-2149) 

Diğer yandan literatürde kompakt kent yaklaşımının avantajlı yanlarının yanı sıra çevresel, ekonomik, sosyal açıdan 
dezavantajlı tarafları da tartışılmaktadır (Neuman, 2005). Özellikle kentleşme pratiklerinin gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde farklı işlemesi,  kompakt kentin gelişmekte olan ülkeler açısından sürdürülebilirliğe hizmet edecek 
bir kent formu olup olmadığının sorgulanmasına neden olmaktadır (Richardson ve diğ., 2000; Carmona, 2000). 
Kentsel büyümen dünyadaki tüm kentlerde görülmesine rağmen kentler arasında, özellikle gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin kentleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kompakt kent politikalarının en iyi Avrupa 
ülkelerinde uygulanmaktadır. Avrupa'daki kompakt kent politikasının başarısı, planlama kısıtlamalarının 
koordineli ve bütünleşik olarak uygulanması ve tarım arazilerine yüksek değer verilmesi gibi ilkelerine 
dayanmaktadır(Kotharkar, Baddure ve Vyas, 2012:3).Ancak gelişmekte olan ülkelerde kompakt kent 
politikalarının yürütülmesi daha zor olmaktadır. 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kompakt Kentler  

Gelişmekte olan ülkelerdeki nispeten düşük kentleşme düzeyleri ve yüksek kentsel büyüme oranları öngörülemeyen 
kent dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan düşük gelir seviyeleri ve yüksek 
gelir eşitsizliği, kentsel altyapıya yapılan düşük yatırımlar ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle yeterli olmayan hizmetler, 
bozulmuş kentsel çevre koşulları; ve konut arzı gibi sorunlar sorunları gibi sorusağlanmasına ilişkin 
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problemlerGelişmekte olan ülkelerdeki kentsel yoğunluk farklılıkları bu konu hakkında genelleme yapmayı da 
zorlaştırmaktadır.Gelişmekte olan ülkelerdeki için kompakt kent kavramının incelenmesini yukarıda yapılan 
tanımdaki unsurlar üzerinden yapmak,  politikaların uygulanabilirliğini anlamak açısından doğru bir yol olarak 
görülmektedir. Jenk ve Burgess gelişmekte ola ülkelerde kompakt kentlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili yaptıkları 
incelemede, gerekli unsurları kompakt kent tanımı üzerinden yapmışlardır. Buna göre yoğunluk, altyapı ve arazi 
kapasitesi, yerleşim sistemi, kent yapısı, kent büyüklüğü, kent formu, ketnsel faaliyetlerin yoğunluğu, arazi 
kullanımı ve taşıma gelişmekte olan ülkelere göre farklılık göstermektedir (Jenks ve Burgess, 2000:14-23). 

Yoğunluk   

Mevcut yoğunluk seviyeleri ve eğilimler üzerine ampirik verilerin yokluğu ve ölçmek için en uygun göstergelerin 
ne olduğu konusunda netlik eksikliği, gelişmekte olan ülkelerdeki kentler için yoğunluk politikalarının 
değerlendirilmesinde sorun teşkil etmektedir..  

Altyapı ve arazi kapasitesi 

Daha yüksek yoğunluk yerleşimlerin, altyapı maliyetletini azaltacağı konusu dikkate alınmalıdır. Altyapı 
yatırımlarının büyüklüğü buradaki en önemli konu olarka görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde büyk yatırım 
sorunlarındn kaçmak değil bu süreci özel sektöre devrederek tersiene çevirmek gereklidir.  

Taşıma 

Sürdürülebilirlik kazanımlarının en önemli ayağı toplu taşımadaki yakıt verimliliğinin arttırlmasıdır. Bu çevre 
dostu taşıma sistemlerinin kurulması ile ilgilidir. 

Arazi Kullanımı 

Arazi kullanımı yoğunlaşma ile ilgilidir. Çünkü yoğunlaşma kent içi sahipsiz arazileri kullanımı ifade etmektedir. 
Ancak bu durum gelişmekte olan çoğu ülke için kompakt kent uygulamalarını engelleyen bir durum olarak 
görülmektedir. Sanayileşme ve kentleşme ilişkisinin zayıf olması ve metropolleşme süreçlerinin yeni başlaması bu 
durumun nedenlerinden sayılmaktadır. 

Kentsel Faaliyetlerin Yoğunlaşması  

Yoğunlaşma politikalarında olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlede faaliyetlerin  yoğunlaşmasından 
kaynaklanabilecek sürdürülebilirlik faydalarının birçoğunun sınırlıdır. Bunun temel nedeni gelişmekte olan 
ülkelerde halhazırda yüksek oranda karışık kullanım, erişim kolaylığına sahip geniş bir ürün ve hizmet yelpazesinin 
olmasıdır.   

Kentsel Form ve Kent yapı  

Gelişmekte olan ülkelerde kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için kent formalarına müdahale etme yöntemi 
sınırlı kalmıştır. Bunun nedenleri arasında ana planlamadan stratejik planlamaya, fiziksel planlamadan sosyo-
ekonomik planlamaya geçiş yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde sıkça olan kentsel yapılanma kompakt kent 
formu için bir strateji olarak kabul edilebilir. 

Yerleşim Sistemleri 

Gelişmekte olan ülkelerde de, kompaktlaşma ile ilgili sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en uygun ölçeğin 
bölgesel ve büyükşehir düzeyinde olduğu kabul edilmektedir. 
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Sonuç 

Çevre sorunlarının ortaya çıktığı 1960’lardan bu yana bu sorunlara giderebilmek için yeni kentsel politiklara ve 
bunların uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mimariden, planlamaya ve kentlerin tasarımına kadar eko 
sistemin dikkate alınarak yapılması ile mümkün olmaktadır. Çok yönlü bir değişim sürecini ifade eden 
sürdürülebilir kent formu olarak kopmakt kentlerde temel zorluk kente uygun bir vizyon ve anlayışın 
geliştirilememesidir. Kompakt kent modeli, sürdürülebilir gelişme hedefi doğrultusunda doğru bir model olarak 
tartışılsa da metropolleşmeyi yeni başarak gelişmekte olan ülkeler için sorunlu bir yapı olarak görülmektedir. 
Kalkınmanın ülke genelinde eşit olarak sağlanamaması, büyük kentlerde nüfus artışına neden olurken, nüfusu 
taşıyamayan kentlerin çeperlere yayılması kaçınılmaz olmaktadır. 
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33. 
Relationship between Spirituality and Social Work 

Tinsellik ve Sosyal Hizmet İlişkisi 
 
Oktay Tatlıcıoğlu (Dicle University)  
Adem Kılıç (Bingöl University)  
 
Abstract  
In the 21st century, the state of well-being of human beings is considered in addition to its biological, physiological, social and 
cognitive dimensions as well as its spiritual aspect. Especially with the criticism of positivist science paradigm, people's subjective 
aspect, cultural values and local knowledge became the subject of social sciences. With the modern science paradigm leaving its 
power to the postmodern paradigm, religion and spirituality ignored in the social sciences began to become visible. In the social 
work profession, it can be said that the spiritual dimension of the individual was ignored until the late 20th century. Before 
social work was defined as a science, social assistance was mostly based on religion and belief. With the acceptance of social 
work as a science and profession, the relationship between social work and religion has undergone a serious break due to the 
view of religion of positivist science. This negative attitude towards religion also ignored the spiritual dimension of the 
individual. After 1980, there is an increase in the studies on the spiritual dimension of the individual. In this period, the cultural 
oriented approach and local knowledge became important in the theory and practice of the social work profession and this led 
to a change in the approach to spirituality. The individual's spiritual dimension is closely related to empowerment, cultural 
sensitivity, ecological and holistic approaches that are commonly used in social work practice. However, work to contain the 
spiritual axis and always approached with concern the religious connotations of spirituality in social work practice in Turkey 
was estranged from their academics and professionals about it. In spite of prejudices, studies on the subject of spirituality and 
social work have recently begun to enter the literature. This study will focus on the relationship between religion, spirituality 
and social work. 
 
Keywords: Social work, religion, spirituality. 

 

Giriş 

Bilimsel bilginin gelişim gösterdiği aydınlanma çağında doğa bilimlerinden elde edilen gözlemlere dayalı pozitivist 
bilgi anlayışı 21. yüzyılda paradigma değişimine uğramıştır. Bu değişim sonucunda sosyal bilimlerde daha önce 
göz ardı edilen bireyin tinsel boyutu mesleki çalışmalarda kabul edilmeye ve güçlendirici bir öğe olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle tinselliğin ne olduğu anlatılmış ve dinden ayrı olduğu noktalar 
ele alınmıştır. Daha sonra da tinsellik ve sosyal hizmet ilişkisi üzerine durulmuştur. 

Tinsellik (Maneviyat) ve Din 

Tinselliğin kelime anlamına bakıldığında Türk Dil Kurumu (TDK)’ya göre tinsellik (İngilizce’de spritiuality) 
maneviyat, ruhsallık gibi anlamlarına gelmektedir. Skalla ve McCoy (2006)’a göre ise tinsellik, bireyin yaşamını 
anlamlandırdığı zemin olarak görür. Bazı sosyal hizmet akademisyenlerinin “spritiuality” kavramını manevi olarak 
çevirdikleri görülmektedir (Apak, 2018, Seyyar, 2009)). Kelime anlamı olarak manevi ile tinsellik aynı anlama 
geliyorsa da kelimeler toplumlara, zamanlara, mekanlara göre anlam kayması yaşayabilmektedir. Manevi kelimesi 
de anlam kaymasına uğrayarak bugün daha çok dini olarak anlaşılmaktadır. Türkiye’de genel kabule göre maddi 
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olan dünyevi/profan, manevi olan ise dini anlamına gelmektedir. Tinsellik, bireylerin doğayla sanatla sosyal 
çevresiyle kurduğu ilişkiler yanında dini inançlarını kapsar.   

Tinsellik bireyin hayatında karşılaştığı sosyal, psikolojik, medikal sorunlarla mücadele etmenin nüvesi 
konumundadır. Bireyin zorluklarla mücadele etmesi yüce değerlerle ve amaçlarla ilişkidir. Hayatın anlamına dair 
sorulara cevap veremeyen bireylerin varoluşlarını da anlamlandıramadıkları için hayata tutunma ve zorluklarla 
başetmede daha isteksiz olabilmektedir. 

Yaşadığımız çağda artık insan sadece fiziksel, sosyal ve zihinsel boyutlarıyla değil aynı zamanda tinsel (spirituality) 
boyutuyla da beraber ele alınmaktadır (Kvarfordt, 2005). Canda (2009:23)’ya göre bazı bilim insanları sağlığı, 
aklın bedenin ve ruhun birlikteliği olarak tanımlamaktadır. Tinsellik son dönemlerde sıklıkla görülen bir kavram 
olsa da aslında Jung (1933) kuramında tin ve tinsel temalar kullanmıştır. Bu nokta Jung’un çığır açıcı bir yaklaşıma 
sahip olduğu ifade edilebilir. Jung (1933) bireyi psikoseksüelliği ve psikososyalliği yanında bir de psikotinselliğiyle 
de ela almış ve bireye bütüncül bir bakışın ancak bu üç boyutun beraber değerlendirilmesiyle mümkün olduğunu 
ifade etmiştir. Yine Jung (1933)’a göre bireyin yaşadığı sorunlarla/hastalıklarla başetmesinde tinsel farkındalığın 
çok önemli olduğunu iddia etmiştir.  

Değinilmesi gereken diğer bir konu ise tin ile dinin arasındaki farklardır. Bu konuda yaygın görüşe göre dini 
inançların da tinsel bir anlamlandırma sürecinin bir parçası olduğudur (George ve ark, 2000). Holder ve 
arkadaşlarına (2000) göre bireyin tinsel değer yargılarının dini hem içerdiği hem de içermediği şeklindedir. Holden 
ve arkadaşlarının (2000) yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre stresi azaltmada bireylerin herhangi bir dine 
inanıp inanmamasına bağlı olmaksızın stresle başetmede tinsel öğelerin yardımcı olduğu görülmüştür. 

Tin ve din arasında en temel farklardan biri tinselliğin öznel yaşantılarını, değerlerini, duygularını ve hayatı 
anlamlandırma yöntemlerini içermesidir. Tinsellikte yüce bir güç arayışı öznel bir serüven olarak görülür. İnsanda 
kendisiyle, diğer insanlarla ve varlıklarla, evrenle ve nihai gerçeklikle ilişkisinde anlam, amaç, ahlak ve iyilik 
duygularının arayışıdır. Bu arayış animistik, teistik, ateistik, nonteistik, politeistik veya başka yollarla olabilir. Dini 
inançlar da ise öznel deneyimlerinden çok kurallar, ritüeller söz konusudur. Dinlerden bahsettiğimizde ise daha 
sistematik ve kompleks bir yapı, semboller ve davranışlar görülmektedir. Geçmişten geleceğe devredilen değer 
yargıları dinlerin temel özelliklerindendir. Tinsellikteki bireysel deneyimlerin yerini dinlerde kurumsal yapılar 
almaktadır.  

Sonuç olarak, din tinselliğin kapsamında ve tinsel deneyimler varlığını dine dayandırmak zorunda değildir. Hatta 
herhangi bir dine inanan insanların bile din dışında başka tinsel deneyimlere dayalı bir anlam dünyasına sahip 
olması mümkündür. 

Tinsellik ve Sosyal Hizmet İlişkisi 

Sosyal hizmet mesleği tarihine bakıldığında, 20. yüzyılın sonlarına kadar, insanın tinsel boyutunun görmezden 
geldiğini görülmektedir. Ancak gün geçtikçe bu alana ilişkin ilginin de arttığı söz konusudur. Sosyal Hizmet Eğitim 
Komisyonunun Müfredat Politikası Bildirgesinde, bireyle, aileyle, grupla ve toplumla çalışmalarda tinselliğin sosyal 
çalışmacılar için çok önemli boyut olduğu vurgulanmıştır (aktaran, Zastrow, 1998; 320).    

Tinsellik boyutunun sosyal hizmet mesleği içinde tarih boyunca nasıl ele alındığına bakıldığında uzun süre 
rasyonalizm ve ampirizm etkisiyle sosyal hizmet mesleğinde, psikolojide ve psikiyatride din ve tinselliğin yok 
saydığı söylenebilir (Zastrow, 1998: 320, Canda, 2010).  Tarihsel seyre bakıldığında beş evrede sosyal hizmetin 
tinselliğe bakışı ortaya konabilir.   
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İlk safhada (sömürge öncesi) sosyal refahı yükseltmek adına yerlilerin, kültürel, tinse,l bütüncül bir yaklaşımla 
iyileştirme, yardım ve destek pratikleri vardı. Yardım ve destekleri gruplara ve insanlara grup liderleri, tinsel 
iyileştiriciler, arabulucular, yaşlılar ve ayin yapıcılar sağlardı (Canda, 2010: 38). Ne yazık ki bu yerli yardım 
sistemleri sömürge döneminde profesyonel sosyal çalışmacılar tarafından görmezlikten gelinmiştir.   

İkinci safha (sömürgecilik sonrası- 20.yy başlarına kadar) gönüllü sosyal hizmetler ve devletin sosyal refah 
politikaları görülmektedir. Bunlar daha çok ilahiyatla ilgili uygulamalardan oluşmaktadır. Ayrıca Afro Amerikalı 
yerlilerin, Fransız ve İspanyol Katoliklerinin tinsel perspektifleri de sosyal çalışmayı şekillendirmiştir (Canda, 2010: 
40). Diğer ülkeler de kendi dinsel kültürleri bağlamında çeşitli dini pratiklerle tinselliği ve bunların sosyal çalışma 
uygulamalarındaki kullanımını şekillendirmişlerdir.   

Profesyonelleşme ve seküler safhada (1920- 1980) sosyal çalışma meslekleşirken sosyalizm, sosyal  fonksiyonalizm, 
Freudculuk ve davranışçılık gibi laik, hümanist bilimsel perspektifler teolojiden daha baskın olmaya başlamıştır. 
Sosyal hizmetler bağlamında bu sekülerleşme kilise ile devletin sosyal refah sağlamada kullandıkları yöntemler 
açısından yolları ayrılmıştır (Canda, 2010; Zastrow, 1998). Bu dönemde daha önceki din orjinli organizasyonlar 
yerine NASW (National Association of Social Workers) ve CSWE (Council on Social Work Education) gibi 
seküler organizasyonlar oluşturulmuştur. Ancak bazı sosyal çalışmacılar tinselliğe vurgularını devam ettirmiş ve 
Asya dinlerinin etkileri; hümanistik, jungian ve seküler olmayan tinsel bakış sosyal çalışma literatüründe görülmeye 
başlanmıştır. 

Dördüncü aşamada (1980-1990) tinselliğe olan ilginin yeniden başladığı bir döneme girilmiştir. Meslekte baştan 
beri gizli etkileri görülen dini ve tinsel yönelim yeniden bilim dünyasının gündemine girmiştir. 1980’lerde 
müracaatçıların dinsel ve din dışı yaklaşım çeşitliliğine duyulan saygı nedeniyle tinsellik aracılığıyla ortaya çıkmıştır. 
1990’larda bu eğilim artmış; Budizm, Hinduizm, Şamanizm, Daoizm ve Konfüçyüsçülük gibi dinsel olan 
yaklaşımlarla sosyal çalışma ve tinselliği içeren çeşitli akademik yayınlar ortaya çıkmıştır. Mesleki gelişim için farklı 
tinsel görüşlerdeki uzmanları bir araya getirmek adına 1990’da Tinsellik ve Sosyal Çalışma Derneği kurulmuştur. 

1995’ten günümüze kadar sınırların aşıldığı beşinci süreçte tüm bu eğilimler hızlanmıştır. Bu dönemin ayırt edici 
özelliğiyse tinselliğin sosyal çalışma alanında yasal kabulü ve uzmanların tinsel, disipliner, ulusal ve tüm diğer 
sınırları aşmasıdır. CSWE’nin 1995’teki versiyonunda müracaatçıların inanç sistemi, tinsel ve dinsel farklılıklarına 
dikkat çekilmiştir. 2000’lerin başında Besthorn ve Coates tarafından sosyal çalışma alanına ekofelsefik tinsel bakış 
eklenmiştir. Feminist, ekofelsefik, postsömürgeci, kültürel duyarlılık gibi postmodern perspektifler sosyal çalışmayı 
tinsellik anlayışına yöneltmiştir (Canda, 2006). Uluslararası arenada tinsellik içerikli sempozyum, konferans, kurs 
ve dernek sayısı gün geçtikçe artmıştır. Bu dönemdeki bir diğer eğilim ise sosyal çalışmada tinsellikle ilgili nicel ve 
nitel ampirik araştırmalardır. Bunlar özellikle geriatri, sağlık ve akıl sağlığı alanlarında mesleki kavrayış ve araştırma 
yaklaşımında kullanılmaktadır. 

Sosyal hizmet tarihsel ve felsefi açıdan tinsellikle bağlantılıdır. Felsefi açıdan sosyal çalışma ile tinselliğin birey ve 
toplumun refahı, mutluluğu ve huzuru gibi konularda ortak hedeflere sahip oldukları görülür. Bu ortak amaçlara 
ulaşmak için, sosyal hizmet ve tinsellik birbirinin rakibi olarak görmek yanlıştır. Özellikle insanın biyo-psiko-sosyal 
ve tinsel boyutlarıyla bir bütün halinde değerlendirilmesi tinsellikle sosyal hizmet ilişkisi açısından dönüm noktası 
olmuştur. Tinselliğin sosyal hizmet çalışmalarında varlığının kuramsal dayanaklarına bakıldığında temelde şu dört 
yaklaşımdan beslendiği söylenebilir; ekosistem, güçlendirme, kültürel duyarlılık ve bütüncül yaklaşım. Tinsellik ve 
sosyal hizmet bağlamında ele alınacak olan dört yaklaşım da birbiriyle ilişkilidir ve bir bütün olarak tinsel sosyal 
hizmet müdahalesine imkan sağlamaktadır. Bu yaklaşımların tinsellikle bağlantıları hakkında kısaca bilgi verecek 
olursak, ekosistem yaklaşımı, bireyin çevresiyle içinde ele alınmasını ve dini inanç alt sistemiyle bireyin ilişkisini 
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bir done olarak değerlendirir.  Güçlendirme yaklaşımı, insanın yaşadığı ya da algıladığı güçsüzlüklerden 
sıyrılabilmesi için kişinin potansiyel olarak bu güçlere sahip olduğunu ve profesyonellerin de kişinin güçsüz 
yanlarında ziyade güçlü yanlara odaklanarak mesleki çalışma yapmasını amaçlamaktadır. Bireye hayatın amacını, 
niçin bu dünyada olduğunu, neden kötü şeylerin onun başına geldiği gibi bazı felsefi sorulara cevap ve hayatın 
devamına ilişkin bağlantı sağlayıcıları ve umudu veren şeydir din ya da tin. Sosyal hizmet müdahalesi planlanırken 
birey ait kültürel farklara duyarlı olmak gerekir. Bu kültürel değerlerin bir kısmını tinsel öğeler oluşturabilir. 
Bütüncül yaklaşımda ise bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal ve tinsel bütün yönleriyle beraber değerlendirilmesi 
söz konusudur.   

Sonuç 

Bütün sosyal bilim disiplinlilerinde olduğu gibi sosyal hizmet disiplininde de uzun bir süre tinsellik  (spiritüel) –
ruhsal- manevi boyut görmezden gelinmiştir. Özellikle 80‘lerden sonra tinselliğin yeniden keşfiyle, bu konuda pek 
çok araştırma yapılmış ve bireylerin kendilerini gerçekleştirmede, geleceğe umutla bakmada ve bireyin kendisini 
güçsüzleştiren durumlarla başa çıkmada çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır.  Sosyal hizmet açısında tinselliğe 
bakıldığında ekosistem, güçlendirme, bütüncül ve kültürel duyarlılık yaklaşımlarından beslendiği görülecektir. 
Tinsel sosyal hizmet müdahalesinin somutlaştırılmasında bu yaklaşımların bilinmesi çok büyük önem arz 
etmektedir.    

Türkiye ölçeğinde bakıldığında, tinsel sosyal hizmete dair çalışmaların son dönemlerde arttığı görülmektedir. 
Ancak ülkede son yıllarda varlık gösteren “Manevi Sosyal Hizmet” yeni bir akımdan bahsetmemiz yararlı olacaktır. 
Bu akım daha çok islam dinini referanslarını kullanarak, üretilen sosyal hizmetlerin hem dünyayı hem de ahireti 
kapsaması gerektiğini vurgulayan bir yapıyla karşımıza çıkmaktadır. Ancak her dine ve inanca eşit ve saygılı olma 
sorumluluğu taşıyan bir mesleğin bu tür bir yaklaşımı benimsemesi kabul edilemez. Bunun yanında müracaatçının 
ihtiyaçları açısından herhangi bir dini öğretinin bireyi güçlendirmede yararlı olacağı bekleniyorsa o dinin 
ritüellerini ve inanış biçimlerini kullanmak ya da bu işin ehli olan din adamlarını da müdahale planına katmak 
mümkün olabilir. Fakat önceden de bahsedildiği gibi sosyal hizmetin bir misyonerlik faaliyete dönüşmesi sosyal 
hizmet ilke ve etiği açısında da kabul edilemez. Literatüre bakıldığında da tinselliğin dini aşan bir muhtevaya sahip 
olduğu ve bütün insanlarda (bir dine inana ya da inanmayan) var olan bir değer sistemini ifade ettiği görülmektedir.  

Sonuç olarak; bireyin tinsel gereksinimlerinin karşılanması, bütüncü hizmetin verilmesi iyileşmesinde önemlidir. 
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarına hizmet sağlarken, sorumluluğunun ve kendi tinsel değerlerinin farkında 
olmalı, tinsel olayları tartışırken rahat olmalı, müracaatçı ve ailelerinin içinde bulundukları durumu onlar açısından 
değerlendirebilmelidir. Özellikle müracaatçıların sorunlarını gidermeye yardımcı olmaya çalışırken, kendilerini 
ihmal etmemelidir. 
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34.  
Can Biographical Films Create A New Trend  

In Recent Turkish Cinema? 
Son Dönem Türk Sinemasinda Biyografik Filmler  

Yeni Bir Eğilim Yaratabilir mi? 
 
Âlâ Sivas Gülçur (İstanbul Commerce University) 
 
Abstract 
The Turkish films produced since 1990s have been evaluated in two groups: Popular box-office movies and director films 
collected under the title of arthouse. However, the genre concept plays an active role from the perspective of popular cinema. 
The dominance of comedies, particularly are remarkable among the other genre films which have recently achieved the highest 
box office in Turkey. The variety of genres, at this point, may be examined through the war, historical, drama and biographical 
films. In this context, it is observed that the examples which include the features of biographical genre such as “Ayla” (2017) 
and “Müslüm” (2018) and which have achieved box office success during the recent years, constitute an alternative to the 
comedies. This study aims to study biographical films in today's Turkish cinema and to discuss the question of whether this 
genre creates a new trend. 
 
Keywords: Popular Turkish Cinema, film genres, biographical film. 

 

Giriş 

Türk Sinemasında 90’lı yıllardan günümüze uzanan süreçte üretilen yapımlar bir yanda gişe odaklı popüler filmler, 
diğer yanda sanat sineması başlığı altında toplanan yönetmen filmleri olmak üzere iki grup halinde ele 
alınmaktadır. Söz konusu iki grup içerisinde popüler film örnekleri incelendiğinde tür (genre) kavramının etkin 
rolü karşımıza çıkar. Bu bağlamda son dönemde ülkemizde yüksek gişe hasılatı elde eden yerli yapımlar arasında 
komedi türünün hakimiyeti dikkat çekicidir. Tiplemelere dayalı, aile merkezli veya bölgesel ve kültürel kodlar 
üzerinden inşa edilen komedilere savaş, tarihi, dram ve biyografik filmlerin eşlik etmesiyle türlerin çeşitliliğinden 
söz edilebilir. Bu çerçevede son dönem Türk sinemasında gişe başarısı yakalayan “Ayla” (2017) ve “Müslüm” 
(2018) gibi biyografik film türünün özelliklerini barındıran örneklerin komedi türüne birer alternatif oluşturduğu 
gözlemlenmektedir. Bu çalışma, günümüz Türk sinemasında biyografik film türünü örnekler üzerinden incelemeyi 
ve söz konusu türün yeni bir eğilim yaratıp yaratmayacağı sorusunu tartışmayı hedeflemektedir. 

1. Günümüz Popüler Türk Sinemasına Bakış 

Türk sinemasında 90’lı yıllarda belirginleşen popüler sinema ve yönetmen sineması ayrımı, 2000’li yıllardan 
günümüze uzanan süreçte de varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte Türk sinema tarihi genelinde tüm 
zamanların en yüksek gişe hasılatı elde eden yerli yapımlarına bakıldığında popüler sinemanın türler bağlamındaki 
etkinliği göze çarpar. Aşağıda yer alan tablo, seyirci rakamlarının istatistiki olarak kayıt altına alınmaya başladığı 
1989’dan günümüze ülkemizde en yüksek seyirci rakamına ulaşmış ilk on yerli yapıma dair bilgileri içermektedir. 
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 Film Adı Dağıtım Vizyon Tarihi Hafta Toplam Seyirci 

1 Recep İvedik 5 CGV Mars D. 16.02.2017 25 7.437.050 
2 Recep İvedik 4 çoklu 21.02.2014 20 7.369.098 
3 Düğün Dernek UIP 06.12.2013 40 6.980.070 
4 Fetih 1453 Tiglon 16.02.2012 52 6.572.618 
5 Müslüm CGV Mars D. 26.10.2018 37 6.480.548 
6 Düğün Dernek 2: Sünnet CGV Mars D. 04.12.2015 21 6.073.364 

7 Ayla çoklu 27.10.2017 46 5.589.872 
8 Aile Arasında CGV Mars D. 01.12.2017 33 5.289.051 
9 Arif v 216 CGV Mars D. 05.01.2018 20 4.968.462 
10 7.Koğuştaki Mucize CJ Entertainment 

Turkey 
11.10.2019 6 4.381.369 

Tablo 1. Tüm zamanların (1989’dan günümüze) en çok izlenen ilk 10 Türk filmi. 
(https://boxofficeturkiye.com/tumzaman/?tm=1989tr; Erişim: 18.11.2019) 

Tablo 1’de yer alan veriler ışığında 2010 yılı sonrasında çekilen popüler sinema örneklerinin en çok izlenen 
yapımlar olduğu ve bu yapımlar içerisinde komedi türüne ait olanların baskın varlığı göze çarpmaktadır. Daha 
yakından bakacak olursak, örneğin, tablonun ilk iki sırasında yedi milyonu aşan seyirci rakamıyla yer alan Recep 
İvedik 5 ve Recep İvedik 4 filmlerinin tiplemeye dayalı komediler olduğu görülmektedir. Benzer şekilde dokuzuncu 
sırada yer alan Arif v 216, ilk olarak G.O.R.A (Ömer Faruk Sorak, 2004) filmi için yaratılan iki tiplemeyi 
merkezine alan bir komedidir. Bununla birlikte listenin üçüncü ve altıncı sırasında yüksek seyirci rakamıyla dikkat 
çeken Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2: Sünnet filmleri bölgesel ve kültürel kodlar üzerine inşa edilen 
komedilere örnektir. Buna ek olarak tabloda sekizinci sıradaki Aile Arasında filmi ise aile kavramını merkeze koyan 
ve yer yer kara mizah öğelerinden beslenerek ortaya çıkmış bir komedi yapımıdır. Tablodaki komedi filmlerine 
dram, tarihi ve biyografik yapımların eşlik etmesi türlerin çeşitliliğine giden yolu açmaktadır. Örneğin, dördüncü 
sırada yer alan Fetih 1453 filmi bir tarihsel epiktir. Onuncu sıradaki 7. Koğuştaki Mucize ise dram türüne aittir. 
Bunlara ek olarak, birbirini takip eden yıllarda gösterime girmiş iki biyografik film tablo dahilinde dikkat 
çekmektedir:  

Dijital Sanatlar yapımevinin imzasını taşıyan Ayla ve ertesi yıl gösterime giren Müslüm filmlerinin komedi türünün 
hâkim varlığına birer alternatif sunduğu gözlemlenmektedir. Ayla, Recep İvedik 5 filmini takip ederek 2017 
yılındaki 5.287.656 toplam seyirci rakamıyla (https://boxofficeturkiye.com/turk-filmleri/?yil=2017&yilop=tum; 
Erişim: 22.11.2019) yılın en çok izlenen ikinci filmi olmuştur. Müslüm ise 2018 yılındaki 6.311.619 toplam 
seyirci rakamıyla (https://boxofficeturkiye.com/turk-filmleri/?yil=2018; Erişim: 22.11.2019) o yıl çekilen komedi 
filmlerinin önüne geçerek birinci sıraya yükselmiştir. Bununla birlikte söz konusu iki filmin tüm zamanların en 
çok izlenen yerli yapımları arasında yer almasının ardından türün devamı niteliğinde örneklerin gösterime girmesi 
dikkat çekicidir: Müslüm filminin gişe başarısının ardından yine aynı yapımevinin imzasını taşıyan iki biyografik 
çalışma Çiçero (2019), Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019) gösterime girmiştir. Ayrıca son dönemde başka 
yapım şirketlerinin imzasını taşıyan iki biyografik örnek de göze çarpmaktadır: Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 
(Eğrikapı Production, STM, TAI, 2018) ve Bizim için Şampiyon (Ay Yapım ve Med Yapım, 2018)  
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Bu noktada şu soru açığa çıkmaktadır: Son dönem popüler Türk sineması ekseninde biyografik filmler, komedi 
türünün hâkim varlığının yanında yeni bir eğilim yaratabilir mi? Sorunun cevaplarını tartışmadan önce bir tür 
olarak biyografik filmin tanımına, özelliklerine ve sinema tarihi bağlamındaki örneklerine ilişkin kısaca hatırlatma 
yapmakta yarar vardır.  

 

2. Biyografik Film Türü  

Biyografik film (yaşamöyküsü filmi), en basit ifadeyle, ünlü bir kişinin yaşamöyküsünü beyaz perdeye aktaran film 
türü olarak tanımlanır. Sinema tarihi bağlamında türün örneklerinin yoğun olarak 1930’lu yıllarda Warner Bros. 
şirketi tarafından üretildiği bilinmektedir. Yönetmen William Dieterle’nin o yıllarda çektiği Emile Zola, Louis 
Pasteur, Juarez gibi kişilerin yaşam öyküleri bu çerçevede yer almaktadır. Daha sonra Arabistanlı Lawrence (David 
Lean, 1962), yönetmen Richard Attenborough’un Gandhi (1982) ve Chaplin (1992) filmleri, Çaykovski’nin 
yaşamöyküsü (Ken Russell, 1971) sinema tarihinde türün öne çıkan örnekleri olarak hatırlanabilir. (Teksoy, 2012: 
274) 

Öte yandan biyografik film, tarihsel film türüyle benzerlikler taşımakta, söz konusu türün öğelerinden 
yararlanırken güçlüklerini de barındırmaktadır. Bu nedenle iki türü ayrı ayrı ele almak zorlayıcı olabilir. Ancak 
biyografik filmler, mutlaka tarihsel kişileri ele almayıp çeşitli alanlarda olumlu ya da olumsuz rol oynayan, kimi 
zaman böyle bir rolü olmayan kişileri de konu aldığından, tarihsel filmden ayrı incelenebilir. Ayrıca, biyografik 
filmin konusu olan kişi, yalnızca tarihteki konumuyla değil, kişiliği, yaradılışı ve ruhsal yönüyle de aktarılabilir. 
Belirli bir kişiyi canlandırması yönünden biyografik filmlerde özellikle oyun ön sırada yer alır. Bu türdeki filmlerde 
yaşanan en büyük zorluk ele alınan kişinin yaşamının filmin sınırlı süresine sığdırılmasıdır. (Özön, 2008: 209-210) 
Bu noktada, bu tür filmlerde yaşam öyküsünün bütününün değil, geçmişte yaşanan olayların bir bölümünün tercih 
edildiği hatırlanmalıdır. Öyküsü aktarılan kişinin yaşamında hangi olay öne çıkıyor ve dikkat çekici özellikler 
barındırıyorsa, filmin temel öyküsü de ona göre belirlenmektedir. (Özgüç, 2005: 287) Bununla birlikte, biyografik 
filmlerin amacı da tıpkı tarihsel film türünde olduğu gibi seyirciye günümüz için yararlı olabilecek sonuçları ortaya 
koymaktır. (Özön, 2008: 210) 

Türk sinemasında yaşamöykülerine ilişkin denemeler, 1950’li yılların başında furyaya dönüşen tarihsel filmler 
aracılığıyla öne çıkmıştır. Osmanlı döneminin kişilikleri üzerine kurulan bu denemeler, tarihsel film türüyle 
yaşadığı yakın ilişki nedeniyle bağımsız olarak biyografik tür bağlamında değerlendirilmemişlerdir. Aynı dönemde, 
Metin Erksan’ın halk ozanı Aşık Veysel’in hayatını aktardığı Karanlık Dünya (1952) filmi o güne dek en iyi 
hazırlanmış yaşamöyküsü olarak kabul edilmektedir. Bundan sonra Karacaoğlan (Avni Dilligil), Yunus Emre (Atıf 
Yılmaz), Pir Sultan Abdal (Remzi Jöntürk) gibi ünlü halk ozanlarının yaşamöykülerini aktaran filmler çekilmiştir. 
Siyasal kimlikler üzerine kurulan yaşamöyküsü aktarımları, yine türün örnekleri arasında hatırlanabilir. Örneğin, 
Halit Refiğ’in yönettiği Karılar Koğuşu (1989) Kemal Tahir’in Malatya cezaevindeki üç aylık dönemini aktarır. 
Yusuf Kurçenli’nin çektiği Karartma Geceleri (1990) Rıfat Ilgaz’ın anılarından bir uyarlama olup, filmde Tarık 
Akan’ın canlandırdığı başöğretmen karakteri Rıfat Ilgaz’ın kendisini temsil etmektedir. Oğuzhan Tercan’ın 
yönettiği Uzlaşma (1991) filmi Abdi İpekçi cinayeti üzerinedir. Erden Kıral, Mavi Sürgün (1993) filminde yazar 
Cevat Şakir’in Bodrum’daki sürgün günlerini aktarır. Türkiye’nin ilk kadın hâkimlerinden Mefaret Tüzün’ün 
yaşamöyküsü Bodrum Hakimi (Türkan Şoray, 1976) filmine kaynaklık eder. Bu örneklerle birlikte, Türk 
sinemasında biyografik tür bağlamında ünlü sanatçıların yaşam öyküleri hatırlanabilir. Beddua filminde (Melih 
Gülgen, Osman F. Seden, 1980) Bülent Ersoy kendi yaşam öyküsünden bir kesiti canlandırır. Benzer şekilde Ülkü 
Erakalın’ın 1986’da çektiği Acıların Kadını’nda şarkıcı Bergen’in oyuncu olarak kendini canlandırdığı 
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yaşamöyküsü izlenir. Şarkıcının ölümünden sonra yaşam öyküsü, 1994’te Aşk Ölümden Soğuktur (Canan Gerede) 
filminde yeniden temsil edilir. Ünlü sanatçıların yaşam öyküleri bağlamında Afife Jale (Şahin Kaygun, 1987) türün 
hatırlanması gereken örnekleri arasındadır. (Özgüç, 2005: 287-290) Yakın dönem Türk sinemasına baktığımızda 
ise - Ayla ve Müslüm filmlerinin popüler çıkışlarından önce - Nazım Hikmet’in yaşam öyküsüne dayanan Mavi 
Gözlü Dev (Buket İlhan, 2007), Atatürk’ün temsil edildiği Veda (Zülfü Livaneli, 2010),  şair Rüştü Onur ve 
Muzaffer Tayyip Uslu’nun yaşam öyküsünden yola çıkan Kelebeğin Rüyası (Yılmaz Erdoğan, 2013) filmleri 
biyografik türün özelliklerini barındıran örnekler olarak göze çarpmaktadır. 

3. Son Dönem Türk Sinemasında Biyografik Film Örnekleri Üzerine Analiz 

Robert McKee (2017: 95), senaryo yazımının özü, yapısı ve ilkelerine ilişkin çalışmasında biyografik film türünün 
tarihsel dramaya olan yakınlığına dikkat çeker. McKee, bu iki türü tarihsel dramanın döneme, biyografik filmin 
ise bir kişiye odaklandığı noktada ayırır. Bununla birlikte biyografi türünün asla basit bir günlük haline gelmemesi 
gerektiğini vurgular. Ona göre biyografi türünde çalışan senaryo yazarı gerçekleri, sanki onlar birer kurmacaymış 
gibi yorumlamalı, biyografisini yazdığı kişinin yaşamının anlamını bulmalı ve sonra onu kendi yaşamının ana 
karakteri olarak tasarlamalıdır. Dolayısıyla McKee’nin önerisinden yola çıkarak biyografi türünde tutarlı bir hikâye 
anlatımı dört adımda özetlenebilir: İlk adım gerçek bir kişiye odaklanmaktır. Ardından söz konusu kişinin yaşadığı 
gerçek olaylara ilişkin bilgiye ulaşıp onları kurmaca bir yaklaşımla yorumlamak gelir. Üçüncü adım, biyografisi 
aktarılacak kişinin yaşamına ilişkin anlamı bulmaktır. Son adım ise yaşamı hakkında çalışılan gerçek kişiyi 
biyografik filmin ana karakterine dönüştürmektir. Bu çerçevede, aynı yapım şirketinin imzasını taşıyan ve 
gösterime girdikleri yıl gişede elde ettikleri toplam seyirci rakamlarıyla komedi türüyle rekabete giren Ayla ve 
Müslüm filmlerine, McKee’nin önerdiği biyografik türün adımlarına göre yakından bakabiliriz: 

Ayla, 1950 yılında Kore Savaşı’nda görev yapan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaş meydanında bulduğu beş 
yaşındaki yetim kız çocuğu Ayla arasındaki ilişkiyi anlatan bir filmdir. Filmin açılışında görülen “Bu film, Kore 
Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hayat hikâyesidir” yazısı biyografik hikâye anlatımının ilk iki 
adımının karşılanacağının sinyallerini vermektedir. Yazıdan anlaşıldığı üzere, birinci adım olarak filmde, gerçek 
kişi Süleyman Dilbirliği odak noktası olarak seçilmiştir. Yine yazının içerdiği “gerçek hayat hikâyesi” ifadesinden, 
bu kişinin yaşamında başından geçen gerçek olayların kurmaca bir yaklaşımla yorumlanacağı anlaşılmaktadır. 
Böylece biyografik hikâye anlatımının ikinci adımı yerine getirilmiş olur. Biyografik film türünün üçüncü adımının 
McKee’ye göre gerçek kişinin yaşamının anlamının bulunması olduğunu yukarıda belirtmiştik. Buna göre 
astsubayın yaşamındaki anlam, Ayla ile kurduğu temsili baba-kız ilişkisidir. Anlamın yakalanmasıyla tamamlanan 
üçüncü adımın ardından hikâyesi aktarılan gerçek kişi biyografik filmin ana karakterine dönüştürülür. Son adımda 
Dilbirliği, bir gün Ayla’ya kavuşacağı ihtimali üzerinden anlamlandırdığı yaşam öyküsünün kurmaca dünyadaki 
ana karakteri olarak biyografik türün kalıpları içerisinde seyirciyle buluşur. Filmin final jeneriğine Süleyman 
Dilbirliği ve Ayla gerçek kişilerine ilişkin belge niteliğindeki görüntüler eşlik eder. 

Ayla filminde gözlemlediğimiz bu yapı, aynı yapım şirketinin imzasıyla bir sonraki filmde tekrarlanır: Müslüm, 
arabesk müziğin ünlü ismi Müslüm Gürses’in hayat hikâyesini beyazperdeye taşır. Filmin açılışında perdede 
görünen “Bu film, Müslüm Gürses’in gerçek hayat hikâyesidir.” yazısı biyografi türünün içermesi öngörülen ilk 
iki adımını aktarmaktadır. Yazıdan anlaşıldığı üzere, filmin odak noktası gerçek kişi Müslüm Gürses’tir ve onun 
yaşamında başından geçmiş gerçek olaylar kurmaca bir bakış açısıyla yeniden yorumlanacaktır. Bundan sonra sıra 
filmin odak noktasındaki gerçek kişinin yaşamına dair anlamın çözülmesine gelir. Müslüm Gürses’in çocukluk 
yıllarında tanıklık ettiği baba figürüne ilişkin travmatik yapı, onu ünlü bir sanatçı olma yolunda yetişkin hayatına 
taşıyacaktır. Buna göre Gürses’in yaşamındaki anlam, babası gibi olmayan bir baba ya da dinleyici kitlesinin 
ifadesiyle “Müslüm Baba” olarak varlığını koruyabilmektir. Söz konusu anlam Gürses’in eşi Muhterem Nur’un 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
223 

varlığıyla pekişir. Bundan sonra biyografik anlatımın dördüncü adımına geçilir ve Müslüm Gürses “Müslüm Baba” 
kimliğiyle anlam kazanan yaşam öyküsünün kurmaca dünyadaki ana karakteri olarak türün kalıpları içerisinde 
seyirciyle buluşur. Filmin final jeneriğine Müslüm Gürses’e ve eşi Muhterem Nur’a ait belge niteliğindeki 
görüntüler eşlik eder. 

Ayla ve Müslüm filmleri üzerinden analiz ettiğimiz dört adımlı biyografik türde filmsel anlatım Dijital Sanatlar 
yapım şirketinin 2019 tarihli Çiçero filminde de uygulanır. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çiçero kod 
adıyla Almanya için çalışan casus İlyas Bazna’nın gerçek yaşam öyküsü merkeze alınmıştır. Dijital Sanatlar yapımevi 
imzasını taşıyan son biyografik türdeki film Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu bu çalışmanın bitirilip teslim 
edildiği 22 Kasım 2019 tarihinde gösterime girmiştir. Bu sebeple filmin yapısal özellikleri üzerine görüşler 
çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır. Ek olarak, son dönem Türk sinemasında Ayla ve Müslüm filmlerinde 
izlenen türsel özellikleri farklı şirketler tarafından üretilen iki biyografik filmde gözlemlemek mümkündür:  
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ve Bizim için Şampiyon. Söz konusu iki filmden Bizim için Şampiyon, Müslüm 
filminin ardından, 7 Aralık 2018 tarihinde gösterime girmiş ve 2.568.572 toplam seyirci rakamıyla 
(https://boxofficeturkiye.com/film/bizim-icin-sampiyon-2014320; Erişim: 22.11.2019) o yılın en çok izlenen 
filmleri arasında yer almıştır. Bu veriler nedeniyle biyografik türün dört adımlı yapısını farklı bir yapımevinin 
üretimi olarak bu film üzerinden okuyabiliriz:  

Bizim için Şampiyon (Ay Yapım, Med Yapım), Türkiye’de atçılığın önemli figürlerinden jokey Halis Karataş’ın 
gerçek yaşam öyküsüdür. Filmin açılışında görülen “Bu filmde anlatılanlar, gerçek kişi ve olaylara dayanmaktadır” 
yazısı Türkiye jokey kulübü eski başkanı Özdemir Atman’ın bir cümlesiyle devam eder: “Kaybetmek, kazanmanın 
kardeşidir.” Bu girişten anlaşıldığı üzere filmin odak noktası gerçek kişiler ve onların yaşamındaki gerçek olaylardır. 
Girişi destekleyen alıntının Türkiye Jokey Kulübü eski başkanı Atman’a ait olması ise filmin odak noktasının 
atçılık alanında ünlü bir kişi olduğu üzerine ipucu olarak okunabilir. Ayla ve Müslüm örneklerinde 
gözlemlediğimiz gibi filmin açılışı biyografik türün içermesi öngörülen ilk iki adımına karşılık gelmektedir. 
McKee’nin biyografik film türüne ilişkin önerisinden hareketle tekrarladığımız üzere, üçüncü adım gerçek kişinin 
yaşamındaki anlamı bulmada saklıdır. Halis Karataş’ın yaşamındaki anlam atı Bold Pilot ile kazandığı başarıların 
aşıladığı umut kavramıdır. Söz konusu anlam, Karataş’ın yaşadığı aşk öyküsüyle desteklenir. Dördüncü adımda 
Halis Karataş, atı Bold Pilot ile kendisine, sevdiği kadına ve topluma yayacağı umut kavramı üzerinden 
anlamlandırdığı yaşam öyküsünün kurmaca dünyadaki ana karakteri olarak biyografik türün kalıpları içerisinde 
seyirciyle buluşur. Filmin final jeneriğine, Karataş’a, eşine ve dönemin ilgiyle izlenen at yarışlarına ilişkin belge 
niteliğindeki görüntüler eşlik eder. 

Sonuç 

Türk sinemasında tüm zamanların en çok izlenen yerli yapımları arasında ilk on filme türler bağlamında 
bakıldığında, bu filmlerin ağırlıklı olarak 2010 sonrası üretilen komediler olduğu göze çarpmaktadır. Bununla 
birlikte bu sıralamaya son dönemde çekilmiş Ayla ve Müslüm gibi yapımların girmiş olması, günümüz Türk 
sinemasında biyografik filmlerin komedi türüne birer alternatif olarak yeni bir eğilim yaratıp yaratmayacağı 
sorusunu akla getirmektedir. 

Biyografik film, ünlü bir kişinin yaşamöyküsünü beyaz perdeye aktaran film türü olarak tanımlanır. Türün tarihsel 
dramaya yakınlığına dikkat çeken Robert McKee biyografik filmi, bir dönem yerine bir kişiye odaklanması 
üzerinden ayrıştırır. Bununla birlikte McKee, bu türde filmlerde gerçeklerin kurmaca bir yaklaşımla 
yorumlanmasını, biyografisi aktarılan gerçek kişinin yaşamının anlamının bulunmasını ve sonrasında onun kendi 
yaşamının ana karakteri olarak tasarlanmasını önerir. 
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Bu çalışmada, son dönem Türk sinemasında biyografi türünün gişe başarısı kazanmış üç örneği McKee’nin türe 
ilişkin dört adımlı önerisi doğrultusunda incelenmiştir: Ayla ve Müslüm filmleri aynı yapım şirketinin imzasını 
taşıyan ve söz konusu standartın uygulamasının açıkça görüldüğü örnekler olarak analiz edilmiştir. Ayrıca farklı bir 
yapım şirketi çatısı altında üretilmiş, türe ilişkin benzer standartın görülebildiği, gişe başarısı elde etmiş Bizim için 
Şampiyon filmi üçüncü bir örnek analiz olarak çalışmada yer almıştır.  Çalışma kapsamında incelenen bu filmlerin, 
çekildikleri dönem itibariyle komedi türünün yanında birer alternatif sundukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, 
‘gerçek’ ve ‘belge’ niteliğindeki unsurların kaynaklık ettiği, çalışmada referans aldığımız adımların tutarlı 
uygulamasıyla biyografik yapımlar üretilmeye devam ettiği taktirde, günümüz Türk sinemasında film türleri 
bağlamında yeni bir eğilimin varlığından söz edilmesi mümkün olacaktır. 
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35.  
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  

As an International Actor in Migration Processes  
Göç Süreçlerinde Uluslararasi Bir Aktör Olarak Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
 
Oktay Tatlıcıoğlu (Dicle University)  
 
Abstract 
Refugee is an international method of protection for people who are concerned about security in their own country and seek 
to settle in other countries. UNHCR is the most competent institution in defining refugee status. The UNHCR, which was 
established in 1951 as a subsidiary body of the United Nations, is an internally displaced and resident refugee organization. 
UNHCR, which was organized to reduce the impact of the tragic events that took place in the aftermath of the Second World 
War, had to expand its fields of work. UNHCR's scope of duty, which was limited to intervening in olay events that took place 
in Europe before 1 January 1951 zamanla, included cases such as stateless people, international protection outside Europe, 
internal migration, natural disasters, political pressures and wars. As the number of people fleeing from the conflict zones and 
the persecution suffered in their own country increased and the human profile varied, the BYMMK could not remain silent 
against the events after January 1, 1951. The activities carried out at this point, on the one hand, are based on human rights 
theoretically, while confronting the limitation of working in coordination with donor and United States influential states. In 
this study, the establishment of UNHCR, its activities and the tension relations established with the states and the impact of 
the changing fields of activity according to the conjuncture on the social services provided to the refugees were examined. 
 
Keywords: UNHCR, refugee, internatioal protection. 

 

Giriş 

Uluslararası alanda mültecileri ve haklarını korumayı amaç edinmiş kuruluşların başında Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gelmektedir. BMMYK Birleşmiş Milletlere bağlı bir yan kuruluştur 
(Satvinder, 2013: 32) Dolayısıyla ihtiyaç duyduğu fonların önemli bir kısmını da BM ‘ye üye ülkelerden bağış 
olarak almaktadır. BM’deki güç dengeler ve Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler düşünüldüğünde BM’ye üye her 
devletin aynı ağırlıkta kararlara katılım sergileyebildiği söylenemez. Bu noktada mültecileri korumak ve iyilik 
hallerini arttırmak için çalışan BMMYK, bağışçı devletlerle mültecileri koruma arasında stratejik bir politika ortaya 
koymaya çalışmaktadır.  

BMMYK’nın yapısı, devletlerle ilişkileri, mülteci rejimi konusunda az sayıda çalışmaya (Uzun, 2016; Ekşi, 2019) 
rastlanmaktadır. BMMYK, mültecilerin statü belirleme işlemlerini uluslararası meşruiyet dayanarak yapan tek 
kuruluştur. Bu çalışmada öncelikle uluslararası düzeyde mültecileri koruyan kuruluşlara değinildikten sonra 
BMMYK’nin kuruluşu ve tüzüğü değerlendirilmiştir. Daha sonra BMMYK’nın insan hakları temelli ideolojisi ile 
BM üyesi ülkeler arasındaki güç dengesindeki eşitsizliğin BMMYK’nın politikalarına etkisi üzerinde durulmuştur. 
Son olarak da mülteci rejiminin tek sahibi olan BMMYK’nın ortaya koyduğu politikaların mültecilerin iyi olma 
hallerine etkisi ve sosyal hizmetlere erişimi tartışılmıştır. 
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BMMYK’nın Kuruluşu 

Savaşlar, doğal afetler, etnik ayrımcılıklar, dini çatışmalar nedeniyle neredeyse her dönemde insanlar göç etmek 
zorunda kalmıştır. Merkezileşmiş devletlerin henüz ortaya çıkmadığı dönemlerde (17. yy öncesi) göçler olmakla 
beraber mültecilik bir uluslararası problem olarak değerlendirilmemekteydi (Betts, A., Loescher, G., and Milner, 
J, 2012). Ancak modern devletlerin kurulması ve güçlenmesiyle devletlerce makbul olarak değerlendirilen bazı 
özelliklere (etnik ve dini farklılık) sahip olmayan insanlar devletlerce dışlanınca mültecilik sorunu da uluslararası 
bir sorun haline gelmiştir. Ulus devletlerin merkezileşmesi arttıkça zorunlu göçlerde de artışlar yaşanmıştır.  

İnsanlık tarihi boyunca zorunlu göç nedeniyle insanlar mülteci durumuna düşmüştür. Ancak mülteciler için resmi 
bir uluslararası örgüt, yasal düzenlemeler ve küresel bir mülteci rejimi ilk kez I. Dünya Savaşı sonrası meydana 
gelmiştir. I. Dünya Savaşı sonrası çok uluslu imparatorlukların çökmesi mülteci sayısında dramatik bir artış 
yaşanmıştır. Uluslararası alanda mülteciler için yapılan ilk çalışma 1921 yılında Milletler Cemiyeti, Kızılhaç 
hareketinin öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının zorlamasıyla Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi’ni 
kurdu (Betts, A., Loescher, G., and Milner, J, 2012). Ofis öncelikle Rusya’daki Bolşevik devriminden ve iç 
savaşlardan kaçan insanlar konusunda yetkilendirilmişse de daha sonra meydana gelen Yunan, Türk, Bulgar ve 
Ermeni göçleriyle ilgili de çalışmalarda bulunmuştur. Bu dönemde yapılan çalışmalara devletlerin önemli bir 
kısmının karşı tutum içinde olmuşlardır. Özellikle 1920-1930 yılları arasında yaşanan Büyük Buhran sonrası 
ekonomik kriz nedeniyle mültecilere karşı olan tepki daha artmıştır. Bu nedenlerle mültecilere yönelik nitelikli bir 
uluslararası işbirliği ancak II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkabilmiştir. II. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle çok 
büyük insani hasarlara neden olmuştur. Milyonlarca insan savaşta yaşamını yitirmiş, yine milyonlarca insan 
yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmıştır. Mülteci hukuku konusunda önemli kazanımlardan ilki ikisi 1947 
yılında kurulan Uluslararası Mülteci Örgütü (UMÖ) döneminde mültecilerin geri gönderilmemesi (non-
refoulement) ilkesinin ve ilk kez mülteci tanımının devletlerce kabul edilmesidir. Uluslararası alanda kabul edilen 
ilk mülteci tanımı şöyledir; ırk, din, milliyet veya siyasi görüş nedenleriyle zulüm korkusundan ülkesini terk eden 
kişiler. Yine bu dönemde mültecilerin korunmasında önemli bir adım da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
(İHEB)’nin kabul edilmesidir. İHEB’nin 14(1) maddesinde zulme maruz kalan herkesin başka ülkelere sığınma 
hakkı olduğu ifade etmektedir.  

II. Dünya Savaşı sonrası yaraları sarmak üzere 14 Aralık 1950 tarihli BM Genel Kurul Kararında Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi tüzüğü kabul edilmiştir. Tüzüğe bakıldığında başta İngiltere ve Amerika gibi 
güçlü devletlerin çıkarlarını yansıttığı iddia edilmiştir (Betts, A., Loescher, G., and Milner, J, 2012). Ayrıca Ofisin 
kurumsal olarak neredeyse hiçbir özerkliğinin olmadığı ve özel işlevleri yerine getirmek üzere kurulduğu 
söylenebilir. Tüzüğe bakıldığında mültecileri koruma ve mültecilerin kendi ülkelerine geri dönüşleri sağlama ya da 
başka bir ülkeye yerleştirme gibi iki temel amaç söz konusudur.  

BMMYK, kuruluş yıllarında önceliğini ülkelerini terk ederek komşu ülkelere yerleşen insanlara yardım etmek için 
bağışçı ve ev sahibi ülkelerle görüşmeler yapmaya vermiştir. Mülteciliğe neden olan olayların önlenmesi ve 
durdurulmasına yönelik çalışma yapmaktan geri durmuştur. Ülkesini terk eden insanların geri dönüşlerinden çok 
yerleştikleri ülkede sorunlarını çözmeye ve yeniden yerleştirme faaliyetlerine ağırlık vermiştir. 

1951 yılına gelindiğinde ise bir mülteci sözleşmesi hazırlandı. Sözleşmenin asıl adı Mültecilerin Hukuki 
Durumuna İlişkin 1951 Sözleşmesidir. BMMYK Ofisi bu sözleşmenin imzalanmasıyla çalışmaya başlamıştır 
(Çiçek, 2014: 223). Bu sözleşme ile uluslararası bir sorun olan mültecilerin korunmasını konusunda hem zaman 
hem de mekan konusunda ciddi sınırlayıcı ifadeler vardı. Örneğin “1 Ocak 1951’den önce gerçekleşen olaylar” 
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ifadesiyle sözleşme kapsamı zamansal olarak sınırlandırılmıştır. Ancak bu maddeden “Avrupa’da gerçekleşen 
olaylar” veya “Avrupa ve başka yerlerdeki olaylar nedeniyle” anlamlarını taşıdığı ve bu konuşa BMMYK’ya inisiyatif 
verildiği söylenebilir. II. Dünya Savaşı sonrası olayların gölgesinde hazırlanan bu sözleşme hem zaman olarak hem 
mekan olarak kapsamı dar olarak hazırlanmıştır.  

Mültecilerin haklarının sıralandığı bir liste olan mülteci sözleşmesinde sosyal, ekonomik, eğitim, korunma gibi bir 
dizi hakkın devletlerce kabul edilmesi sağlanmıştır. Ancak İHEB’nde geçen açıklıkta bir sığınma hakkının 
tanınmadığının da altını çizmek gerekmektedir. Daha önce UMÖ döneminde kabul edilen geri göndermeme ilkesi 
bu sözleşmede de  ifade edilerek resmi bir kural haline gelmiştir. Geri göndermeme ilkesi mülteci hakları açısından 
önemli bir yere sahiptir. Geri gönderilmemesini ilkesi mültecilerin zulüm görme tehlikesinin olduğu ülkeye 
gönderilmemesini demektir. Mültecilik statüsü verilmesi de geri gönderilmeyen bireylerin/ grupların yaşama ve 
işkence görmeme hakları güvence altında alınmıştır. Geri gönderilmeme ilkesi 1951 mülteci sözleşmesini 
imzalamayan diğer BM üyesi ülkeleri bağlayıcı bir kuraldır. 

İnsan Hakları vs BM’ye Üye Devletlerin Çıkar ve Politikaları 

BMMYK’nın kuruluşunun en temel dayanak metinlerinden birisi yine BM tarafından ilan edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesidir (İHEB). Özellikle İHEB’de ifade edilen sığınma hakkının korunması beklenen 
BMMYK, tüzüğünde faaliyet alanları açısından sınırlandırılandırılmıştı. Bu noktada BM’nin güçlü olan üye 
ülkelerin BMMYK’nın politikaları üzerindeki etkisine bakmak gerekmektedir. Örneğin özellikle BMMYK’nın 
kuruluş yıllarında henüz başlayan Soğuk Savaş yani Doğu ile Batı arasındaki gerilim söz konusuydu. Soğuk Savaş 
şiddetini arttırdıkça mültecilik daha büyük bir sorun haline gelmişti. Bu dönemde Batı ülkeleri ve Amerika, 
Rusya’dan gelen mültecilere karşı ev sahipliği yapma konusunda çok sıcak davranmıştır (Çelebi, 2011). Bu sıcak 
karşılamanın nedeni insan haklarına duyulan yüce saygı değil siyasi çıkarlardı. Bu noktada BMMYK da ortaya 
çıkan bu politikayı kullanarak tüzüğündeki zaman ve mekan sınırlamasını aşarak küresel bir örgüt olmaya bir adım 
daha yaklaşmıştır.  

BMMYK, tüzüğünde mültecilere insani yardım yapma ve apolitik yetkilerle sınırlandırıldığı için insan hakları 
gözlemleri yapmaktan kaçınmıştır. Halbuki mültecilerin haklarının korunmasında denetim ve gözlem önemli bir 
yer tutar. BMMYK bu sınırlılıkları nedeniyle daha çok mültecilerin sığındığı ülkelerde yardım faaliyetleri 
yapmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa sömürgelerinin (Cezayir, Portekiz, Hong Konk, Ginei Angola vb.) 
bağımsızlık mücadeleleri yeni mülteci krizleri ortaya çıkardı. Bu krizlerin önemli muhataplarından olan BMMYK, 
bu yeni duruma müdahale etme noktasında baskı altında kalmıştır (Betts, A., Loescher, G., and Milner, J, 2012). 
Bu noktada BMMYK, BM’nin ve BMMYK’nın kurucu ülkelerinin içinde bulunduğu sömürgeci ülkelerle 
bağımsızlığını kazanmış ve BM’ye üye olan ülkelerde yaşanan mülteci sorunuyla mücadele etme noktasında bir 
gerginlikle karşı karşıya kalmıştır. Tüzüğün yetkilendirdiği alanların dışında kalan bu mülteci krizlerinde Batılı 
güçleri zalim olarak nitelenmezken BM Kurulu’nda bulunan bağımsızlığı kazanmış ülkelerin baskılarıyla BM 
Genel Kurulu’nun verdiği yetkiyle BMMYK da tüzüğün sınırladığı bölgeler dışında çalışma imkanı bulmuştur 
(Ekşi, 2019: 349). Bu girişimler sayesinde BMMYK yavaş yavaş tüzükte bulunan hem mekan hem de zaman 
sınırlamalarını aşarak mülteci krizi süreçlerinde giderek küresel bir aktör olmaya başlamıştır.  

BMMYK 1960-1970 yılları arasında özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki mülteci sorunlarına daha fazla mesai 
harcayarak görev alanını da her geçen gün biraz daha genişletmiştir. Yine 1980’li yıllarda mülteci kamplarında 
yaşanan insani dramı azaltmak için yardım kampanyaları yaparak hukuki statüsü prosedürleri dışında yardım 
çalışmaları da yapmıştır. Artık BMMYK, mültecilerin sadece hukuki durumlarıyla ilgilenen bir kurum değil aynı 
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zamanda onların iyi olma hallerinin arttırılması çalışmaları yapan bir kuruluşa dönüşmüştür. 21 yüzyıla geldiğinde 
ise iç savaşlar nedeniyle henüz kendi ülkesini terk etmeyen ama zulüm gören kişilerle ilgili de sorumluluk almıştır 
(Uzun, 2016: 74). Bugüne gelindiğinde ise BMMYK artık mülteciler dışında vatansızlar, düzensiz göçmenler, 
doğal afet mağdurları ve kentli mültecilerini yaşadıkları sorunları gibi alanlarda faaliyet gösteren bir kuruluş haline 
gelmiştir (Türk, 2013). Genişleyen bu çalışma alanı BM üye ülkeleri tarafından sorgulanmaya da başlamıştır (Betts, 
A., Loescher, G., and Milner, J, 2012). Gönüllü ülkelerin bağış ve katkılarıyla faaliyetlerini yürüten BMMYK 
kendisine karşı yapılan eleştirilere karşı insan hakları ve adalet gibi ahlaki kavramlarla kendini savunmaktadır. 
BMMYK’yı kurucu ve bağışçı ülkelerden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. 

BMMYK Faaliyet Alanları ve Sosyal Hizmet 

Sosyal hizmet bireylerin kendi işlevselliğini destekleyerek kendi kendilerine yeter hale gelmelerini amaçlayan bir 
meslek ve bilimdir (Sheafor vd., 2002). Sosyal hizmet mesleği insan hakları ve sosyal adalet değer temeline 
dayanarak bireylerin güçlendirilmesini sağlar. Bu noktada BMMYK’nın da ahlaki çıkış noktasıyla sosyal hizmet 
mesleği arasında bir paralellik söz konusudur.  

Mültecilerin zorlu yaşam şartlarıyla mücadelede öncelikle hukuki korumanın sağlanması bir sosyal hizmet 
müdahalesi olarak değerlendirilebilir. Ancak sosyal hizmet müdahalesi sadece hukuki koruma sağlanmasından 
ibaret değildi. Sosyal hizmet, zorlu göç süreçlerinde yaşanan olumsuz yaşam deneyimlerle mücadelede ve göç 
sonrasında bireylerin entegrasyonu için aktif olarak mesleki çalışmalar yapar. Sosyal hizmet mültecilerle mesleki 
çalışmalar yapabilmek için hukuki bir zemine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada BMMYK ile BM’ye üye devletler 
arasında etkileşim ve BMMYK’nın yetkilendirilmiş olduğu görev alanları sosyal hizmet uygulamalarının da 
sınırlarını belirlemektedir. Kapsamlı bir mülteci politikası daha etkin işleyen bir sosyal hizmet uygulamaları sağlar. 
Mültecilerin hukuki, sosyal, korunma, eğitim, sağlık gibi alanlarda iyi olmaları güçlü mülteci politikasıyla yakından 
ilgilidir. BM üyesi devletlerin BMMYK kurucu devletlerin insan haklarına ve sosyal adalete dayanan insani 
politikalara karşı samimiyetle yaklaşması gerekmektedir. 

Sonuç  

Sonuç olarak bakıldığında mülteci koruma rejiminin olan sahibi BMMYK, yeni gelişen durumlara bağlı olarak 
1950’de hazırlanmış olan tüzüğün imkan verdiği faaliyet alanlarının ötesine geçerek pek çok göç türüyle ilgili 
sorumluluk almaktadır. Bunu yaparken BMMYK kurucu ülkeleriyle yaşadığı çatışmalardan stratejik girişimler 
sayesinde faaliyetlerine devam edebilmektedir. Ancak bu noktada bazen çalışma alanlarını da sınırlandırmak 
zorunda da kalmıştır. İnsan haklarına temelli bir mülteci politikası için devletlerden daha fazla bağımsız bir 
BMMYK’ya ihtiyaç vardır. Yine mültecilerin iyi olma hallerinin sağlanması ve korunması için ihtiyaç duydukları 
sosyal hizmet uygulamaları da insani yanı güçlü bir göç politikasının varlığıyla yakından ilişkilidir.  
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36.  
The Human Rights Advocacy and Improving Social Functionality 

When Working Disadvantaged Groups 
Dezavantajlı Gruplarla Çalışırken Sosyal İşlevselliğin  

Artırılması ve İnsan Hakları Savunuculuğu 
 
Tahir Emre Gencer (Anadolu University) 
 
Abstract 
The goals of the discipline and profession of social work include rights-based goals for the protection of people, empowerment, 
emancipation and the fulfillment of their well-being such as fulfilling their needs in dignity. In addition to having a protective, 
preventive, liberating and developing perspective for all people, these aims can become more important in terms of ensuring 
the social functionality of individuals, groups and societies we call disadvantaged groups. The aim of this study is to reveal the 
importance of human rights advocacy in order to ensure the social functionality of the client groups such as children, women, 
elderly, disabled, refugees and poor, which we call as disadvantaged groups among the fields of study of social work discipline 
and profession. As a result of the literature research, human rights advocacy; it is vital for disadvantaged and oppressed groups 
to achieve justice, support, participation, election, social development, protection, emancipation, empowerment, access to 
services and enhance social functionality. Therefore, defensive role and function of social work should be taken into 
consideration in the studies to be conducted with disadvantaged groups. 
 
Keywords: Working with Disadvantaged Groups, Human Rights Advocacy, Social Work. 

 

Giriş 

Sosyal hizmetin müracaatçı gruplarına bakıldığında genel itibarıyla incinebilir hassas gruplardan ve dezavantajlı 
gruplardan oluştuğu görülmektedir. Bu gruplar yapısal, psikososyal, kültürel, politik ve ekonomik açılardan 
dezavantajlı ve güçsüz olabilirler. Bu nedenle insani gereksinimlere, sosyal işlevselliğe ve savunulmaya daha fazla 
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle soysal hizmette sosyal işlevsellik ve insan hakları savunuculuğu kavramlarının ağırlığı 
müracaatçı grupları açısından son derece önemlidir. Bu kavramların önemi özellikle yoksulluk, sosyal dışlanma, 
ayrımcılık, marjinalizasyon, evsizler, mültecilik, ihmal ve istismar, çocuk refahı, kadın çalışmaları, yaşlılar ve 
engeliler gibi gruplarla çalışırken daha belirgin bir hal alabilmektedir.  

Duyan’a göre (2012) sosyal hizmet tüm insanların sosyal işlevselliğiyle ilgilenmesine rağmen önceliği toplumun en 
hassas ve incinebilir kesimlerinin gereksinimlerini karşılamaya vermiştir. Bu süreçte amaç bireylerin toplumla 
bütünleştirilme ya da elverişli konuma getirilmesidir (Sheafor ve Horejsi, 2015:23). Sosyal hizmetin güncel ve 
küresel tanımında da yer aldığı üzere, sosyal hizmet sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların 
güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini bulundukları çevre ve ortam koşullarından hareketle destekler ve savunur 
(IFSW, 2014; IASSW 2014). Görüldüğü üzere sosyal işlevsellik ve toplumla bütünleşme noktalarında 
güçlendirilmenin ve özgürleştirilmenin de önemi büyüktür. Ayrıca bu kavramlarla yakinen ilişki olan ve sosyal 
hizmetin önemli bileşenleri arasında yer alan insan hakları savunuculuğunun da, müracaatçı gruplar açısından 
önemi kritiktir. 
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Sosyal İşlevsellik Nedir? Neden Önemlidir? 

Sosyal işlevsellik kavramını; insanı bireyselleştiren, özgürleştiren, özgünleştiren, pek çok açıdan işlevsel kılan ve 
kişinin kendini gerçekleştirmesi için gereksinim duyulan bir kavram olarak tanımlamak mümkündür.  Sheafor ve 
Horejsi’ye (2015: 23) göre aynı zamanda sosyal hizmeti anlamak ve onu diğer yardım amaçlı mesleklerden ayırmak 
için anahtar kavramlardan biridir.  Sosyal işlevselliğin pozitif yönü; kişinin toplum içerisindeki rolünü 
gerçekleştirmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan görev ve aktiviteleri başarabilme yeteneğidir. 
Bu noktadaki temel ihtiyaçların ise beslenme, barınma, sağlık, kendini hasardan koruma, kabul görme, sosyal 
destek, hayatın manası ve amacı gibi yaşamı sürdürebilmek için temel bileşenleri içerdiği ifade edilmektedir.  
Sheafor ve Horejsi’ye göre sosyal hizmet mesleği ve disiplini tüm insanların sosyal işlevselliği ile ilgilense de, 
toplumun en güçsüz ve en savunmasız üyeleri ile daha fazla ilgilenirler. İnsanların sosyal işlevselliğinin yerine 
getirilmesi için ise sosyal bakım, sosyal gelişim ve sosyal tedavi aktivitelerinde yer alırlar. Bu süreçte bireylerin, 
grupların, ailelerin ve toplumların farklı rollerinin işlevsel hale gelmesini sağlamak için çabalarlar. Buradaki temel 
amaç müracaatçının herhangi bir konudaki veya farklı bir sosyal roldeki ihtiyacını insan onuruna yakışır biçimde 
karşılamaktır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ise var olan kaynaklarla erişim noktasındaki engellerin ortadan 
kaldırılması hedeflenir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyen mekanizmalar ve bu süreçteki 
uyuşmazlıklar ortadan kaldırıldığında buna paralel olarak toplumsal ilişkilerdeki sosyal rollerinin ve sosyal 
işlevselliğinin performansının da arttığı gözlenebilir. Sosyal işlevsellik aynı zamanda sosyal hizmetin tanımında yer 
alan kavramları inşa edebilmek için sosyal adalet gibi anahtar bir kavramdır. Sosyal işlevselliğin artırılması ile 
birlikte sosyal hizmetin güncel tanımında da yer aldığı gibi sosyal değişim ve gelişim, sosyal bütünleşme, insanların 
güçlendirilmesi ve özgürleşmeleri, bulundukları çevre ve ortam koşullarından hareketle desteklenir. Bu amaçların 
yerine getirilmesi ve sosyal işlevselliğin kazandırılması sürecinde ise sosyal hizmetin en önemli kavramları arasında 
yer alan savunuculuk kavramından da faydalanılır. 

Sosyal İşlevselliğin Önemli Paydaşı İnsan Hakları Savunuculuğu 

Sosyal hizmetin müracaatçı grubunun genelde dezavantajlı ve savunmasız gruplardan oluştuğu düşünüldüğünde 
sosyal işlevselliğin kazandırılması süreçlerinde yürütülecek savunuculuk faaliyetleri son derece önemlidir. Sosyal 
hizmet uzmanının hali hazırda rolleri ve işlevleri arasında bulunan savunuculuk, başkaları adına konuşma, yazma, 
hareket etme ve tartışmayı içermektedir. Sheafor ve Horejsi’ye (2015:77) göre savunuculuk sosyal hizmet 
uzmanlarının temel misyonlarından biridir ve etik kodlar kitabında açıkça yer almaktadır. Sosyal hizmet 
savunuculuğu müracaatçıların ihtiyaçlarını karşılamayan ya da haksızlığa uğratan sistemleri, sistematik olarak 
etkileme girişimi olarak tanımlanmaktadır (Schneider ve Lester,2001 akt.; Wilk,2012:2). Savunuculuk örgütleri 
statükoyu değiştirme çabası içerisindedirler (Young,1992 akt.: Dalrymple ve Boylan 2013:10). Amaç yine sosyal 
hizmetin nihai amacı olan sosyal adaletin sağlanması, müracaatçı grubun korunması ve self determinasyonun 
sağlanmasıdır. 

Savunuculuk modelleri, içinde bulunulan duruma göre değişiklik gösterebildiğinden tek bir savunuculuk türünü 
öne çıkarmak mümkün değildir. Ancak bu çalışma kapsamında daha çok insan hakları savunuculuğu üzerinde 
durulmaktadır. İnsan Hakları Savunuculuğu (Human rights advocacy) insan haklarının korunması yönelik yaygın 
olarak kullanılan en önemli savunuculuk türlerinden biridir. Sosyal hizmet disiplininin ve mesleğinin temelleri, 
felsefesi, rolleri, işlevleri, amaçları ve çalışma konuları dikkate alındığında disiplinin ve mesleğin yapısında doğal 
bir savunuculuk rolünün zaten olduğu görülmektedir. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanlarının ve 
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akademisyenlerinin sorumlulukları arasında doğal bir insan hakları savunuculuğunun olduğunu unutmamak 
gerekir.  

 

İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre “insan hakları savunucuları, evrensel olarak 
tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri geliştiren ve koruyan bireyler, gruplar ve toplum organlarıdır. İnsan 
hakları savunucuları, medeni ve siyasi hakları geliştiren ve koruyan ve aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve kültürel 
hakları geliştiren, koruyan ve etkin hale getirmek için çalışan kişilerdir. İnsan hakları savunucuları, yerli topluluklar 
gibi grupların üyelerinin de haklarını geliştirir ve korurlar. Bu tanım, şiddet uygulayan ve şiddeti yayan bireyleri ve 
grupları içermez. İnsan hakları savunucuları faaliyetlerini bireysel ve kolektif olarak yürütebilir. Barışçıl bir şekilde 
yürüttükleri bu çalışmalar, çoğu zaman tanımadığı kişiler içindir. İnsan hakları savunuculuğu gibi bir iş tanımı 
yoktur. Dolayısıyla, bu tanım kapsamına girenler gazeteci, avukat, sendikacı, akademisyen ve insan hakları 
organizasyonlarının aktivisti vb. kişilerdir (işçi,2013). Her ne kadar İnsan hakları savunuculuğu gibi bir iş 
tanımının olmadığı ifade edilse de, sosyal hizmetin amaçları, rolleri, işlevleri, çalışma alanları ve müracaatçı grupları 
dikkate alındığında önemli ölçüde insan hakları savunuculuğu yapan bir meslek ve akademik disiplin olduğu 
görülmektedir.  

Sonuç-Öneriler 

Sosyal hizmetin pek çok önemli kavramı birbiriyle yakinen ilişkilidir. Bu yakın ilişki sosyal işlevsellik ile 
savunuculuk kavramı arasında da vardır. Sheafor ve Horejsi’ye (2015:77) göre sosyal hizmet uzmanları 
savunuculuk yöntemleri ile müracaatçının değişim sürecine katılımına, özgürleşmelerine ve kendi kaderini tayin 
hakkına destek olmaya çalışırlar. Bu amaçlar ise kuşkusuz sosyal işlevselliğin sağlanması veya artırılması ile 
doğrudan ilişkilidir. Sosyal işlevselliği artırılamayan bireyler, kendi temel ihtiyaçlarını karşılama ve kendi kaderi 
üzerinde söz sahibi olma özelliğini büyük olasılıkla gösteremezler. Savunmasız ve dezavantajlı grupların öncelikli 
olarak ihtiyaç duydukları durum, zayıf yanlarının desteklenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, güçlendirilmeleri ve 
bu süreçlerde haklarının savunulması olsa da; tüm bunların gerçekleşmesi bireyin işlevselleştirilmesine yani sosyal 
işlevselliğin kazandırılmasına bağlıdır. Sosyal işlevsellik kavramı,   Sheafor ve Horejsi’ye (2015:23) göre bireyin 
sosyal ve ekonomik çevre içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin; talepler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşmesine 
ve uyuşmasına odaklanır. Dolayısıyla bireyin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve kendini toplum içerisinde 
bütünleştirerek var edebilmesi için sosyal işlevsellik anahtar bir kavramdır. Sosyal hizmet uzmanları, uygulama 
alanında her türlü özelliğe sahip insanla/müracaatçıyla karşılaşır ve çalışırlar. Ancak incinebilir özellikleri nedeniyle 
çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, özel gereksinimli bireyler, LGBTIQ bireyler, farklı etnik, dil, din, ırka sahip 
bireyler, yoksullar, mülteciler, sığınmacılar ve marjinalize olmuş gruplar gibi sosyal hizmetin müracaatçı 
gruplarının dezavantajları düşünüldüğünde sosyal işlevsellik ve insan hakları savunuculuğu kavramlarının önemi 
daha da artmaktadır. Bu nedenle yürütülecek planlı müdahale süreçlerinde verimliliğin sosyal işlevsellik ve 
savunuculuk faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olduğu hatırlanmalıdır. Bu kavramlar, aynı zamanda genelci sosyal 
hizmetin mikro, mezzo, makro çalışmaları kapsamında güçlendirme, farkındalık kazandırma, bilinçlendirme, 
kapasite geliştirme, lobicilik, ittifak oluşturma, kampanya, sosyal aksiyon, mahalle çalışmaları, politika oluşturma 
gibi çalışmalarla desteklenmelidir.  

Sosyal hizmetin tanımından ve felsefesinden anlaşılacağı üzere, insan haklarını savunucu ve sosyal işlevselliği 
geliştirici sorumlulukları bulunmaktadır. Her insanın doğuştan haklara ve değerlere sahip olduğunu kabul eden 
sosyal hizmetin temel amaçlarından biri de; bireylere, gruplara ve toplumlara sosyal adaleti ve insan onurunu 
önceleyecek mekanizmaları oluşturabilmektir. Bununla birlikte, sosyal hizmet; sosyal işlevsellik ve savunuculuk 
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kavramlarını bilgi, beceri ve değer süreçleri ile desteklerken yasal dayanağını ise İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu gibi hak temelini öne çıkaran uluslar arası ve ulusal 
düzeydeki mevzuattan alır. Dolayısıyla bu süreçlerin hak temelli yürütüldüğü ve desteklenmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Ayrıca müracaatçıların sosyal adaletsizlik, fırsat eşitsizliği, haklarının ve gereksinimlerinin 
karşılanmaması gibi noktalarda sosyal işlevselliğinin sağlanması ve insan hakları savunuculuğunun yapılması 
süreçleri bazı noktalarda manipülasyona açık olması nedeniyle bu süreçlerde özellikle sosyal hizmet uzmanlarının 
da korunma ve desteklenme ihtiyacı dikkate alınmalıdır. 
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37.  
The Coverage of the Concept of "Vocational Education" 

 in Graduate Theses in Turkey 
Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerde “Mesleki Eğitim” Kavramı 

 
Verda Canbey-Özgüler (Anadolu University)  
Fatma Kocabaş (Anadolu University)  
 
Abstract 
Developed and strong economies are countries with high qualified workforce capacity and strong vocational education/training 
infrastructure. Today, there is an increasing interest in vocational education. In the most general sense, education is a necessity 
for a job that is required for individual and social life. Vocational education, which refers to the process of gaining knowledge, 
skills, and competences required by a job, is considered as a key factor in many areas such as unemployment, the transition to 
working life, and the growth and development of a country. 
This study explores the coverage of the concept of "vocational education" in graduate theses that contribute to the literature 
both theoretically and practically. In this regard, 939 graduate theses obtained from the thesis archive of the Council of Higher 
Education of Turkey (CoHE) online were subjected to document review. The obtained findings were interpreted through 
percentage and frequency tables. The study found out that the concept was addressed in graduate theses in different aspects. A 
variety of theses were prepared in parallel with the multidimensional structure of vocational education, but most of them were 
MA theses. 
 
Keywords: Vocational Education / Training, Dissertation, Document Review. 
 
Giriş 

Mesleki eğitim bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırarak işgücü piyasalarında yer almalarını sağlamaktadır. 
Genel anlamda eğitim ve mesleki eğitim bir ülkede farklı düzeylerde ihtiyaç duyulan ve birbirini tamamlayan bir 
yapıdadır. Piyasalarda gerekli olan bilgi ve beceri ihtiyacı ile eğitim alınan alanın birbiri ile uyumlu olması beklenir. 
Uyum olmaması durumunda işsizlik durumu ortaya çıkabilir. Uygulamada mesleki eğitime önem veren ve beceri 
gerekleri bağlamında bu dengeyi kurabilmiş olan Almanya gibi ülkelerde işsizlik ve özellikle de genç işsizliği 
sorununun da daha az yaşandığı bilinmektedir. 

Mesleki eğitimin öneminden yola çıkılarak akademik camiada konunun hangi boyutlarıyla ele alındığı keşfedici 
bir yöntemle ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez arşivinden internet 
aracılığıyla elde edilen 939 lisansüstü tez doküman incelemesi tekniğiyle incelemiştir. Tezlerin anahtar kelimeler 
bağlamında incelenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler, tür, dil, yıl ve anahtar kelimeler kapsamında incelenmiştir. 939 
tez “yök kodu, tez yazarı, yıl, anahtar kelime, tez adı, üniversite, dil, tür ve ilgili olduğu alan” bilgilerini içeren bir 
excel tablosuna aktarılmıştır. 14.07.2019 ve 23.07.2019 tarihleri arasında tezler ile ilgili bu temel bilgiler YÖK 
internet sayfasından alınmıştır. Birinci aşamada konu ile doğrudan bağlantısı kurulamayan tezler elenmiştir (439 
tez kalmıştır). İkinci aşamada araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak incelenme yapılmış ve sonuçlar 
karşılaştırılarak excel dosyasına son şekli verilmiştir. Bu aşamadan sonra konu ile doğrudan ilgili olduğu düşünülen 
307 tez inceleme kapsamına alınmıştır. 
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İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre konunun farklı boyutlarda ele alındığı görülmektedir. Mesleki eğitimin çok boyutlu yapısına 
paralel olarak farklı tezler yapılmıştır ancak bu tezlerin çoğunun yüksek lisans düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. 

1. Eğitim Kavramı 

Birey, birçok yeteneğe sahip olarak dünyaya gelse de doğuştan getirdiği yetenekleri onun bütün ihtiyaçlarının 
karşılaması için yeterli değildir. Bu nedenle bireyler, yaşamlarını daha nitelikli hale getirmek için yetiştirilme süreci 
içinde yer alırlar. Bu yetiştirilme sürecine en genel anlamıyla “eğitim” denmektedir (Topal, 2016: 1).  

Günümüzde ülkelerin kalkınmasında eğitime büyük önem verilmektedir. Eğitim bireylerin yaşamlarında çok 
önemli bir yer tutmaktadır (Özsoy, 2007: 67). Bireyler, bilgi toplumu sürecinde rekabet üstünlüğünü elde 
edebilmek için eğitime önemli yatırımlar yapmaları gerekmektedir. Eğitime yapılan bütün harcamalar, eğitimin 
başladığı dönemden tamamlandığı döneme kadar tüketim harcaması iken uzun dönemde ise kişisel kazanç 
sağlaması nedeniyle önemli bir yatırım unsurudur (Özsoy, 2007: 29). Eğitim kelimesi dilimize Batı’dan geçmiş ve 
karşılığı “education” olan kelimedir (Tosun, 2016: 4).   

Literatürde eğitim kavramına yönelik birçok tanım bulunmaktadır. Yapılan tanımlara ilkine göre eğitim, “bireyin 
doğuştan getirdiği gizil güçlerini ortaya çıkarma ve bunları yeteneğe dönüştürme sürecidir” (Karslı, 2003: 11). Bir 
başka tanıma göre de eğitim; “önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya 
yarayan planlı etkiler dizgesidir” (Fiden ve Erden 1998: 18). Eğitim, “bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme 
yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme sürecidir” (Demirel, 2003 s. 6’dan aktaran Özsoy, 2007: 
28). Bir başka tanımda eğitim; “bireyin bilgi dağarcığında, düşünce ve davranış yapısında ve becerilerinde istendik 
yönde değişimler sağlama süreci” olarak tanımlanmaktadır (Akyüz, 2001: 75’den aktaran Çalışkan-Karabacak-
Mecik, 2013: 30-31).  

Eğitim kavramına yönelik deiğer bir tanım da “bireyin yaşadığı toplumda pratik değeri olan, yetenek, yöneliş, 
tutum ve diğer davranış formlarını edindiği süreçlerin toplamı” eğitim olarak ifade edilmektedir (Tezcan, 1992: 
142’ den aktaran Çalışkan-Karabacak-Mecik, 2013: 30-31). Diğer bir tanımda ise eğitim, “istendik davranış 
oluşturma ya da istendik davranışı değiştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Tosun, 2016: 4). Literatürde çeşitli 
boyutlarına vurgu yapılarak açıklanan eğitim her ne kadar bireysel bir çabaya bağlı olarak görülse de aslında tüm 
toplumu ilgilendirmektedir.  

2. Eğitimin Önemi 

Eğitim ülkelerin kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde önemli role sahiptir. En önemli beşeri sermaye bileşeni 
olan eğitim seviyesi yükseldikçe işgücünün verimliliği artacak dolayısıyla ülkelerin bilgi üretme ve yayma 
fonksiyonu ile beraber yeni teknolojileri takip etme ve geliştirme sürecine olumlu katkılar sağlanacaktır. Buna bağlı 
olarak da ülkelerin rekabet gücü aratarak dışa açılımları kolaylaşacak ve ülke refahına önemli katkılar sağlayacaktır 
(Çalışkan-Karabacak-Mecik, 2013: 30). Eğitimin bir başka önemi eğitim seviyesi yükseldikçe gelir dağılımı 
düzelecek ve buna bağlı olarak da beslenme, barınma ve sağlık koşullarını da iyileştirecektir. Eğitim seviyesindeki 
yükselmeler aynı zamanda işçilerin iş bulma şansını da artıracağından işsizliğin önlenmesinde de önemli katkılar 
sağlayacak ve ekonomik büyümeyi de olumlu yönde etkileyecektir (Çalışkan-Karabacak-Mecik, 2013: 30-31). 
Eğitim kişinin kendini disipline etmesine ve vizyonunun gelişmesine de olumlu katkılar sağlamaktadır (Özsoy, 
2007: 29). Eğitim, teknoloji yaratma ve yeni teknoloji kullanımını kolaylaştırmaktadır. Suç oranlarında düşmeye 
ve demokratikleşme sürecinde de eğitimin katkıları göz ardı edilemez (Özen, 2016: 171). Eğitim, toplumu 
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meydana getiren bireylerin, birlikte ve uyumlu yaşamaları için gerekli olan ortak davranışları kazandırmayı 
hedeflemektedir (Koşan, 2010: 112). 

3. Mesleki Eğitim Kavramı 

Küreselleşmenin de etkisiyle bilgi toplumuna geçiş sürecinde toplumda herkesin eğitime tam ve eşit erişimi 
önemlidir. Bilgi toplumunda başarılı bir birey olabilmek için sadece belli mesleki ve teknik bilgilere sahip olmak 
yeterli olmamakta aynı zamanda kişinin bilgiye ulaşması, bilgiyi çözümlemesi ve sahip olduğu bilgiyi de sürekli 
güncellemesi gerekmektedir.  

Bireylerin kendilerini işgücü piyasasına hazırlarken analiz yetenekleri kuvvetli, başarıya odaklı, zamanı iyi 
kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda mesleki eğitim ile nitelikli 
insan kaynaklarını geliştirmek açısından bilgiyi özümseyip yorumlayabilen, değerlendirebilen bireyler yetiştirmek 
önem arz etmektedir (Yeliz, 2017: 760). Ekonomik kalkınmayı sağlayan sanayinin kurulmasında, geliştirilmesinde, 
yeniliklerin yapılmasında ve teknolojinin ilerlemesinde mesleki eğitimden büyük ölçüde yararlanılmaktadır 
(Özsoy, 2007 67). Eğitimin üretime dönük boyutu daha çok mesleki eğitim kavramı ile ifade edilmeye çalışılmıştır 
(Koşan, 2010: 120). 

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından meslek; “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, 
insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” 
olarak tanımlanmaktadır14 Meslek en geniş tanımı ile “toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik yapının 
gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve kabiliyeti ile sosyal etkinliklere katılma gereksinimi 
ve toplumun bireyden sosyal ve ekonomik yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir 
yaşamsal etkinlik olgusudur” (Gürsoy, 2016: 23). Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization- ILO)’ya göre mesleki eğitim, “mesleğin gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi için alana dair teorik 
bilgiyle uygulamalı yetiştirmeyi içeren bireyler için bir iş, çalışma alanı ya da meslek için hazırlamaya yönelik 
öğretim” olarak tanımlanmıştır (ILO, 1987: 25). Mesleki eğitim en genel anlamıyla “bireye iş hayatında belirli bir 
meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren 
eğitimdir” (Özsoy, 2007: 67).  Günümüzde mesleki eğitim ifadesinden bir meslekle ilgili ve meslek içinde insanın 
bütün eğitimi anlaşılmaktır (Koşan, 2010: 107). İşyerlerindeki meslek eğitimi yoluyla, öğrencilerin işe ya da 
üretime daha iyi hazırlanmış olmaları beklenmektedir (Koşan, 2010: 114). Mesleki eğitim; küreselleşme sürecine 
bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik değişikliklere kolayca uyum sağlayabilecek, daha yüksek bilgi düzeyine sahip, 
sürekli kendini yenileyen işgücünün doğmasına olanak sağlamaktır (Kutal ve Büyükuslu, 1996: 169). Mesleki 
eğitim, bireylere çalışma hayatında gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve bireyin yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki eğitimi de genel eğitim gibi ülkelerin kalkınmasında ve istihdamın 
artırılmasında önemli rolü bulunmakta ve böylece sosyal refahın artmasına katkı sağlamaktadır (Yıldırım ve 
Çarıkçı, 2017: 400; Koşan, 2010: 122).  

4. Mesleki Eğitimin Önemi 

Günümüzde mesleki eğitim, gerek bireylerin hayatı gerekse de toplumsal yaşam açısından oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Türkiye’nin stratejik rekabet sürecinde gücünün arttırılması açısından mesleki eğitimin önemi 
tartışmasızdır. Bireylerin ekonomik, sosyal ve toplumsal birçok ihtiyacının karşılanmasında mesleki eğitim büyük 
rol oynamaktadır. Günümüzde mesleki eğitim bireylere iş güvencesinin sağlanmasından düzenli ve ortalamanın 

 
14 https://sozluk.gov.tr/?kelime=NEPOT%C4%B0ZM, (Erişim Tarihi: 20.11.2019). 
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üzerinde bir gelir elde etmelerine, özgüven ve kendine olan saygılarının artmasına, toplumun kendilerine yönelik 
bakış açılarının daha olumlu olmasına neden olmaktadır (Özsoy, 2007 174; Yıldırım-Çarıkçı, 2017: 401). 

 

5. Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerde “Mesleki Eğitim” 

Bu başlık altında YÖK internet sayfasından alınan ve araştırma kapsamında incelenen 307 teze ilişkin türüne göre 
dağılım, tezin yazıldığı dile göre dağılım, tezin yazıldığı yıla göre dağılım ve tezde geçen anahtar kelimelere göre 
dağılım tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Türüne Göre Dağılımı 

Tez Türü Sayı Yüzde 

Doktora 26 8,47 

Sanatta Yeterlik 1 0,33 

Tıpta Uzmanlık 4 1,30 

Yüksek Lisans 276 89,90 

Toplam 307 100,00 

Tablo 1 incelendiğinde tezlerin %89,90’ının (276 tez) lisansüstü düzeyde yazıldığı ve %8,47’sinin (26 tez) ise 
doktora düzeyinde yazıldığı görülmektedir. 

Tablo 2. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Yazıldığı Dile Göre Dağılımı 

Tezin Yazıldığı Dil Sayı Yüzde 

Türkçe 290 94,46 

İngilizce 17 5,54 

Toplam 307 100,00 

Tablo 2 incelendiğinde tezlerin %94,46’sının (290 tez) Türkçe olarak yazıldığı ve %5,54’ünün (17 tez) ise İngilizce 
olarak yazıldığı görülmektedir. 
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Tablo 3. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Sayı Yüzde Yıl Sayı Yüzde 

1987 1 0,33 2005 10 3,26 

1991 2 0,65 2006 21 6,84 

1992 1 0,33 2007 16 5,21 

1993 3 0,98 2008 37 12,05 

1995 5 1,63 2009 11 3,58 

1996 4 1,30 2010 16 5,21 

1997 7 2,28 2011 9 2,93 

1998 6 1,95 2012 14 4,56 

1999 3 0,98 2013 10 3,26 

2000 3 0,98 2014 17 5,54 

2001 8 2,61 2015 22 7,17 

2002 7 2,28 2016 15 4,89 

2003 18 5,86 2017 12 3,91 

2004 17 5,54 2018 10 3,26 

   2019 2 0,65 

   Toplam 307 100,00 

Tablo 3 incelendiğinde başlığında “mesleki eğitim” anahtar kelimesi bulunan tezlerin en fazla olduğu yıl 37 tez ile 
(%12,05) 2008 yılıdır. Bunu 22 tez (%7,17) ile 2015 yılı izlemektedir. 2006 yılı da 2015 yılına yakın bir değere 
sahiptir, 21 tez (%6,84). Ardından 2003 yılı 18 tez (%5,86) tez ile konu ile ilgili en çok tez yazılan yıl olmuştur. 
Konu kapsamında yazılmış olan en eski tez 1987 tarihlidir. 
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Tablo 4. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Yazıldığı Alana Göre Dağılımı 

Tezin Yazıldığı Alan Sayı Yüzde 

Eğitim ve Öğretim 177 57,65 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri  23 7,49 

Ekonomi  19 6,19 

Teknik Eğitim  11 3,58 

El Sanatları  9 2,93 

Halk Sağlığı 7 2,28 

İşletme 6 1,95 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 5 1,63 

Bilim ve Teknoloji  5 1,63 

Turizm  5 1,63 

4 ve daha az sıklığa sahip alanlar 40 13,09 

Toplam 307 100,00 

Tablo 4 incelendiğinde mesleki eğitim ile ilgili tezlerin yoğun olarak “Eğitim ve Öğretim” alanında yazıldığı 
görülmektedir. İşgücü piyasaları ve istihdam ile ilgili olarak mesleki eğitim kavramının önemli olduğu genel olarak 
kabul edilmekle birlikte temel çalışma alanlarından biri işgücü piyasaları olan “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri” alanında konunun görece az yer bulması düşündürücüdür. 
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Tablo 5. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Anahtar Kelimelere Göre Dağılımı 

Anahtar Kelime 
 

Sayı Yüzde 

Avrupa Birliği (AB) 25 8,15 

Öğrenci meslek lise 36 11,73 

Mesleki Eğitim Merkezi 22 7,17 

Çırak 21 6,84 

Mesleki Eğitim Fakültesi 21 6,84 

İstihdam 19 6,19 

Öğretmen meslek lisesi 14 4,56 

İŞKUR 10 3,26 

Staj 10 3,26 

Güçlendirme 9 2,93 

Engelli 6 1,95 

İşsizlik 6 1,95 

Mesleki yeterlilik 4 1,30 

Teknoloji 4 1,30 

Ahilik 3 0,98 

Bilişim 3 0,98 

Cezaevi 3 0,98 

Hizmetçi eğitim 3 0,98 

Kalfa 3 0,98 

Kalkınma 3 0,98 

Pratik eğitim 3 0,98 

Vocational Education 3 0,98 

2 ve daha az sıklığa sahip anahtar kelimeler 76 24,96 

Toplam 307 100,00 

Tablo 5 incelendiğinde en fazla AB ve mesleki eğitim ile ilgili tezlere rastlanmaktadır. Maastricht Antlaşması'ndan 
sonra Avrupa Birliği'nde uygulanan mesleki eğitim politikaları, Leonardo Da Vinci Projesi ile yurtdışına giden 
meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitime bakış açıları ve Türkiye ile Avrupa Birliği mesleki eğitim politikalarının 
değerlendirilmesi gibi başlıklarda tezler yazılmıştır. 

Sonuç 

Eğitim ve özellikle mesleki eğitim işgücü piyasaları ile ilgili analizlerde en temel kavramlardan biridir. Bu inceleme 
kapsamında da farklı bilim alanlarının konuyu geniş bir yelpazede ele aldığı görülmüştür. Konunun ağırlıklı olarak 
“Eğitim ve Öğretim” alanında yazılan tezlerde ele alındığı sosyal politikanın önemli konularından biri olmasına 
rağmen “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” alanında ise çok fazla ele alınmadığı görülmüştür. 
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AB ülkelerinde gençlerin, kadınların ve engelliler gibi sosyo-politik anlamda dezavantajlı bulunan grupların meslek 
edinme yoluyla istihdama katılmalarına önem vermekte ve projeler üretilmektedir. Bu lisansüstü tezlerde de en 
fazla yer alan anahtar kelimeler arasında AB bulunmaktadır. 

Gençlerin ülkenin önemli bir zenginlik kaynağı olabilme potansiyelinin farkında olarak mesleki eğitim kavramının 
işgücü piyasası gereklilikleri ile örtüşen bir yapıda bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir. Konu sadece 
gençlere mesleki eğitim verilerek çözüme kavuşamayacaktır, alınan eğitimin niteliği ve piyasa koşullarıyla uyumu 
gibi emek talebini ilgilendiren boyutları da bulunmaktadır.  
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38.  
The Importance of the Green Economy of  

Renewable Energy Sources in Turkey 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının  

Yeşil Ekonomideki Yeri ve Önemi 
 
Hilal Mat Özkır (Batman University)  
İsmail Şiriner (Batman University) 
 
Abstract 
In order to prevent the serious decrease in the energy resources experienced in recent years, the desire of people to meet their 
energy needs without giving negative results to the environment revealed the concept of sustainable development. Sustainable 
development has been linked to the green economy and has become an inevitable economic model for all countries. Countries 
that chose their economic models as green economies chose to increase renewable energy sources such as wind, solar, hydro 
and geothermal. 
The purpose of this study, which aims to make sustainable economic development for Turkey, like other countries, examines 
renewable energy sources and examines the impact and importance of green economy. Other studies on the subject were also 
utilized. 
 
Keywords: Green Economy, Renewable Energy Resources, Sustainable Development. 
 

Giriş 

Geçmişten günümüze ve günümüzden de geleceğe kaynakların eksiksiz ve tam aktarılması olgusu sürdürülebilirlik 
olarak adlandırılmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının sosyal, kültürel, siyasal alanlarda etkinliği kabul edilmiş 
ancak bu çalışma için bu alanlar esas alınmamış olup ekonomik sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik 
alanlarına ağırlık verilmiştir. Çevresel sürdürülebilirliğin gerekliliği olarak yeşil ekonomi kavramı doğmuştur. 
Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi kavramı son yıllarda iktisat(ekonomi) kavramlarının içinde oldukça 
popülerleşmiştir. Popülerleşen bu kavramlar için birçok ülke tarafından kabul edilen çevresel antlaşmalar 
yapılmıştır. Yapılan antlaşmalar petrol türevi ürünler yerine doğadan doğrudan alınan ve bitmesi mümkün 
olmayan kaynaklara yönelmeyi desteklemektedir. Bu tür kaynaklar temini kolay, güvenli, sürekli, ucuz ve 
kalitelidir. Bu kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları olarak isimlendirilmektedir. Diğer tüm ülkeler gibi 
Türkiye’de de son yıllarda enerji kaynaklarının temininde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmış ve bu 
alanda oldukça fazla yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığın fazla olduğu 
ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı ve arttırılması, ülke ekonomisi için de oldukça önemlidir. 

Çalışma amaç olarak, yeşil ekonominin yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye ekonomisine etkisini ve önemini 
anlatmayı esas almaktadır. Bu doğrultuda yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji gibi kavramlar tanımlanarak 
açıklanmıştır. Ülke ekonomisine sağladığı avantaj ve dezavantajlara değinilmiştir. Yatırım kararlarında yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payına bakılmış ve bulunan sonuçlara göre yorumlanmıştır. 
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1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi 

1.1. Sürdürülebilir Kalkınma 

Sürdürülebilir kalkınma tanımını yapabilmek için öncelikle kalkınma tanımını bilmek gerekir. Kalkınmayı ise, az 
gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülke standart düzeylerine erişebilmek için ülke politikalarında sosyo-kültürel ve 
ekonomik düzenlemeler yapması şeklinde tanımlamak mümkündür. Kalkınmanın temel amacı; ekonomik 
büyümeden ziyade toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır. Kalkınmanın odak noktasında insan vardır. Bu yüzden 
kalkınmayı sağlamada çevresel koruma, altyapı geliştirme, doğal kaynakları geliştirme gibi ekonomik büyümeye 
dolaylı da olsa katkıda bulunulacak faaliyetler etkilidir. 

Kalkınma tanımından hareketle, sürdürülebilir kalkınma, insan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara 
zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 
ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanması şeklinde 
tanımlanabilir. Sürdürülebilir kalkınma; sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel boyutlarla insanın yönetiminde 
şekillenmektedir. 

1.2. Yeşil Ekonomi 

Yeşil ekonomi tanım olarak, en az atık ile üretilen malların tüketiminde yıpranma payının az olduğu, kendi kendini 
yenileyebilme özelliğine sahip bir sistemdir. Yeşil ekonomi en az girdi ile en çok çıktı elde etmenin yanında çevreye 
daha az atık bırakarak doğanın korunmasına yönelik uygulanan bir politikadır. Yeşil ekonomi ile ekonomi 
arasındaki ilişki, mevcut kaynakların etkin kullanımıdır. Ayrıca yeşil ekonomi, üretim sürecindeki pozitif ve negatif 
dışsallıklarla da ilgilenmektedir. 

1.3. Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yeşil Ekonomi Arasındaki İlişki 

Yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ne kadar farklı kavramlar olarak görülse de aslında birbiriyle eş anlamlı 
ifadelerdir. Sadece yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir ekonomi kavramının modernleşmiş 
halidir. Özet olarak, bu kavramların temelinde kendi kendine yetebilen ekonomik düzen yer almaktadır. Kendi 
kendine yetebilen ekonomide olması gereken en önemli unsurlar da yenilenebilir enerji ve geri dönüşümdür. Yeşil 
ekonomi veya sürdürülebilir ekonominin temel amaçları; enerji üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak 
yenilenebilir enerji üretimini arttırmak, dolaylı da olsa istihdamı arttırmak, sistemin yarattığı gelir adaletsizliğini 
sosyal sorumluluk projeleri ile desteklemek ve daha çoğulcu bir ekonomi yaratmaktır. 

1.4. Yeşil Ekonominin Avantaj V e Dezavantajları 

Tablo: 1 Yeşil Ekonominin Avantaj Ve Dezavantajları 

          Avantajları           Dezavanatjları 

-Çevreye uyumlu malların üretilmesi -Enerji ve maden kaynaklarının fiyatının artması 
-Yaşam kalitesinin artması -Üretim maliyetlerinin ve piyasa fiyatlarının artması 

-Ekonomi politikalarına rehber olma -Satın alma gücünde azalma 
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2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

2.1. Yenilenebilir Enerji 

Dünyada devamlılığımızı sağlamak adına yeni nesiller yetiştirmek hepimizin amaçları arasındadır. Yetiştirilen yeni 
nesillere bırakacağımız en önemli miras, kaliteli yaşam koşullarının sağlandığı kaliteli çevredir. Kaliteli çevre 
koşullarına ulaşabilmenin en etkin yolu da kendi kendini yenileyebilen, kaynak israfı oluşturmayan, çevreye 
minimum zarar veren enerji kaynaklarına yönelmektir. Bunların başında da yenilenebilir enerji kaynakları 
gelmektedir. Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerji 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji kaynağı, enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha 
çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi olarak tanımlanır. Yenilenebilir enerji kaynağı, tükenmeyen kaynak 
olarak da tanımlanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en temel özelliklerinden biri kalıcı olarak 
depolanamamasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerjisi, jeotermal 
enerji, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi ve hidrojen enerjisi şeklinde sıralanabilir. Bunların içinde en genel 
yenilenebilir enerji şekli güneş enerjisidir. 

2.3. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji 

Türkiye coğrafik konum olarak yenilenebilir enerji için oldukça etkili bir bölgededir. Buna rağmen elde edilen 
enerji üretim seviyesi oldukça az miktardadır. Bu karşıtlığın sebebi olarak yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve 
maliyetlerin fazla olması gösterilmektedir. Ülke olarak enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu ithal yöntemiyle 
elde etmekteyiz. Bu durum Türkiye için oldukça fazla maliyet doğurmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
daha fazla faydalanmak ülke ekonomisini uzun dönemde oldukça rahatlatacaktır. Türkiye’de son dönemlerde 
özellikle 2009 yılı itibariyle yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

2.4. Türkiye’de Uygulanması Gereken Yenilenebilir Enerji Politika Ve Stratejileri 

2.4.1. Devletin Uygulaması Gereken Yenilenebilir Enerji Politika Ve Stratejileri 

• Çevre sorunlarının devlet politikası haline getirilmesi sağlanmalıdır. 
• Petrol ve türevleri ürünlere yönelimi azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarına üretim ve teşvikleri 

arttırmalıdır. 
• Yapılan teşviklerin kontrolü sağlanmalıdır. 
• Elektrik üretiminin yenilenebilir enerji içindeki payının arttırılması sağlanmalıdır. 
• Çevresel değerlerin fazla düzeyde korunması sağlanmalıdır. 

2.4.2. İşletmelerin Uygulaması Gereken Yenilenebilir Enerji Politika Ve Stratejileri 

• Sosyal sorumluluk projelerinde veya reklamlarında yani medya yoluyla çevresel değerlere önem 
verilmelidir. 

• Çevreye dikkat çeken AR-GE çalışmalarına önem vermelidir. 
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3. Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Ekonomi Arasindaki İlişki 

Çevresel, toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar uygulamak sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinin 
oluştururken, sürdürülebilir enerjinin ihtiyaç duyduğu en temel esas enerji üretim ve kullanımıdır. Enerji; 
insanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi ile sosyal yönünü ortaya koyarken, ekonomide büyük değişkenler 
üzerinde yarattığı etki ile ekonomik yönünü ortaya koymuş ve çevresel sorunların giderilmesinde en etkili yapı 
olması ile de çevresel yönünü ortaya koymuştur. Elde edilen bu bilgiler ışığında, enerjinin, sürdürülebilir kalkınma 
yani yeşil ekonomi ile bağımlılık ilişkisi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçüleri 
arasında enerji üretiminin sürekli, kaliteli, ekonomik, güvenilir ve temiz olarak sağlanması yer almaktadır. Enerji 
ve yeşil ekonomi birbirinden ayrı düşünülemediği için bu ölçüler yeşil ekonomi içinde esastır. Günümüzde, birçok 
ülke gelişmenin koşulu olarak enerjiyi verimli, sürekli, ucuz ve güvenilir şekilde elde etmenin bilincine ulaşmış ve 
buna uygun olarak strateji ve politikalar belirlemişlerdir. Belirlenen politika ve stratejileri uygulamanın yolu da 
yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılacak teknolojinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına bağlıdır. 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

İnsanlar, yakın çevrelerindeki doğal kaynakları yoğun bir şekilde tahrip ettikleri için, yeşil ekonomi, ekonomik ve 
çevresel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir araç haline dönüşmüştür. Geleceğin en önemli 
ekonomik yapısı olarak öngörülen yeşil ekonominin temelinde enerji yer almaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için enerji ihtiyacını gidermekte dışa bağımlılık yaşanması ülke ekonomisi için 
oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yüzden de bu durumdaki ülkeler kendi kendini yenileyebilen, yüksek 
verimliliğin sağlanabileceği enerji kaynaklarına yönelmeyi kendilerine esas almaktadırlar. Üretilen enerjinin en 
verimli şekilde tüketilmesi de büyük önem arz etmektedir. Verimlilik denince akla ilk gelen de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı gelmektedir. Türkiye de coğrafi konumu bakımından yenilenebilir enerjiyi en iyi 
üretebilen ülkelerden biridir. Bu konuda en yetkili kurum ise Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Bakanlığın 
yanında birçok kurum ve kuruluşlarda bu alanda görevlendirilmiştir. Türkiye’nin enerji politikası şeffaflık, 
güvenilirlik, iş birliği, etkinlik, koordinasyon, yenilikçilik ve liderlik prensipleri çerçevesinde oluşmaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye geleceğe yönelik enerji politika ve stratejilerini gerçekçi, güvenilir ve sağlam temellere 
dayandırmalıdır. Sağlam temelin başında da teknolojiden mümkün olduğunca faydalanmak gelmektedir. Bu 
doğrultuda, Türkiye için yenilenebilir enerji uzun vadede geri dönüşümü en fazla olan alandır. Bu sayede 2023 
yılına kadar istikrarlı bir enerji politikasıyla koyulan hedefler yakalanıp geliştirilebilecektir. 
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39.  
The Effects of Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism, 

Psychopathy) on the Love Attitudes 
 
Murat Bolelli (Istanbul Okan University) 
 
Abstract 
Purpose of this research is to study effects of dark triad personality traits (Machiavellianism, narcissism, and psychopathy) on 
the love attitudes. Data is collected through questionnaire surveys, using convenience sampling method for sampling. To 
measure Dark Triad personality traits Dirty Dozen scale which is developed by Jonason and Webster (2010) is used, to measure 
love attitudes Love Attitudes Scale (LAS) which is developed by Hendrick, Dicke and Hendrick (1998) is used. Exploratory 
Factor Analysis is conducted to both scales which returned three and six items respectively. Correlation and multiple regression 
analyses are conducted using items returned, lead to finding out moderate correlations between dark triad constructs, positive 
correlations between ludus and all dark triad constructs, narcissism correlating with all love attitudes except agape, psychopathy 
and Machiavellianism correlating with ludus only. Also, regression analyses showed narcissism has a significant and positive 
effect on pragma and Machiavellianism has a significant and positive effect on ludus. The implications of the results are 
discussed and future research areas are suggested.  
 
Keywords: Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Love Attitudes. 
 
Introduction 
The Dark Triad (DT) is a term used to refer to three socially aversive personality traits: Machiavellianism, 
psychopathy and narcissism. DT individual is described as someone with a “socially malevolent character with 
behavioral tendencies toward self-promotion, emotional coldness, duplicity, and aggressiveness” (Paulhus and 
Williams, 2002). Three subclinical traits which are grouped under the umbrella term of DT are asserted to be 
short term, egocentric and exploitative which correlates with dishonesty and manipulative behavior (Wisse and 
Sleebos, 2016). DT constructs are claimed to be empirically distinct and conceptually overlapping, which share 
low agreeableness as characteristics in common (Paulhus and Williams, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Love is a concept which is studied widely by artists and scientists for centuries. After various definitions and 
distinctions proposed, Lee (1973, 1977, 1988) suggested that love is not a singular concept and there are types of 
love, emphasizing multidimensionality of it. Lee’s typology contains three primary and three secondary love styles. 
Primary styles are: eros (passionate, romantic love), ludus (game-playing), storge (friendship love), and secondary 
styles are: mania (possessive, dependent love), pragma (practical love), agape (altruistic love).  Eros is characterized 
by physical attraction, intense communication, passion, security and commitment.  Ludus is game playing love 
style which is characterized by lack of commitment, multiple partners, sexuality and lust. Storge or enduring love 
style is based on friendship, common interests, mutual trust, similarities and care for each other but not passion or 
lust. Lee suggested that by aggregation of three primary love styles, three secondary forms emerge. Pragma is 
combination of storge and ludus which puts features like education, socio-economic status, family etc. of the 
potential mate in the center. Mania love style is combination of eros and ludus. Mania exhibits dependent, jealous, 
insecure, and obsessive behaviors. Finally, Agape is combination of eros and storge. Agapic love is characterized 
with such behaviors as forgiving, supporting, putting loved ones welfare before one’s own. 
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This research intends to examine effects of dark triad personality traits (Machiavellianism, narcissism, and 
psychopathy) on the love attitudes. The study is organized as follows, after the introduction, second section 
presents research methodology and findings, and third section concludes and discusses findings.   
In the light of literature presented above, the conceptual model is prepared. 
 

 
 

Figure 1: Conceptual Model 
 

H1: Dark triad personality traits has an effect on ludus love style 
H2: Dark triad personality traits has an effect on pragma love style 

 
Methodology 
Data for this research is collected through questionnaire surveys. Love Attitudes Scale (LAS: Short Form) developed 
by Hendrick, Dicke and Hendrick (1998) is used to measure love attitudes. Dirty Dozen Dark Triad inventory, 
developed by Jonason and Webster (2010) is used to measure dark triad personality traits. The response to each 
question ranged from “1=Strongly Disagree” to “5=Strongly Agree”. Data is collected from participants from 
Turkey through an internet survey using convenience method for sampling. After sorting and removing duplicate 
submissions, a net sample of 111 usable questionnaires remained. Out of 111 participants examined, 28.83% are 
answered as male (n=32) and 71.17% are answered as female (n=79) with a mean age of 33.88 and standard 
deviation of 8.82 years. The education levels of the participants varied from high school to doctorate degree where 
majority of them (44.14%) reported to have bachelor degree.  
 
Analysis 
Exploratory Factor Analysis 
In order to explore the hidden structure of the data set, Exploratory Factor Analysis is performed. Table 1 presented 
the EFA results of dark triad personality traits; KMO measure of sampling adequacy (0.683) and Bartlett Test of 
Sphericity (𝜒" = 221.272, 𝑑𝑓 = 28, 𝑝 = 0.000) suggest that the data is appropriate for factor analysis. Principal 
component analysis with varimax rotation method is used. Factor loadings of each item to the belonging factor 
should be more than 0.50 (Sharma, 1995). Dark triad personality traits are extracted into three factors with 
67.17% explained total variance, each exceeding the threshold of 5% variance explanation level. Machiavellianism, 
narcissism and psychopathy factors’ internal consistency are also checked, which returned Cronbach alpha values 
of 0.770, 0.610, 0.600 respectively. As measures of each factor are near of or greater than 0.60, all considered as 
reliable (Hair et al., 2010).  
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Table 1: EFA Results of Dark Triad Personality Traits 
 

Factor / Item Factor Loading Variance (%) Reliability 
Machiavellianism 25.423 0.770 

M2 0.812   
M4 0.812   
M1 0.757   

Narcissism 22.587 0.610 
N1 0.796   
N2 0.763   
N4 0.667   

Psychopathy 19.161 0.600 
P3 0.829   
P2 0.761   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.683 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 221.272 

df 28 
Sig. 0.000 

 
Love attitudes, as the dependent variable in the research model is separately examined applying EFA and results 
are presented in Table 2. KMO measure of sampling adequacy (0.650) and Bartlett Test of Sphericity (𝜒" =
671.748, 𝑑𝑓 = 171, 𝑝 = 0.000) suggest the appropriateness of the data for EFA. Love Attitudes are extracted 
into six factors with 65.67% explained total variance, each exceeding the threshold of 5% variance explanation 
level. Internal consistency of each factor are computed as: storge (0.815), pragma (0.725), ludus (0.722), mania 
(0.681), agape (0.736), eros (0.614), exceeding the minimum requirement and considered as reliable. 
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Table 2: EFA Results of Power Sources 
Factor / Item Factor Loading Variance (%) Reliability 

Storge 11.994 0.815 
STORGE1 0.891   
STORGE3 0.795   
STORGE2 0.699   

Pragma 11.815 0.725 
PRAGMA3 0.777   
PRAGMA2 0.733   
PRAGMA4 0.712   
PRAGMA1 0.675   

Ludus 11.573 0.722 
LUDUS1 0.803   
LUDUS3 0.770   
LUDUS4 0.740   

Mania 10.415 0.681 
MANIA1 0.781   
MANIA4 0.762   
MANIA2 0.633   

Agape  10.347 0.736 
AGAPE1 0.836   
AGAPE3 0.768   
AGAPE2 0.679   

Eros 9.530 0.614 
EROS3 0.779   
EROS2 0.720   
EROS4 0.653   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.650 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 671.748 

df 171 
Sig. 0.000 

 
Correlation Analysis 

 
Table 3 presented Pearson correlations among the factors extracted as the result of EFA. 

 
Table 3: Correlations 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
DT_Psychopathy 1        
DT_Narcissism 0.199* 1       

DT_Machiavellianism 0.427** 0.223* 1      
Storge 0.066 0.197* 0.111 1     

Pragma 0.001 0.328** -0,002 0.265** 1    
Ludus 0.386** 0.213* 0.632** 0.210* 0.088 1   
Mania 0.184 0.326** 0.179 0.170 0.157 0.248** 1  
Agape 0.113 0.170 0.117 0.215* 0.104 0.244** 0.486** 1 
Eros -0,003 0.209* 0.056 0.371** 0.112 0.018 0.150 0.203* 

Note: *Correlations are significant at 0.05 level, ** Correlations are significant at 0.01 level. 
 
In line with the literature, results showed moderate correlations between Dark Triad constructs. Ludus is found to 
be the only love attitude which is correlated with all Dark Triad constructs while narcissism is correlated with all 
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love attitudes except agape. On the other hand, psychopathy and Machiavellianism are found to be correlated with 
ludus only. 
 
Multiple Regression Analyses 
Hypotheses are tested with multiple regression analyses. According to the research model, two separate multiple 
regression analyses are performed. Table 5 demonstrates the results of analyses.  

 
Table 5: Multiple Regression Analysis Results (Pragma & Ludus) 

Dependent 
Variable Independent Variables 𝜷 t-value p-value VIF 

Pragma 

Psychopathy  -0.045 -0.445 0.657 1.245 
Narcissism 0.353 3.739 0.000 1.073 
Machiavellianism -0.077 -0.722 0.472 1.376 
Gender_Dummy -0.048 -0.493 0.623 1.137 

R=0.342 𝑹𝟐=0.117 Adjusted 𝑹𝟐=0.084 F: 3.508 p: 0.010 

Ludus 

Psychopathy  0.129 1.567 0.120 1.245 
Narcissism 0.067 0.885 0.378 1.073 
Machiavellianism 0.530 6.151 0.000 1.376 
Gender_Dummy -0.094 -1.197 0.234 1.137 

R=0.654 𝑹𝟐=0.427 Adjusted 𝑹𝟐=0.406 F: 19.760 p: 0.000 
 
Multicollinearity assumption of the dependent variables is checked by variance inflation factor (VIF). All the VIF 
values were less than 10 (Durmuş, et al., 2016) suggesting that the correlation among narcissism, psychopathy, 
Machiavellianism and gender can be tolerated.  
Results are indicating that Machiavellianism has a significant and positive effect on ludus (R=0.654; R²=0.427; F 
value=19.760; p value=0.000), narcissism has a significant and positive effect on pragma (R=0.342; R²=0.117; F 
value=3.508; p value= 0.010). Therefore H1 and H2 cannot be rejected.  
 
Conclusion 
First finding of the study is that analyses showed dark triad constructs narcissism, psychopathy and 
Machiavellianism are correlated. In line with the literature, correlation found is moderate. Also, results indicated 
that ludus is correlated positively with all dark triad constructs and narcissism is correlated positively with all love 
attitudes except agape. Psychopathy and Machiavellianism are found to be correlated with ludus only. 
Regarding to the effects of that dark triad constructs on love attitudes, results showed that:  

• Narcissism has a significant and positive effect on pragma, 
• Machiavellianism has a significant and positive effect on ludus. 

Taking correlation and regression analyses results into account, it can be said that dark triad constructs has an 
effect on pragma and ludus love attitudes. Especially, Machiavellianism’s strong effect on ludus (game playing) 
love attitude worth mentioning due to the high explanatoriness found. Previous research indicates that 
Machiavellianism is related to promiscuous, sexually coercive behavior (McHoskey, 2001) which can be associated 
with characteristics of ludus, especially tendencies of having multiple partners, lack of commitment and pursuit 
for casual sex. Since Machiavellianists are manipulative, unprincipled individuals whom have considerable social 
skills, they can meet the requirements of game playing love satiably. On the other hand, narcissism is suggested to 
relate to such characteristics as high infidelity, easy to start new relationships (Campbell, Foster, Finkel, 2002; 
Bradlee ve Emmons, 1992) as well as attention and admiration seeking, grandiosity, entitlement, superiority which 
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may help to explain the positive effect on pragma love attitude. Since narcissists have a distorted understanding of 
social exchange, in order to satisfy their needs or to profit, they are asserted to adopt pragmatic love attitude easily.  

Future studies are suggested to investigate the nature of narcissism, Machiavellianism, psychopathy and eros, ludus, 
storge, mania, pragma, agape love attitudes with longitudinal, cross cultural research containing larger data to 
examine subject further. 
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40.  
The Relationship Between Public Expenditures And Economic 
Growth: Panel Causality Analysis On Selected Upper Middle 

Income Countries 
Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Üst Orta 

Gelir Grubu Ülkeleri Üzerine Panel Nedensellik Analizi 
 
Sidar Atlay Şimşek (Batman University)15 
 
Abstract 
In this study, the effect of public expenditures on economic growth in selected 15 upper-middle income countries between 
2000-2015 was analyzed by panel data method. As the cross-sectional dependence was determined in the periods and countries 
subject to analysis, second generation tests were applied. According to the causality test based on the panel vector error 
correction model, it is concluded that there is no causality between the variables in the short term and that there is causality 
from the variables of health and defense expenditures to economic growth as a whole in the long term. This result can be 
interpreted as the validity of Keynes policies in periods and countries subject to analysis. 
 
Keywords: Economic Growth, Public Expenditures, Panel Data Analysis. 
 
Giriş 
1776 yılında Adam Smith yazdığı The Wealth of Nations (Ulusların Zenginliği) kitabında piyasanın görünmez el 
mekanizmasıyla kendiliğinden dengeye geleceğini ve ekonomiye herhangi bir müdahalenin olmaması gerektiğini 
savunmuştur. Ayrıca Smith “laissez faire, laissez passer” ( bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) görüşüne bağlı 
kalarak piyasanın serbest olması gerektiğini vurgulamıştır. Fransız iktisatçı Jean- Baptiste Say, Traite d’economie 
Politique (Politik Ekonomi İlmihali) adlı kitabında  ortaya koyduğu mahreçler yasası ile “Her arz kendi talebini 
yaratır” sözünü vurgulamaktadır. Yani üretimin, tüketim için yapıldığını dolayısıyla kimsenin satamayacağı ya da 
tüketemeyeceği malı üretmediğini savunmaktadır. Burada Smith ve Say’in müdahalesinden çekindikleri kurum 
devlettir.  
 
1929 Dünya Buhranı göstermiştir ki, her arz kendi talebini yaratmamaktadır. Sadece arz yönlü düşünmek ve talebi 
hesaba katmamak dünyada ekonomik krizin yaşanmasında etkili olmuştur. Keynes’in 1923 yılında yayınladığı A 
Treatise on Money  (Para Üzerine Bir İnceleme) adlı kitabında hakim iktisadın bir savunucusu olduğu 
görülmektedir. Ancak 1929 Dünya Buhranı Keynes’in iktisadi görüşünü irdelemesini sağlamış ve 1936 yılında 
yayınladığı The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi) 
isimli eseriyle beraber kurulan makroekonomik sistem, 1929 buhranından çıkış zeminini oluşturmuştur. Keynes, 
talebi dikkate alan modeliyle beraber, devletin yeri geldiğinde ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır.  
 

 
15 Bu bildiri Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalındaki tezimden türetilmiştir.  
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Ekonomik büyüme, bir ülkenin gelirinin, yıldan yıla gösterdiği artış olarak tanımlanabilmektedir. Ekonomik 
büyüme; üretim, gelir ve harcana yöntemi ile hesaplanmaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanması her ülkenin 
nihai hedeflerinden biridir. Bu durumun sebebi, ekonomik büyüme hem toplumun refahını artırmakta hem de 
ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyini göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Keynesyen ekonomi ile beraber devletin 
ekonomideki ağırlığının artması, devleti ekonomik büyümenin sağlanması konusunda daha müdahaleci role 
büründürmüştür.  Özellikle devletin yaptığı harcamaların çarpan etkisiyle belli bir katı gelir yaratması ile beraber 
devletin ekonomi içerisindeki varlığı kaçınılmaz olmuştur. Kamu harcamaları devletin ekonomiye müdahalesinde 
ciddi bir araçtır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamaları vasıtasıyla ekonominin canlandırılması 
ya da daraltılması sağlanabilmektedir. Bu durum devletin ekonomiye müdahalesini ve bir müdahale aracı olarak 
da kamu harcamalarının önemini artırmaktadır.  
 
1. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Literatür Özeti 
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu alan çok sayıda yerli ve yabancı çalışma 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı teorik geri kalanı ise ampirik çalışmalardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, farklı ülke ve tekniklerin kullanıldığı ayrıca kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkinin 
varlığıyla ilgili farklı sonuçlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Literatürde, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin pozitif olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu gibi, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasında ilişki yoktur sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur. 
 
Lin (1994), 1960-1985 yılları arasında 62 ülke için panel veri analizi kullanarak yapmış olduğu çalışmada, kamu 
harcamalarının büyümeye etkisinin gelişmiş ülkelerde küçük fakat gelişmekte olan ülkelerde ise büyük olduğunu 
tespit etmiştir. 
 
Shantayanan (1996), gelişmekte olan 43 ülke için, 20 yıllık verilerle panel veri analiz tekniğiyle kamu harcamaları 
ile büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak cari harcamalardaki artışın büyüme üzerinde olumlu ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Kelly (1997), 1970-1989 yılları için 73 ülkeyi dikkate alarak, eğitim, sağlık, savunma, sosyal sigorta harcamaları, 
iletişim, taşıma ve kamu yatırımının büyümeye etkisi üzerine yaptığı çalışmada kamu yatırım harcamalarının 
büyümeye pozitif etkisinin olduğu fakat çalışmaya konu olan diğer harcamaların etkisinin olmadığı sonucunu elde 
etmiştir. 
 
Ghali (1998), 1970-1994 dönemlerinde 10 OECD ülkesi için panel veri tekniğiyle araştırma yapmıştır. Reel 
GSYİH bağımsız değişken ve kamu harcamaları da bağımlı değişken kabul ederek yapmış olduğu çalışma 
sonucunda GSYİH’dan kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına ulaşmıştır. 
 
Günaydın (2000), Wagner ve Keynes hipotezlerini analiz etmek için 1950-1998 döneminde Türkiye’de Engle- 
Granger Ko-Entegrasyon ve Granger Nedensellik testleri sonucuna göre Wagner hipotezinin geçerliliğini ispat 
etmiştir. 
 
Al-Faris, (2002), 1970-1997 yılları arasında Körfez Bölgesi Ülkeleri için, VAR analizi uygulamıştır. Kamusal 
faaliyetler (bağımsız değişken) ve ulusal gelirin (bağımlı değişken) yönünü araştırdığı çalışmada ulusal gelirden 
kamusal faaliyetlere doğru bir ilişkinin olduğu sonucunu elde etmiştir. 
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Günalp ve Gür (2002), 1979-1997 dönemlerinde 34 gelişmiş ülke için yaptıkları panel data analizinde, gelişmekte 
olan ülkelerde hükümetle ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır ve devlet büyüklüğünün ekonomik 
büyüme üzerindeki toplam etkisi olumlu ve oldukça büyüktür sonuçlarına ulaşmışlardır. 
 
Bağdigen ve Çetintaş (2003), 1965-2000 döneminde Türkiye’de Engle- Granger Ko-Entegrasyon ve Granger 
Nedensellik testlerini kullanarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Wagner 
hipotezi çerçevesinde incelemiştir. Wagner hipotezini destekleyen sonuçlar elde edilmemiştir. 
 
Schaltegger ve Torgler (2004), 1981-2001 yılları arasında İsviçre’nin 26 farklı bölgesi için panel veri analizi 
çerçevesinde çalışma yapmışlar. Hükümetin yapmış olduğu harcamalarla büyüme arasında kuvvetli ve negatif bir 
ilişki tespit etmişler. 
 
Taban (2004), 1980-2001 yılları arasında Türkiye’de sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Reel GSMH, doğuşta yaşam beklentisi ve toplam sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı 
çalışmanın değişkenlerini oluşturmaktadır. Çalışmada yapılan Granger nedensellik testinde, doğuşta yaşam 
beklentisi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu ancak sağlık harcamaları ile 
ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedenselliğe rastlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Şimşek (2004), 1965-2002 döneminde Türkiye’de Engle- Granger Ko-Entegrasyon ve Granger Nedensellik 
testlerini kullanarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Wagner ve Keynes hipotezi 
çerçevesinde incelemiştir. Kamu harcamalarından GSMH’ya doğru çift yönlü nedenselliğin varlığına ulaşılmıştır. 
 
Çavuşoğlu (2005), Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 1923-
2003 ve 1950-2003 dönemleri için Engle- Granger Ko-Entegrasyon testi ile analiz etmiştir. Yapılan çalışmada ilk 
dönemde (1923-2003), genel bütçe harcama rakamları, ikinci bölümde (1950-2003) ise, konsolide bütçe 
harcamaları veri olarak analize dahil edilmiştir. Çalışmanın sonucunda uzun dönemde Wagner hipotezini 
destekleyen sonuçlar elde edilmemiştir. 
 
Kaya (2006), 1968-2004 döneminde Türkiye’de Engle- Granger Ko-Entegrasyon ve Granger Nedensellik testlerini 
kullanarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Wagner ve Keynes hipotezi çerçevesinde 
incelemiştir. Çalışmada kamu harcamalarından GSMH’ya doğru bir ilişkiye ulaşılmıştır. Keynes’in görüşlerini 
destekleyen sonuçlara varılmıştır. 
 
Oktayer ve Susam (2008), Türkiye için, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1970-2005 
döneminde incelenmiştir. Toplam kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde etkisinin anlamlı olmadığı 
fakat kamusal yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkiye sebep olduğuna ulaşılmıştır. 
Bağdigen ve Beşer (2009), Türkiye’de 1950-2005 yıllarına ait veriler kullanılarak ekonomik büyüme ile kamu 
harcamaları arasındaki ilişkinin Wagner kanunu çerçevesinde analizi yapılmıştır. Granger nedensellik testine ek 
olarak, Hsiao (1979) ve Toda ve Yamamota (1995)’nın geliştirmiş olduğu nedensellik teknikleriyle 7 model analiz 
edilmiştir. Sonuçta bir model hariç diğer hiçbir modelde Wagner tezini destekler nedensellik ilişkisine 
ulaşılamamıştır. 
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Ying Wu ve ark. (2010), 182 ülke için, 1950-2004 dönemleri arasında panel veri analiziyle panel nedensellik testi 
uyguladıktan sonra kamu harcamaları ile büyüme arasında uzun dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır.  
 
Yüksel ve Songur (2011), Türkiye’de 1980-2010 yılları için zaman serisi teknikleriyle, Engle-Granger 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik testini kullanarak, toplam kamu harcamaları, yatırım harcamaları, borç faiz 
ödemeleri, cari harcamalar ve diğer transfer harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisi araştırmıştır. Sonuç 
olarak, borç faiz ödemelerinin dışında kalan diğer değişkenlerle ekonomik büyüme arasında uzun vadeli ilişkinin 
var olduğuna ayrıca toplam kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin varlığına ulaşmıştır. 
Fazlı ve ark. (2012), OECD ülkelerinde kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini 1980-2010 dönemi için 
panel veri tekniğiyle incelemiştir. Sonuç olarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin ülkeden ülkeye 
farklılık gösterdiği kanaatine varmıştır.   
 
Künü (2013), Türkiye’de 1970-2012 yıllarına ait verileri kullanarak ekonomik büyüme ile kamu harcamaları 
arasındaki uzun-kısa dönemli ilişkisini incelemiştir. Pesaran-Shin-Smith Sınır Testi Yaklaşımı ve Zivot ve Andrews 
Birim Kök Analizi tekniğini kullanmıştır. Eğitim, sağlık, cari harcamalar ve kamu yatırımları ile ekonomik büyüme 
arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Kısa ve uzun dönemde kamu harcamalarının alt kalemleri 
ekonomik büyümeyi pozitif şekilde etkilemektedir sonucuna varılmıştır. 
 
Abar ve ark. (2014), gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, kamu harcama çeşitleri ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi 1994-2012 yılları için, panel veri çerçevesinde eş bütünleşme ve nedensellik testleri ile analiz 
etmişler. Granger nedensellik testine göre, gelişmiş ülkelerde sağlık ve eğitim harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru tek yönlü, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerdeki durumun tersi yani ekonomik 
büyümeden sağlık ve eğitim harcamalarına doğru tek yönlü, az gelişmiş ülkelerde ise sadece ekonomik büyümeden 
sağlık harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisine ulaşmışlar.  
 
Esen ve Bayrak (2015), Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan için, 1990-2012 yılları 
arasında kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini panel veri analizi çerçevesinde incelemiştir. 
Çalışmada, birim kök, eşbütünleşme ve nedensellik testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, kamu harcamaları ve 
ekonomik büyüme arasında uzun dönem için pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
 
Lahirushan ve Gunasekara (2015), Asya Ülkelerinde 1970-2013 yılları için, panel eşbütünleşme, granger 
nedensellik testleriyle panel veri analizi uygulamıştır. Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun vadeli 
bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
 
Pascual Sáez ve ark. (2015), Avrupa Birliği Ülkelerinde, 1994-2012 dönemleri için kamu harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkiyi panel teknikleriyle incelemiştir. Elde edilen sonuçlar kamu harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasında açıkça herhangi bir ilişkinin olmadığı yönündedir. 
 
Kiraz ve Gümüş (2017), 29 OECD ülke ekonomisi üzerine panel verisi analizi ve Granger nedensellik testlerini 
kullanarak çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda kamu eğitim, sağlık ve savunma, harcamalarının 
ekonomik büyümeyi arttırdığını ve büyümenin sürdürülmesinde bu harcamaların önemli olduğuna varılmıştır. 
 
 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
257 

2. Araştırmanın Metodu 
Araştırmada zaman aralığını uzun tutmak daha verimli sonuçlar elde edebilmek için önem arz etmektedir. Fakat 
ülkelerin, geçmiş yıllara ait güvenilir verilerine ulaşabilmek noktasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 
sebeple araştırma 2000-2015 yılları dönemleri ile sınırlandırılmış. GSYH verileri, sağlık ve savunma harcamaları 
verileri araştırmada kullanılacak olan değişkenlerdir. Dünya Bankası verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır. 
Çalışmada dengeli panel veri analiz tekniği kullanıldığı için veri bulmakta yaşanan bazı problemler sebebiyle 
içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu üst-orta gelirli 15 ülke seçilmiştir. Dünya bankasının yapmış olduğu 
sınıflandırmaya göre üst-orta gelirli ülkeler; kişi başına geliri 2017 yılı için, 3.896 ve 12.055 dolar arasındaki 
ekonomileri kapsamaktadır (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income). Araştırmada 
kullanılan seçilmiş üst-orta gelirli 15 ülke Tablo 3.1’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 2.1. Araştırmada kullanılan seçilmiş üst-orta gelirli 15 ülke 
 

Azerbaycan Güney Afrika Mauritius 
Belarus  İran Meksika 
Brezilya Jamaika Peru 
Bulgaristan Kolombiya Tayland 
Ermenistan Malezya Türkiye 

 
Araştırmadaki modelin verilere göre düzenlenmiş şekli aşağıdaki gibidir: 

 i = 1….15 ve t = 1….16. 
Modelde, ekonomik büyümeyi temsil eden GSYHit bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Modeldeki bağımsız 
değişkenler: Sağlık harcamalarını temsil eden SHkit ve savunma harcamalarını temsil eden SAVkit olarak 
tanımlanmıştır.  
 
Çalışmada uygulanacak olan bütün ampirik testler Gauss 6.0 paket programıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Yorumlar 
Bu çalışmada kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 2000-2015 yılları 
dönemlerini kapsamaktadır. Ayrıca büyüme değişkeni olarak GSYH verileri, kamu harcamaları değişkeni olarak 
ise sağlık ve savunma harcamaları verileri kullanılarak analiz yapılmıştır. 
 
3.1. Yatay-kesit Bağımlılığı Testleri 
 

Tablo 3.1.1. GSYH değişkeni için yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları 

 

1 2it it kit kit itGSYİH SH SAVa b b e= + + +

Sabitli Model GSYH 
CD Tests      Stat       prob 
CD Lm1 (Breusch,Pagan 1980)     

178.569   0.000 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDlm)        

5.077   0.000 
CD LM  (Pesaran 2004 CD)         

-2.003   0.023 
Bias-adjusted CD test            

-1.658   0.951 
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Yatay-kesit Bağımlılığı T>N olması durumunda CD Lm1 ve CD LM2 değerlerine bakmayı gerektirir.  GSYH için 
prob değerinde 0.05 değerinden küçüktür dolayısıyla H0 red H1 reddedilemez yani yatay kesit bağımlılığı vardır. 
Herhangi bir ülkenin ekonomisine gelen şok diğer ülkeyi etkilemektedir yorumunun yapılması uygundur.  
 

Tablo 3.1.2.  SH değişkeni için yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları 

 
Tablo 4.1.2’de SH (sağlık harcamaları) değişkeni için CD Lm1 ve CD LM2 değerlerine bakıldığında, p değeri 
0.05’ten küçük olduğundan H0 reddedilir ve yatay kesit bağımlılığı vardır. Herhangi bir ülkenin sağlık 
harcamalarına gelen şok diğer ülkeyi etkilemektedir. 
 

Tablo 3.1.3. SAV değişkeni için yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları 

 
Tablo 4.1.3’te çıkan değerlere göre; SAV(savunma harcamaları) değişkeni için CD LM1 ve CD LM2 değerlerine 
bakıldığında, p değeri 0.05’ten küçük olduğundan H0 reddedilir, yatay kesit bağımlılığı vardır. Yani, herhangi bir 
ülkenin savunma harcamalarına gelen şok diğer ülkeyi etkilemektedir. 
 
 
 
3.2. Homojenite Testi 

Tablo 3.2.1. Homojenite testi sonuçları 
 

Regresyon Modeli:   

 
İstatistik       p-olasılık 

Homojenite testleri:   

 12.912 0.000 

  
14.766 0.000 

1 2lnGDP SHln lnSAVit i i it i it ita b b e= + + +

D!

adjD!

Sabitli Model SH 
CD Tests      Stat        prob 
CD Lm1 (Breusch,Pagan 1980)     

203.304   0.000 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDlm)        

6.784   0.000 
CD LM  (Pesaran 2004 CD)         

-0.575   0.283 
Bias-adjusted CD test            

-3.025   0.999 

Sabitli Model SAV 
CD Tests        Stat        prob 
CD LM1 (Breusch,Pagan 1980)     

176.700   0.000 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDlm)        

4.948   0.000 
CD LM  (Pesaran 2004 CD)         

-0.856   0.196 
Bias-adjusted CD test            

0.435   0.332 
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Not:  Küçük örneklemler için hesaplanmış olan Delta test istatistiğidir.  ise büyük örneklemler için 
hesaplanan Düzeltilmiş (Augmented) Delta test istatistiğini vermektedir. 
Delta ve düzeltilmiş delta test istatistiklerinin olasılık değerleri 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için eğim 
katsayılarının homojen olduğunu savunan sıfır hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla her bir ülke için eğim 
katsayılarının heterojen olduğu sonucuna varılmaktadır. 
 
3.3. Birim Kök Testleri ( CADF Birim Kök Testi) 
Yapılan analizde, maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi 
kriterine göre belirlenmiştir. 
 

Tablo 3.3.1. GSYH değişkeni için CADF birim kök testi sonuçları 
GSYH Sabitli Sabitli ve Trendli 
Ülkeler Gecikmeler   CADF- stat      Gecikmeler     CADF-stat 

        Ermenistan 
  3                0.156 3 -0.527 

Azerbaycan 2 1.706 1 -3.610* 
Belarus 1 3.008* 1 -3.126 
Brezilya 2 0.591 1 -3.025 
Bulgaristan 1 2.190 1 -2.125 
Kolombiya 2 1.027 1 -0.901 
 İran 2 1.545 2 -0.256 
Jamaika 1 3.936** 3 -1.579 
Malezya 1 1.025 1 -0.153 
Mauritius 1 1.941 2 -3.685* 
Meksika 1 1.705 2 -2.007 
Peru 3 1.493 3 -0.649 
Güney Afrika 2 2.190 3 3.208 
Tayland 3 1.587 3 -0.434 
Türkiye 3 0.715 3 -1.773 
CIPS                                                 -1.654                    -1.376 

 
Not: *** , ** ve *, sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir. 
CADF istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -4.11 (%1), -3.36 (%5) ve -2.97 (%10); sabit ve trendli modelde 
ise -4.67 (%1), -3.87 (%5) ve -3.49 (%10) olarak kabul edilmektedir. CIPS değerleri, sabitli modelde      -2.57 
(%1), -2.33 (%5) ve -2.21 (%10); sabit ve trendli modelde ise -3.10 (%1), -2.86 (%5) ve -2.73 (%10) (Pesaran 
2007). 
 
Yukarıdaki CADF test sonuçları incelendiğinde, GSYH serisinin paneli oluşturan ülkelerin hemen hepsinin 
durağan olmadığı yani birim kök taşıdığı ( Belarus ve Jamaika’da sabitli formda, Azerbaycan ve Mauritius’da sabitli 
ve trendli formda hariç) görülmektedir. Tablo 4.3.1’de sonuçlar panel geneli için durağanlık analizi yapan CIPS 
sonuçları açısından incelendiğinde, GSYH serisinin sabitli ve sabitli ve trendli formlarda %1 seviye değerinde 
durağan olmadığı görülmektedir.  
  

D! adjD!
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Tablo 3.3.2. Sağlık harcamaları (SH) değişkeni için sabitli ve sabitli ve trendli model için CADF birim kök 
testi sonuçları 

Sağlık Harcamaları Sabitli Sabitli ve Trendli 
Ülkeler Gecikmeler CADF- stat Gecikmeler CADF-stat 
Ermenistan 2 -0.615 2          -3.263 
Azerbaycan 2 -3.896** 2 -8.722*** 
Belarus 1 -0.719 1 -1.832 
Brezilya 1 -0.876 1 -1.228 
Bulgaristan 1 -1.488 2 -0.547 
Kolombiya 2 -0.896 2 -3.019 
 İran 1 -1.488 1 -1.730 
Jamaika 1 -1.264 1 -3.234 
Malezya 1 -2.081 1 -4.148** 
Mauritius 1 -0.502 1 -3.208 
Meksika 2 -3.106* 2 -2.657 
Peru 1 -2.102 1 -1.540 
Güney Afrika 1 -2.421 3 -4.291** 
Tayland 2 -0.955 2 -3.877** 
Türkiye 1 -1.431 3 0.800 

PANEL                                                -1.589 -2.833* 

 
Not: *** , ** ve *, sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir. 
CADF istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -4.11 (%1), -3.36 (%5) ve -2.97 (%10); sabit ve trendli modelde 
ise -4.67 (%1), -3.87 (%5) ve -3.49 (%10) olarak kabul edilmektedir. CIPS değerleri, sabitli modelde      -2.57 
(%1), -2.33 (%5) ve -2.21 (%10); sabit ve trendli modelde ise -3.10 (%1), -2.86 (%5) ve -2.73 (%10) (Pesaran 
2007). 
 
Yukarıdaki CADF test sonuçları incelendiğinde, SH serisinin paneli oluşturan ülkelerin hemen hepsinde durağan 
olmadığı ( Azerbaycan ve Meksika’da sabitli formda,  Azerbaycan, Malezya, Güney Afrika ve Tayland’da sabitli ve 
trendli formda hariç) görülmektedir. Tablo 4.3.2’deki sonuçlar panel geneli için durağanlık analizi yapan CIPS 
sonuçları açısından incelendiğinde, SH serisinin sabitli formda %1, %5 ve %10 seviye değerlerinde durağan 
olmadığı; sabitli ve trendli formda ise %10 seviye değerinde durağan olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.3.3. Savunma harcamaları (SAV) değişkeni için sabitli ve sabitli ve trendli model için CADF birim 
kök testi sonuçları 

Savunma Harcamaları Sabitli Sabitli ve Trendli 
Ülkeler Gecikmeler CADF- stat      Gecikmeler     CADF-stat 
Ermenistan 1 -1.304 3 -4.253** 
Azerbaycan 2 -0.022 1 -2.634 
Belarus 3 -0.758 3 -1.254 
Brezilya 1 -2.312 1 -3.338 
Bulgaristan 2 -0.152 2 -2.847 
Kolombiya 1 -1.890 3 -2.132 
İran 1 -0.996 1 -0.618 
Jamaika 1 -2.088 1 -1.827 
Malezya 1 -0.340 1 -2.776 
Mauritius 2 -0.843 2 -0.386 
Meksika 2 -0.947 2 -3.737* 
Peru 1 -1.698 1 -1.637 
Güney Afrika 1 -0.307 1 -1.590 
Tayland 1 -3.893** 1 -4.018** 
Türkiye 1 0.508 3 -1.494 
    PANEL                                -1.136                    -2.303 
 
 Not: *** , ** ve *, sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir. 
CADF istatistiği kritik değerleri, sabitli modelde -4.11 (%1), -3.36 (%5) ve -2.97 (%10); sabit ve trendli modelde 
ise -4.67 (%1), -3.87 (%5) ve -3.49 (%10) olarak kabul edilmektedir. CIPS değerleri, sabitli modelde      -2.57 
(%1), -2.33 (%5) ve -2.21 (%10); sabit ve trendli modelde ise -3.10 (%1), -2.86 (%5) ve -2.73 (%10) (Pesaran 
2007). 
 
Yukarıdaki CADF test sonuçları incelendiğinde, SAV (savunma harcamaları) serisinin paneli oluşturan ülkelerin 
hemen hepsinde durağan olmadığı ( Tayland sabitli formda, Ermenistan, Meksika ve Tayland’da sabitli ve trendli 
formda hariç) görülmektedir. Tablo 4.3.2’deki sonuçlar panel geneli için durağanlık analizi yapan CIPS sonuçları 
açısından incelendiğinde, SAV serisinin sabitli ve sabitli ve trendli formlarda %1, %5 ve %10 seviye değerinde 
durağan olmadığı görülmektedir.  

3.4. Panel Eşbütünleşme Testi ( ECM) 

Metodolojide de belirtildiği üzere yatay kesit bağımlılığının ve heterojenitenin olduğu durumda kullanılan ECM 
panel eş bütünleşme testi çalışmada uygulanmıştır. Test sonuçları aşağıda tablo 4.4.1’de belirtilmiştir. 

Tablo 3.4.1 ECM panel eş bütünleşme test sonuçları 
 

Testler İstatistikler AsimptotikOlasılık Değerleri Bootstrap 
Olasılık Değerleri 

Group_tau             -1. 903 0.029 0.780 
Group_alpha 2.265              0.988 0.711 
Panel_tau           -0.745              0.228 0.139 
Panel_alfa 2.834              0.998 0.289 

 
Not: Hata düzeltme testinde gecikme ve öncül bir olarak alınmıştır. Bootstrap olasılık değerleri 1.000 tekrarlı 
dağılımdan elde edilmiştir. Asimptotik olasılık değerleri, standart normal dağılımdan elde edilmiştir.  
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Yapılan çalışmada, eğim parametrelerinde heterojenite saptandığından grup ortalama testlerinin (Group_tau ile 
Group__alpha) sonuçları dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra yatay kesit bağımlılığının kabul edilmesi bootstrap 
olasılık değerlerini dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Her iki grup ortalama test istatistiğinin sonucu %1 
anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme olmadığı sıfır hipotezinin reddedilmesine yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle, 
paneli oluşturan 15 ülkeden en az biri için söz konusu değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu 
saptanmıştır. 
 
3.5. Panel Vektör Hata Düzeltme (VECM) Nedensellik  
 

Tablo 3.5.1 Panel VECM nedensellik testi sonucu 
 

 Kısa Dönem Nedensellik Uzun Dönem Nedensellik 

 (GSYH) (SH) (SAV) ECT(-1) 

(GSYH) - 0.5572 (0.455) 0.2254 (0.634) -0.158 [-4.851]*** 

(SH) 0.0034 (0.953) - 0.0941 (0.758) 0.00078 [0.322] 

(SAV) 0.1964 (0.657) 0.3115 (0.576) - 0.00016 [0.137] 

 
Not: *** , ** ve *, sırasıyla, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 
Panel VECM nedensellik testine göre, kısa dönemde değişkenler arasında nedenselliğin olmadığına, uzun dönemde 
ise sağlık ve savunma harcamaları değişkenlerinden, bir bütün halinde ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin 
var olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca hata terimlerinin 1 gecikmeli değerleri parametresinin negatif ve anlamlı 
olması kısa dönemde değişkenler arasında oluşabilecek bir şokun etkisinin uzun dönemde düzelebileceğini ifade 
etmektedir.  
 
Sonuç 
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu alan çok sayıda yerli ve yabancı çalışma 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı teorik geri kalanı ise ampirik çalışmalardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, farklı ülke ve tekniklerin kullanıldığı ayrıca kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkinin 
varlığıyla ilgili farklı sonuçlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Literatürde, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin pozitif olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu gibi, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasında ilişki yoktur sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur. 
 
Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Güney Afrika, İran, Jamaika, Kolombiya, Malezya, 
Mauritius, Meksika, Peru, Tayland ve Türkiye’nin,  2000-2015 yılları GSYH verileri, sağlık ve savunma 
harcamaları verileri araştırmada kullanılmıştır. Çalışmada diğer ekonometri uygulama tekniklerine kıyasla daha 
avantajlı olan panel veri analizi tekniği kullanılmıştır. Panel veri analizi çalışmada, zaman serileri ve yatay kesit 
serilerini bir araya getiren, hem zaman hem de kesit boyutunu birlikte analiz edilmesine yardımcı olan bir tekniktir.  
 
Uygulanan yatay kesit bağımlılığı testi sonucunda seçtiğimiz ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ülkelerden herhangi bir ülkeye gelecek şokun diğer ülkeleri de etkileyeceği 
sonucuna varılmıştır.  

D D D
D
D
D
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Seçilen ülkelerin sağlık harcamaları ile ilgili yapılan analizde ülkeler arasında sağlık harcamaları yönünden yatay 
kesit bağımlılığı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani ülkelerin herhangi birinde sağlık harcamalarında meydana 
gelecek şok diğer ülkeleri de etkileyecektir.  
 
Seçilen ülkelerin savunma harcamaları ile ilgili yapılan analizde ülkeler arasında savunma harcamaları yönünden 
yatay kesit bağımlılığı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani ülkelerin herhangi birinde sağlık harcamalarında 
meydana gelecek şok diğer ülkeleri de etkileyecektir.  
 
Yapılan analizde her bir ülke için eğim katsayılarının heterojen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yatay kesit 
bağımlılığının ve heterojenitenin olduğu durumda kullanılan ECM panel eş bütünleşme testi çalışmada 
uygulanmıştır. Bu teste göre, paneli oluşturan 15 ülkeden en az biri için söz konusu değişkenler arasında bir 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu saptanmıştır. 
 
Maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre 
belirlenmiş olan birim kök testi ( CADF Birim Kök Testi) sonuçları şöyledir; GSYH serisinin paneli oluşturan 
ülkelerin hemen hepsinin durağan olmadığı yani birim kök taşıdığı ( Belarus ve Jamaika’da sabitli formda, 
Azerbaycan ve Mauritius’da sabitli ve trendli formda hariç) görülmektedir. Tablo 3.6’daki sonuçlar panel geneli 
için durağanlık analizi yapan CIPS sonuçları açısından incelendiğinde, GSYH serisinin sabitli ve sabitli ve trendli 
formlarda seviye değerinde durağan olmadığı görülmektedir.  
 
SH (Sağlık Harcamaları) serisinin paneli oluşturan ülkelerin hemen hepsinde durağan olmadığı ( Azerbaycan ve 
Meksika’da sabitli formda,  Azerbaycan, Malezya, Güney Afrika ve Tayland’da sabitli ve trendli formda hariç) 
görülmektedir. Panel geneli için durağanlık analizi yapan CIPS sonuçları açısından incelendiğinde, SH serisinin 
sabitli formda %1, %5 ve %10 seviye değerlerinde durağan olmadığı; sabitli ve trendli formda ise %10 seviye 
değerinde durağan olduğu görülmektedir. 
 
SAV (Savunma Harcamaları) serisinin paneli oluşturan ülkelerin hemen hepsinde durağan olmadığı (Tayland 
sabitli formda, Ermenistan, Meksika ve Tayland’da sabitli ve trendli formda hariç) görülmektedir. CIPS sonuçları 
açısından incelendiğinde, SAV serisinin sabitli ve sabitli ve trendli formlarda %1, %5 ve %10 seviye değerinde 
durağan olmadığı görülmektedir. 
 
Panel Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) nedensellik testine göre, kısa dönemde değişkenler arasında 
nedenselliğin olmadığına, uzun dönemde ise sağlık ve savunma harcamaları değişkenlerinden, bir bütün halinde 
ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin var olduğu sonucuna varılmıştır. Yani uzun dönemde devletin yaptığı 
kamu harcaması ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.  
 
Bu çerçevede yapılan ampirik çalışma sonucunda Keynesyen ekonomi politikalarının analize konu olan dönem ve 
ülkeler için uzun dönemde geçerli olduğu kanısına varılmaktadır.  Yani kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi 
belirleyen temel bir unsur olduğuna ampirik açıdan ulaşılmaktadır. Çalışmada ele alınan sağlık ve savunma 
harcamaları, ekonomik büyümede etkili olmaktadır. Bu sebeple önemli bir politika önerisi olarak, ekonomik 
büyüme oranını artırmak için kamu harcamalarının artırılması gerektiği belirtilebilir.  
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41.  
Bitcoin and Financial Markets 
Bitcoin ve Bankacılık Sektörü 

 
Hamza Şimşek (Batman University) 
Ebubekir Ece (Batman University) 
 
Abstract 
Bitcoin is a digital currency developed by Satoshi Nakamoto. The key distinguishing feature of BitCoin is that, in comparison 
to standard fiat currencies such as dollars or euros, the circulating units are not controlled by a person, group, company, central 
authority or government, but by a software algorithm. Bitcoin has the critical strength, divergence and interchangeability of 
the nominal currency. Owing to these features, Bitcoin is the new monetary system of the new digital era, which does not have 
confidence and identity. As cryptocracy, BitCoin uses encryption policies to control the creation and modification of BitCoins. 
Access to the BitCoin network requires downloading BitCoin software on a personal computer and joining the BitCoin 
network, allowing participants to initiate transactions and update and validate transactions. Bitcoin can be categorized as a 
currency, commodity-based, nominal or somewhere in between. Commodity money is based on the value of a real commodity 
(like gold). Bitcoin is not a commodity-based currency because it consists of much less valuable data and is not associated with 
any commodities or multi-commodities. It is estimated that private nominal currencies will face at least two major problems. 
The first is the network externality effects of holding money. In the case of potential competition, a consumer's decision to 
keep a particular currency increases the rate of return to other consumers using the same currency. This creates economies of 
scale in currency production. The second flaw, which prevents the sustainable implementation of competitive nominal 
monetary systems, is the problem of time inconsistency. The private issuers of the individual currencies do not include 
appropriate incentives to prevent hyperinflation in the absence of legal restrictions. The individual currencies are based on faith 
and therefore consumers need to rely on private issuers to ensure a stable money supply. This is the distinctive feature of the 
national currency (White 1999). However, as the money maker can increase revenue through hyperinflation, potential 
customers will not hold the private currency. Thus, the system is fragmented because it does not show that the issuer does not 
promise a stable purchasing power private money maker must convince consumers to trust the product in order to establish 
itself. 
 
Keywords: Crypto Money, Bitcoin, Financial Acents. 
 
1- Bitcoin 
Bitcoin Satoshi Nakamoto kod isimli kişinin geliştirdiği dijital bir para birimidir. BitCoin'in önemli ayırıcı özelliği, 
dolar veya avro gibi standart fiat para birimlerine kıyasla, dolaşımdaki birimlerin bir kişinin, grubun, şirketin, 
merkezi otoritenin veya hükümetin kontrol etmediği, ancak bir yazılım algoritması ile kontrol edilmesidir. Sanal 
para birimleri ve Bitcoin’in dünyaya ilanından bu yana finansal piyasalardaki popülerliği giderek artmakta, hem 
alışagelmiş ödeme sistemlerine alternatif oluşturması hem de içerdiği teknoloji SPB’lerinin dikkat çekmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Merkezi bir kuruluşa bağımlı olmaması, düşük maliyet ve limitsiz transfer seçeneği 
sunması kullanıcıların ilgisini çekerken, değerindeki yüksek oynaklık ve günlük fiyat dalgalanmaları spekülatif 
amaçlı yatırımcıları kendine çekmiştir.Özel itibari para birimlerinin en az iki temel sorunla karşı karşıya kalacağı 
tahmin edilmektedir. Bunlardan  ilki elde para tutmanın ağ dışsallığı etkileridir. Potansiyel rekabet halindeyken, 
bir tüketici belirli bir para birimini tutma kararı, aynı para birimini kullanan diğer tüketicilere getiri oranını artırır. 
Bu, para birimi üretiminde ölçek ekonomileri yaratır. Rekabetçi itibari para sistemlerinin sürdürülebilir 
uygulanmasını engelleyen ikinci kusur zaman tutarsızlığı sorunudur. İtibari para birimlerinin özel ihraççıları, 
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hukuki sınırlamaların olmaması durumunda hiperenflasyonu önlemek için uygun teşvikler içermemektedir. İtibari 
para birimleri inanç üzerine kurulu ve bu nedenle tüketicilerin istikrarlı bir para arzı sağlamak için özel ihraççılara 
güvenmesi gerekmektedir. İtibari para biriminin ayırt edici özelliği budur (White 1999). Fakat para üreticisi 
hiperenflasyon yoluyla geliri artırabildiğinden, potansiyel müşteriler özel para birimini elinde tutmayacaktır. 
Böylece sistem, "ihraçcının istikrarlı bir satın alma gücünü vaat etmeyeceğini göstermemesi nedeniyle" parçalanır 
(White, 1999). Bir özel para üreticisinin kendisini oluşturmak için tüketicileri ürüne güvenmesi için ikna etmelidir. 
 
Bitcoin bu konuları nasıl çözüyor? İlk durumda, Bitcoin, diğer yeniliklere benzer bir şekilde bir yayılma süreci 
geçirmiştir. Bitcoin'in özellikleri, mümkün olan tüm kullanıcılar arasında bir alt gruba göre daha avantajlıdır. 
Nelson ve diğerleri yayılma sürecinde sisteme girenlerin batık maliyet ve akış avantajıyla karşı karşıya olduğunu 
belirmektedir. Bitcoin, programcılar ve gelişmiş bilgisayar kullanıcıları için başlangıçta batık maliyeti oldukça 
düşük, ancak diğer tüketiciler için daha yüksek maliyetler sunmaktadır.  
 
 Kullanıcılar Bitcoin ağının artması nedeniyle karlılığı gördükleri için giderek artan maliyetlerin kabul ettiler. 
Talebin arttıkça fiyat yükseldi. 2009 yıllarında 0.01 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin ilerleyen yıllarda önce bir 
dolar, daha sonra hızlı bir şekilde 35 dolar seviyelerine ulaşmış, daha sonraki süreçlerde 210 dolar 500 dolar ve 
2016 yılında tam tamına 600 dolar seviyesinden işlem görmeye başlamıştır. 2017 yılında rekor seviyede artış 
gösteren bitcoin, 2017’nin ikinci çeyreğinde değerini ikiye katladı ve 1200$’dan 2500$’a kadar yükseldi. 2017 
yılının sonunda ise değeri 20.000 dolara yaklaşmıştır. Bu durum elinde bitcoin tutan bireylerin bitcoinleri kar 
amacıyla elden çıkarmasına ve dolayısıyla bitcoin fiyatının düşmesine neden oldu. Nitekim 2017 aralık ayındaki 
dalgalanmayla 15 000 dolara kadar gerilemiştir. 
 
Bitcoin’in kendiliğinden, yani doğasından gelen bir değeri olmadığı gibi insanların kabulüyle değer kazandığını 
söylemek doğru olur. Onun değerini piyasasındaki arz ve talep koşulları belirliyor. Talep artınca fiyatı artıyor, 
düşünce değeri azalıyor. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin bulunuyor. Yeni Bitcoin yaratmanın önceden 
belirlenmiş bir prosedürü ve limiti olduğu için arza göre talep hızlı artınca, Bitcoin değer kazanıyor. 
 
Para Bitcoin'den çok daha karmaşık bir emtiadır, her türlü ürün ve hizmetin ticareti para ile yapılabilir, paranın 
değeri aslında, ürün ve hizmetlerle değiştirilebilmesinden kaynaklanır. Bitcoin sadece ve sadece, itibari paraya 
çevrilebildiği sürece fonksiyoneldir. Bitcoin maddi bir varlık değil, sanal bir para birimidir, bu sebeple itibari para 
sisteminin yerini alması mümkün değildir. Bitcoin yeni bir para değildir, sadece mevcut para sistemimizde 
tanımlanan yeni bir işlem şeklidir. Bitcoin fiyatının aşırı yükselmesi, Bitcoin sisteminin sunduğu hizmetlere, 
insanların yüksek değer atfetmesinden başka bir şey değildir. Para çıkışına izin verilmeyen bir ülkede, insanların 
parasını korumak için yüksek ücretler ödemesi ile Bitcoin fiyatının yükselmesi birbirine benzerdir. Bitcoin'den 
sonra da pek çok altcoinler geliştirilmiştir, fakat en azından şimdilik, hemen hepsinin başarısı Bitcoin'e endekslidir. 
Bitcoin; bankaların, aracı kurumların, otoritelerin ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, her türlü işlem 
masraflarından ve kısıtlamalarından uzaktır. Kişilere finansal özgürlük sağlar.  

2- Bitcoin’in ve Bankacılık Sektörü 

Bitcoin, blok zincir teknolojisi ile beraber günümüz ekonomilerde özellikle de Finansal alanlarda birçok yenilik 
yapma potansiyeline sahiptir. Dünyada birçok firma blok zincir teknolojisine yatır yapmakta ve ciddi ARGE 
çalışmaları yürütmektedirler. Sanal para birimleri, ekonomilerde ödeme yöntemleri ve verimliliği arttırma, fon akış 
maliyetlerini azaltma gücüne ne potansiyeline sahip bulunmaktadırlar.  
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Finansal teknolojide meydana gelen ilerlemeler, finansal aracılığın da ilerlemesini sağlamış, tüketici ve üreticiler 
işlemlerinde daha ekonomik ve daha verimli sistemleri kabul etme sürecine girmişlerdir. Tamda bu artışın yaşandığı 
dönemde ortaya çıkan Bitcoin ve Kripto paralar, teknolojik alt yapısı olan Blok Zincir sisteminin özgürlüğü 
sayesinde finansal kurumların ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmış özellikle de risk alan yatırımcıların tercihi 
haline gelen Bitcoin birçok çalışmada yer almıştır (Şahin ve Özkan, 2018). 
 
Bankalar, Bitcoin ve Blok Zincir teknolojisine tepki vermekte seferber olmuş, teknolojinin vermiş olduğu 
yeniliklerin gerisinde kalmamak adına, düzenleyici kurumların tavsiyeleri doğrultusunda Finansal Teknoloji 
Şirketleri (FINTECH) ile çalışmaya başlamışlardır. Bu tepki çoğu kez teknolojiye kucak açma ve benimseme 
şeklinde olmuştur. Örneğin Pakistan merkezli Telenof Microfinance Bank ve Japonya’nın en büyük finansal grubu 
olan Mıtsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Blockchain alt yapısı kullanarak sınır ötesi ödemelerini 
gerçekleştireceğini açıklamıştır (Khatri, 2019a; Khatri, 2019b). ABD’nin en büyük forex kuruluşlarından olan 
CLS, blok zincir ödeme hizmeti sunmak için Goldman Sochs ve JPMorgan gibi dev yatırım bankalarıyla ortaklık 
kurmuş (Baydokova, 2018; Tosun, 2018). İsviçre özel bankası Juliu Bear, dijital varlık hizmeti sunmak için SEBA 
Crypto AG ile ortaklık kurduğunu açıklamıştır. Ortaklık, hem kripto para hem de fiat para cinsinden işlem 
yaptırma, kripto para depolama hizmeti sunma, kripto para ve geleneksel sermaye varlıkları yönetimi ve kripto 
kurumsal finans hizmetleri sunma amacı taşımaktadır (Khatri, 2019c). Yine Akbank uluslararası para 
transferlerinde Bitcoin teknolojisinden yararlanmaya başlamış, yine başka bir kripto para birimi olan Ripple ile 
anlaşarak, daha hızlı fon transferleri sağlamak ve işlem maliyetlerini minimize etmek hedeflenmiş, bu doğrultuda 
Mayıs 2017 de deneme işlemleri tamamlanmıştır (Güleç, Çevik, Bahadır, 2018). 
 
Bankaların amaçlarından biri olan kredi sisteminin etkin bir şekilde devam etmesi elbette ki finansal istikrarın 
olduğu ekonomilerde mümkün olmaktadır. Finansal istikrar kavramı, finansal sistemin balansını bozabilecek 
potansiyeldeki öngörülemeyen durumlara karşı söz konusu ekonominin dayanırlığını ifade etmektedir (Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası). Para politikasının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan finansal istikrarın 
gerçekleştirilemediği durumlarda ülke ekonomisinin büyüme ve kalkınmada olumsuzluklar oluşmakta, Finansal 
krizler meydana gelmektedir.  
 
Finansal sıkıntı kavramı ise elverişsiz durumların birbiri ardına yaşandığı süreçlerin tamamını ifade etmektedir. Bu 
durum yalnızca bankalar ve finansal kurumların başarısızlığından öte, sistemin bütün unsurlarını etkisine alan bir 
süreç olmaktadır. Bu anlamda piyasadaki unsurlardan herhangi birisinin ya da özel sektör işletmelerinin maruz 
kaldığı başarısızlığın finansal istikrarsızlığa dönüşebileceği bir iktisadi ortamın bulunması gerekmektedir (Bilir ve 
Çay, 2016).  
 
Finansal aracılık iyi işleyen ekonomilerde finansal istikrarın sağlanması açısından hayati bir hizmet olup, birçok 
yatırımcının fonlarının verimli ve uzun vadeli yatırım projelerine aktarılma olanağı sağlamaktadır. Finansal aracılar 
arasında en çok karşı kurum bankalar olmaktadır. Bankaların en önemli işlevi topladıkları tasarrufları piyasaya 
kredi olarak sunarak ekonomik büyüme ve istihdama katkı sunmalarıdır . Finansal aracıların ve bankaların bir 
diğer etkili olduğu bir diğer nokta da ödeme sistemleridir. Bu alan ekonomilerde sistemsel risklere karsı bağışıklığın 
en düşük olduğu savunmasız noktalardan biri olmaktadır (Bilir ve Çay, 2016).  
 
Nitekim bu durum 2008 yılında meydana gelen küresel krizde ‘Lehman Brohers’ bankada kendini göstermiştir. 
Yatırım sahipleri, yaşadıkları ekonomik kaygı neticesinde yatırımlarını söz konusu banka fonu olan Birincil Rezerv 
Fonundan (Reserve Primary Fund) süratli bir şekilde çekmeye çalışmış ve böylece bankanın nakit dengesinde 
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sorunlar yaşanmıştır. Bu durum Lehman Brothers’in piyasaya aktarması gereken nakit varlıkların akışını 
engellemiş, ödeme sistemlerinde meydana gelen bu risk neticesinde banka ödemeleri gerçekleştiremeyerek iflas 
etmiştir. Brothers’in iflas etmesi ödeme sistemlerinin zincirli yapısı gereği yine birçok küresel bankayı etkisi altına 
almış ve 1929 Büyük Buhran’dan daha kapsamlı bir kriz ortaya çıkmıştır (Bilir ve Çay, 2016).  
 
Finansal krizin bütün dünyayı etkisi altına alması merkezi otoriteler, finansal araç ve aracılarına(bankalar, 
kuruluşlar ve merkez bankaları) güvenin büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Yine küresel finansal kriz 
dünyada siyasi lider eksikliği, ekonomik, ticaret ve milliyetçilik savaşları gibi durumlar ortaya çıkarmıştır. Bitcoin; 
tıpkı Trump’ın seçilmesi, Avrupa’da sağın yükselmesi ve sosyalizmin ana akımına geri dönmesi gibi krizin ortaya 
çıkardığı sonuçlardan biri olmuştur (Yıldırım, 2015).  
 
Günümüzde internet aracılığıyla itibari para üzerinden yapılan işlemlerin tamamı banka ya da Finansal Kuruluşlar 
aracılığı ile oluşturulmaktadır. Bu sistem genel anlamda iyi yürütülse de güvene dayalı olması zayıflık oluşturmakta 
ve finansal aracılar eliyle yapılan hizmetlerde tamamen geri dönüşü mümkün olmayan işlemler mümkün 
bulunmamaktadır. Arabuluculuk maliyeti ve minimum işlem miktarı kısıtlaması küçük ödemeleri engellemektedir. 
İşlemlerin aracı kurumlar tarafından iptal edilebilmesi ise güven duygusunu daha da sisteme dahil etmekte ve 
bağımlı hale getirmektedir. Tamda bu noktada ortaya çıkan Bitcoin, bir takım şifresel kanıta dayalı ve üçüncü bir 
otoriteye gereksinim duyulmadan işlem yapılma imkânı vermekte, geri dönüştürülmesi neredeyse imkânsız olan 
işlemler kişileri dolandırıcılıklara karşı muhafaza etmektedir (Nakamoto, 2008). 95  
 
Bankalar, Bitcoin ve Blok Zincir teknolojisine tepki vermekte seferber olmuş, teknolojinin vermiş olduğu 
yeniliklerin gerisinde kalmamak adına, düzenleyici kurumların tavsiyeleri doğrultusunda Finansal Teknoloji 
Şirketleri (FINTECH) ile çalışmaya başlamışlardır. Bu tepki çoğu kez teknolojiye kucak açma ve benimseme 
şeklinde olmuştur.(Bomburough, 2018). Örneğin Pakistan merkezli Telenof Microfinance Bank ve Japonya’nın 
en büyük finansal grubu olan Mıtsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Blockchain alt yapısı kullanarak sınır 
ötesi ödemelerini gerçekleştireceğini açıklamıştır (Khatri, 2019a; Khatri, 2019b). ABD’nin en büyük forex 
kuruluşlarından olan CLS, blok zincir ödeme hizmeti sunmak için Goldman Sochs ve JPMorgan gibi dev yatırım 
bankalarıyla ortaklık kurmuş (Baydokova, 2018; Tosun, 2018). İsviçre özel bankası Juliu Bear, dijital varlık hizmeti 
sunmak için SEBA Crypto AG ile ortaklık kurduğunu açıklamıştır. Ortaklık, hem kripto para hem de fiat para 
cinsinden işlem yaptırma, kripto para depolama hizmeti sunma, kripto para ve geleneksel sermaye varlıkları 
yönetimi ve kripto kurumsal finans hizmetleri sunma amacı taşımaktadır (Khatri, 2019c). Yine Akbank uluslararası 
para transferlerinde Bitcoin teknolojisinden yararlanmaya başlamış, yine başka bir kripto para birimi olan Ripple 
ile anlaşarak, daha hızlı fon transferleri sağlamak ve işlem maliyetlerini minimize etmek hedeflenmiş, bu doğrultuda 
Mayıs 2017 de deneme işlemleri tamamlanmıştır (Güleç, Çevik, Bahadır, 2018).  
 
Bitcoin’in sunduğu teknolojik yenilikte transfer işlemleri yer ve zaman kısıtı olmaksızın yapılabilmekte ve bu 
süreçte herhangi bir bankanın sisteme dahil olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Transfer işlemi için alıcı 
kısmına, kişinin cüzdan adresi yazılmakta, şifre ile onaylanmakta ve böylelikle işlem bütün ağa duyurulmaktadır. 
Ağa duyurma, işlemin bütün kullanıcılar tarafından kayıt altına alınması anlamına gelmekte, bu durum işlemlerin 
geri alınmasını önlemekte ve çifte harcama problemini ortadan kaldırmaktadır. Bitcoin aracılığıyla yapılan işlem 
bilgilerinin gizli kalması bir takım prosedürlere bağlıdır. Çünkü transfer işlemleri ağda paylaşılmakta ve blok 
sırasına göre kayıt edilmektedir. Ancak söz konusu işlemin veya adres sahibinin kimlik bilgileri saklıdır (Ateş, 
2016). Bitcoin işlemlerinde kimlik bilgilerinin gizli kalması, yasa dışı işlemleri bu alana çekmektedir (Güleç vd, 
2018).  
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Yıllarca küresel kapitalizmde önemli rol oynayan büyük bankalar, merkez bankası ve kamuoyu arasında hareket 
halinde olan paraların kapıcısı görevini görmektedirler. Son dönemde üstlendikleri rollerine Bitcoin ve itibari para 
birimleri arasında köprü olmayı da eklemiş bulunmaktadırlar (Mourdoukoutas, 2018). Bitcoin’in merkezi bir 
otoriteye bağımlı olmasına rağmen bankaların Bitcoin sistemine dahil olmamaları imkansız olarak görülmektedir. 
Nitekim Bitcoin’in günlük hayatta karşılık görebilmesi için itibari para birimine dönüştürülmesi gerekmekte ve bu 
aşamada ortaya çıkan paranın muhafazası için mevcut durumda bankalar işe dâhil olmaktadır. Ancak bankaların 
yatırılan paraların geçmişi hakkında bilgi alma yükümlülüğü bulunmadığı için Amerika Birleşik Devletlerinde 
bankalar, durumun para takibini engellediği gerekçesiyle Bitcoin kabul eden şirketlerin hesaplarını 
kapatmaktadırlar. Bu nedenle şirketler paralarını kasalarında muhafaza etmek zorunda kalmaktadır (Ateş, 2016).  
 
Geleneksel bankalar, Kripto paraların tehdidi ile karsı karşı kalmaktadırlar (Tarud, 2019). Bankalar tarafından 
kurulan ve günüme dek devam eden para sistemi sınırlarını aşmak için kurulmuş olan Bitcoin para politikalarına 
yön vermede etkili olan bankaların aksine gücünü devlet veya başka bir otoriteden değil şifreleme ve kırılmaz 
teknolojiden almaktadır (Ross, 2017). Dünyanın en büyük bankalarından biri olan BNP Paribas raporunda; 
Bitcoin’in temel yapı taşı olan blok zincir teknolojisinin, mevcut şirketleri etkisiz hale getirecek potansiyele sahip 
olduğu vurgulanmıştır (Williams, 2015). Yine 1 Temmuz 2017 den itibaren İngiltere’de faaliyet gösteren finans 
ve bankacılık sektörünün yeni ticaret birliği olan UK Finance tarafından yayınlanan raporda; geleneksel bankaların 
tüketici eğilim ve davranışlarını göz ardı etmesi durumunda Kripto para tehdidi ile karşılaşacakları açıklanmıştır. 
Raporda tüketicilerin, günlük finansal ihtiyaçlarının birçoğunu banka ücretlerine maruz kalmadan yapabildiği ve 
bu durumun bankayı ödeme sisteminin dışına atabileceği belirtilmiştir (UK Banking, 2015).  
 
Kripto para tehdidini aşmaya çalışan ve son dönemlerde Bitcoin ekosistemine dahil olma girişimlerinde bulunan 
bankalar, akıllara kendi Kripto paralarının üretilip üretilmeyeceği konusunu getirmektedir. C.EO& Bebuzee5 
kurucusu Joe Onyero’ya göre bankaların Bitcoin üretmesi, Bitcoin’in ilerlemesini durdurmayacaktır. Örneğin 
Amerika’nın önemli bankalarından olan MPMorgan, JPM Coin adında kendi parasını çıkarmak için çalışma 
başlatmıştır. Bankanın Ceo su olan Jamie Dimon, bu para  biriminin mutlaka tüketiciler tarafından kullanılacağını 
ifade etmiştir. Buna karşılık sosyal medya ağı olan Reddit’in kurucusu Alexis Ohanina bu durumu sektörün 
evrilğinin bir göstergesi olarak yorumlamıştır (Aydıner, 2019), aynı şekilde Brazilian National Social Development 
Bank (Brezilya Ulusal Sosyal Kalkınma Bankası), Blok zincir alt yapısı kullanılarak kendi kripto parasını 
oluşturacağını açıklamıştır (Cuen, 2018).  
 
Bankaların kendi Bitcoin’lerini üretmesi Blockchain devrimini merkezileşecek, bu durum Bitcoin’in merkezi 
olmayan doğasına aykırı olacaktır. Bu nedenle bankaların bu teknolojiyi benimsemekten başka çareleri 
bulunmamaktadır (Mourdoukoutas, 2018).  
 
Kripto paralar Bankacılık sektörünü her ne kadar tehdit etse de bir takım fırsatlar da sunmaktadır. Blackvest 
DEX’in kurucusu Reginald, Bitcoin’i büyük bankaların daha da büyümesine yardımcı bir unsur olarak 
görmektedir. Reginald’a göre akıllı sözleşmelerde kullanılan Blockchain teknolojisi, Fintech firmalarıyla ortak 
çalışan bankalara sermaye ve türev piyasalarında birçok fırsat sunacaktır (Mourdoukoutas, 2018).  
 
Bu anlamda Kripto paralar bankalara, ödeme işlemlerinin kaydı, emanet hizmetleri sunma, uluslararası para 
transferlerini kolaylaştırma, bireylere Bitcoin ve itibari para takas hizmeti sunma, bazı destekçileri para birimlerinde 
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kredi kullandırma gibi yenilikler sunmaktadır (Quittner, 2012) .Ayrıca Bitcoin, bankalara ve geleneksel ödeme 
ağlarına da olumlu yenilikler sunmaktadır bunlar (Gordon, 2017);  

• Geleneksel ödeme işlemleri bankalar veya başka aracılara güven üzerine kurulmuştur. İşlem yapmak 
için banka hesabı açmak gerekmektedir. Özellikle ticari hesap açma işlemleri çoğunlukla bürokratik 
engelleme ve zorluklara takılmaktadır. Oysa Bitcoin hesap cüzdanını elde etmek onay ve başvuru 
gerektirmeksizin birkaç saniyede edinilebilmektedir.  

• Bitcoin’in uygun maliyetli ve esnek ücret yapısı sunmaktadır. Ücretler kişilerin fiziki bulundukları 
yerlere bağlı olarak değişmemekte ve bu durum işlem doğrulama hızı ve maliyeti üzerinde hiçbir 
önem taşımamaktadır. Oysa geleneksel ödeme işlemleri ile uluslararası işlem yapmak maliyetli, yavaş 
ve zahmetlidir.  

• Bitcoin kişilere büyük miktarlarda ödeme transfer yapma imkanı sağlamaktadır. Normal yollar 
kullanılarak büyük miktarlarda transfer yapmak yüksek maliyetlere katlanmaya neden olmaktadır.  

• Bitcoin sisteminin sahtekârlığını yapmak çok zordur. Geleneksel ödeme sistemlerinde kişiler yüksek 
miktarlarda sahtekârlıklarla karşılaşmaktadır. ABD’de 2012 yılında 21 milyar dolar ödeme 
dolandırıcılığı yapılmıştır.  

 
Blockchain teknolojisi, işlemleri, kullanıcılar tarafından paylaşılan ağ vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Yapılan 
işlemler aynı anda bütün hesapları güncelleyen ve işlemleri kaydeden Blockchain düğümlerine kaydedilmektedir. 
Bu süreçte herhangi kimse ve otorite tarafından engellenememektedir. Geleneksek bankalar ve aracı kurumlarda 
işe işlemler bürokrasi ve bir takım prosedürlerden geçmekte böylece işlemler süreleri artmaktadır. Şekil 4.1 de blok 
zincir teknolojisi tarafından yapılan günlük işlem adedi gösterilmektedir. 26.02.2019 tarihinde itibariyle 45,2 
milyon onaylanmış işlem bulunmaktadır (Blockchain.com, t.y).  
 
Sonuç  
Blockchain teknolojisi, işlemleri, kullanıcılar tarafından paylaşılan ağ vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Yapılan 
işlemler aynı anda bütün hesapları güncelleyen ve işlemleri kaydeden Blockchain düğümlerine kaydedilmektedir. 
Bu süreçte herhangi kimse ve otorite tarafından engellenememektedir. Geleneksek bankalar ve aracı kurumlarda 
işe işlemler bürokrasi ve bir takım prosedürlerden geçmekte böylece işlemler süreleri artmaktadır. Şekil 4.1 de blok 
zincir teknolojisi tarafından yapılan günlük işlem adedi gösterilmektedir. 26.02.2019 tarihinde itibariyle 45,2 
milyon onaylanmış işlem bulunmaktadır.  
 
Bitcoin, bankalar için yeni bir pazarın ötesinde bir pazar pazarı olmakta, internetten daha büyük bir dönüşüm vaat 
etmektedir. Böyle bir potansiyel gücü reddetmek küreselleşmenin ötesinde kalmaya neden olacaktır. Bitcoin 
bankacılık hizmetlerini merkezden uzaklaştıracak, takas ve piyasa ekonomisiniz eş zamanlı çalışmasından bu yana 
görülmeyen mikro pazarlar oluşturacaktır. Her potansiyel mal ve hizmet Bitcoin cinsinden alınıp satılmaya 
başlandığı takdirde ticari çeşitlilik tahminlerin ötesinde artacak, aracılara olan ihtiyaç belki de kalmayacaktır. Bu 
durum bankalar için korkutucu bir durum olacaktır. 
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Abstract  
The changes and improvements in the food and beverage sector, is creating more necessity for qualified personnel. The training 
of qualified personnel depends on the quality of the education to have well-trained and qualified personnel. In this study, the 
quality of the education of the students who are being trained at the vocational high schools’ cookery education departments 
was evalueted by the conlusion af the survey which is applied to the managing personnel of the facilities fort he intership. A 
wide measure literature study has been made about the cookery training given in the vocational high schools, and the 
qualifications of the students are determined. In the director of determined qualifications, survey questions have been prepared 
to measure how much of the qualifications the students have gained in theorical and practical aspects. The surveys have been 
applied to the 382 managing personnels  working in the kitchens of the 4-5 stars hotels and touristic restaurants which are 
doing internship practices in İstanbul. The outcome data was processed through SPSS 21. application (Statical Package for the 
Social Sciences) and analyzed. Frequency analysis was used to calculate the distribution of the response to each question in the 
survey. Descriptive Analysis was used to show the mean values of the Likert-type questions. In the study, T (Student) test was 
used to determine whether there was a significant difference between the averages of theoretical and practical proficiency levels. 
As a result of the analysis, it was determined that the students who have received the cookery education gained the highest 
qualifications with a theoretical average of 4.22, in practice, it was found that they gained a lower level than the theoretical level 
with an average of 3.91. A statistically significant difference was found between the theoretical and practical training given. As 
a result of the interviews conducted with responsible personnel, the reasons for the inadequacy of the quality of education were 
determined and suggestions were made on what should be done to increase the quality. 
 
Keywords: Science of gastronomy, cookery, cookery education. 

Giriş 

Eğitim, kişilerin yaşam düzeylerini yükseltmesi, toplumların gelişip ilerlemesi ve ülkelerin çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşabilmesi için en önemli etkendir. (Tayfun ve Kara, 2008: 104). Çalışanların iş yerlerindeki verimlilik düzeyleri 
ile almış oldukları eğitimin düzeyi arasında ilişki çok kuvvetlidir. Ancak çalıştığı mesleğin eğitimini almış olan bir 
insan hem zamanı hem de araç gereçleri en faydalı şekilde kullanarak verimliliğini en üst düzeye çıkarabilecektir. 
Eğitim insanlara bilgi ve beceri kazandırmanın dışında olaylara daha farklı açılardan bakmalarını da sağlamaktadır. 
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(Böyükyılmaz, 2006: 8). Eğitiminin türlerinden biri olan mesleki eğitim; uzmanlık ve özel nitelikler gerektiren 
işlere, uzmanlaşmamış veya yarı uzmanlaşmış kişileri uzmanlaşmış ve gerekli nitelikleri kazanmış hale getirebilmek 
için yapılan çalışmaların tümüdür (Olcay, 2008: 384). 

 Mesleki eğitim içerisinde turizm eğitimi ise, turizm sektöründe ve dolayısıyla yiyecek içecek sektöründe istihdam 
edilen ve çalışmayı düşünenlere, sektörün gerektirdiği mesleki yenilikleri, bilgi ve yetenekleri kazandırmak amacıyla 
verilen eğitimdir. (Hacıoğlu, 2008: 92). Diğer bir ifadeyle, yiyecek içecek eğitimi; yiyecek içecek hazırlama işinin 
sektörle ilgili eğitim veren kurumlarda eğitim alan öğrencilere öğretilmesi, yiyecek içecek hazırlama konusunda 
gerekli bilgiye sahip ve işinde uzmanlaşmış personel ve yöneticilerin eğitilebilmesi için yapılan tüm çalışmalardır. 
Turizm sektörü ve içerisinde bulunan yiyecek içecek sektörü emeğin yoğun şekilde kullanıldığı sektörlerdir ve 
sektördeki yaşanan rekabet koşulları içerisinde işletmelerin başarılı olmaları daha çok hizmet sunan personellerin 
bilgi, beceri ve yeteneklerine bağlı görülmektedir (Boylu, 2007: 259).  

Dünya genelinde yaşanan küreselleşme eğilimi, turizm sektörünün yapısını doğrudan etkilemektedir. Sektörde 
artan rekabet koşulları sunulan hizmetin niteliği ön plana çıkartmaktadır (Öztürk ve Görkem, 2011: 69) Dünyada 
ve ülkemizde turizm sektörü ve dolayısıyla yiyecek içecek sektöründe yaşanan bu gelişmeler, alanda eğitim almış 
personellerin niteliklerini ve yeterlilik düzeylerini ön plana çıkartmaktadır. Aşçılık eğitimi alan öğrencilere,  bilgi 
ve beceri eğitiminin verildiği kurumlarda kazandırılan teorik ve pratik yeterlilikler, adayların mesleki yeterliliklerini 
ve mesleğe karşı olan tutumlarını doğrudan etkilemektedir. ( Kurnaz, Akyurt Kurnaz ve Kılıç, 2014;42) 

Turizm sektöründe artan rekabet koşulları, sunulan hizmetin kalitesindeki mükemmeliyet düzeyini arttırmaktadır. 
Sunulan hizmetlerdeki kalitenin artırılması ve devamlılığının sağlanması çalışanların almış oldukları eğitim ile 
ilişkilidir. Turizm ve dolayısıyla yiyecek içecek sektöründe kaliteye verilen önemin artması, eğitime verilen önemin 
de artmasını sağlamaktadır. Nitekim hizmet kalitesinin arttırılmasının en etkin yolunun, doğru ve amaca uygun 
bir eğitimin verilmesinin olduğu tartışmasızdır (Güçer, 2004). Çalışma da, meslek liselerinde verilen aşçılık 
eğitiminin yeterlilik düzeyinin, staj yapılan işletmelerde çalışan sorumlu personel tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda,  belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Kavramsal Çerçeve 

Araştırmanın bu bölümünde aşçılık ve aşçılık eğitimi ile ilgili yapılan literatür taramaları neticesinde elde edilen 
aşçılık ile ilgili bilgiler, ülkemizde aşçılık eğitimi ve diğer bazı ülkelerde verilen aşçılık eğitimine ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. 

Gastronomi Olgusu ve Aşçılık 

Gastronomi geçmişi çok eskilere dayanan bir bilim dalıdır. Yunanca gastri (mide) ile nomos (yasa, kurallar)  
sözcüklerinin birleşiminden oluşan gastronomi, Fransızca’da “yemeği iyi yeme merakı; sağlığa uygun, iyi 
düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi” anlamlarına gelmektedir (Can, Sünnetçioğlu ve 
Durlu, 2012). Gastronomi bilimi ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bazı tanımlar şunlardır; 

Richards (2002), gastronomiyi; yemeği hazırlamak, pişirmek, sunmak ve tüketilmek eylemlerinin sonucu olarak 
tanımlamaktadır. Kivela & Crotts  (2006) ise, gastronomiyi yemek yeme sanatını inceleyen bir disiplin dalı olarak 
ifade etmektedirler.  Gastronomi; yemek yerken alınacak zevk düzeyi ve bu zevkin düzeyini artırabilmek için neler 
yapılabileceğini araştıran bir bilim dalıdır (Gillespie & Cousins, 2001).   

Aşçılık, özverili çalışmayı gerektirmenin yanı sıra üst düzeyde bilgi, beceri ve planlı çalışmayı gerektiren bir meslek 
olarak gastronomi içerisinde yer almaktadır. Mesleki Eğitim ve Geliştirme Projesi (MEGEP 2007: 12); “kendi 
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başına ve belirli bir süre içerisinde kahvaltıları, çorbaları, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri, hamur işi yemeklerini, 
salataları, sıcak ve soğuk sosları, kırmızı et, kümes hayvanları, sakatat ve av hayvanları yemeklerini, su ve deniz ürünleri 
yemeklerini, sebze ve kurubaklagil yemeklerini, pilav ve makarna yemeklerini, tatlıları ve içecekleri kendi başına 
hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi” olarak aşçıyı tanımlamaktadır. 

Gastronomi Olgusunun Tarihsel Gelişimi 

İnsan ve yemek arasındaki ilişki, insanın var olması ile başlar. Bir insan için açlığını gidermek her zaman ilk ihtiyacı 
olmuştur. Yemek hazırlamanın, sunmanın ve yemenin tarihte kendisine bir sanat ve kültür unsuru olarak yer 
bulması çok zor olmuştur. Ünlü filozof Platon 4. Yüzyılda yazmış olduğu ‘Gorgias’ adlı eserinde gastronominin 
asla bir sanat olamayacağını söylemiştir. Platon’a göre gastronomi: "Sadece keyif ve zevk türetmeye dayalı bir 
uygulama" dır. Tıpkı sahte ve zararlı olarak tanımladığı hitabet sanatı gibi değerlendirmiş ve ikisinin de işlendiği 
yer ağız olduğunu ifade etmiştir. Bir başka Yunan filozofu olan Epiküros’a göre ise "Her türlü iyiliğin kökü ve 
kaynağı mide yoluyla edinilen hazda bulunur. O hazzı da bize gastronomi sağlar". "İnsanların varlığı ve geleceğinin 
beslenmeye bağlı olduğunu anladığından bu yana yediği her şeyi anlayabilme çabası", gastronomiyi tanımlayan en 
iyi tanımdır. Gastronomi birçok bilim ve sanat dalı ile ilişki içerisindedir. (Akgün, 2015) 

Türkiye’ de ise gastronomi bilimi ile alakalı çalışmalar 1980’li yıllardan sonra artamaya başlamıştır. Ömer Kılıç’ın 
2009 yılında yazdığı ‘Yemeğin Tarihi’ isimli kitap gastronomi ile ilgili yapılan çalışmalara örnektir. Bundan başka 
Gastronomi Dergisi, Yemek ve Kültür dergisi gibi dergiler, Yeşil Elma, Soframızda gibi tv programları, yemek 
kitapları ve sadece yemek programı yapan özel kanallar gastronominin önemini ortaya koymaktadır. (Daylar, 
2015). 

Aşçılık Eğitiminin Gerekliliği 

Küreselleşen dünyada turizm sektörünün yapısı da değişmiştir. Değişen ve sürekli artış gösteren rekabet koşulları 
içerisinde misafirlere verilen hizmetin kaliteli olup olmaması büyük bir öneme sahip hale gelmiştir (Öztürk ve 
Görkem, 2011: 69). Dünya genelinde turizm sektöründe yaşanan bu gelişmeler ülkemizi de etkilemiş, sunulan 
hizmette ki kaliteyi arttırma konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli ve kalifiye personel açığını ortaya çıkarmıştır. 
Meydana gelen bu ihtiyacı karşılamadaki en büyük sorun yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli personeli 
yetiştirebilmektir. Yiyecek içecek eğitiminin verildiği okulların mevcut olanakları, aşçılık eğitimi alan öğrencilerin 
gerekli yeterliliklere sahip şekilde mezun olmalarında ve kendilerine ve mesleklerine saygılı olmalarında çok 
önemlidir (Kurnaz, Akyurt Kurnaz ve Kılıç, 2014: 42).  

Mesleklerine karşı takındıkları olumlu veya olumsuz tutumlar aşçıların yeterlilik düzeyleri ve başarılarını etkileyen 
en önemli etkenlerdendir. Yaptıkları işe karşı olumlu duygu ve davranış içerisinde olan aşçılar daha etkili ve verimli 
şekilde çalışmaktadır (Terzi ve Tezci, 2007: 595-596).  

Aşçılık Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliği 

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi, sekiz (8) seviyeden meydana gelen bir yapıda tasarlanmıştır. Türkiye Yeterlilik 
Çerçevesinde her seviye, söz konusu seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu ortak öğrenme kazanımlarına göre 
tanımlanmıştır. Her seviyeyi bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından tanımlayan öğrenme kazanımlarına ilişkin 
tanımlar dizisi seviye tanımlayıcısı olarak adlandırılmakta ve seviye tanımlayıcılar Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin 
çekirdeğini oluşturmaktadır. Seviye tanımlayıcıları, Türkiye Yeterlilik Çerçevesin içerisindeki diğer tüm yapı ve 
araçlar için temel sağlamaktadır.  

Türkiye’de Örgün Aşçılık Eğitimi 
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Aşçılık eğitimi veren kurumların açılmasından önce aşçılık, alaylı denilen usta çırak ilişkisi yöntemi ile 
öğrenilmekteydi. Bu yöntemde işi öğreten ustalar, mesleki bilgi ve becerilerini saklayarak ve çıraklar üstünde baskı 
kurarak yeni aşçılar yetiştirmekteydi. Yeni aşçıların yetiştirilmesi süreci bu yöntemle çok uzun süreler almaktaydı. 
Aşçılık eğitimi veren kurumların açılması bu sürenin azalmasını ve kalifiye aşçıların yetiştirilmesini sağlamıştır. 
Açılan bu eğitim kurumları aynı zamanda aşçılığın bir meslek olarak kabulünü de sağlamıştır (Hughes, 2003: 10). 

Türkiye’de Yaygın Aşçılık Eğitimi 

Yaygın eğitim, çeşitli nedenlerle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen bireylere, ilgi, istek ve yeteneklerine 
ve toplum ihtiyaçlarına göre örgün eğitim kurumları içerisinde veya farklı yaygın eğitim kurumlarında verilen 
eğitimlerdir. Yaygın eğitimde tıpkı örgün eğitimde olduğu gibi milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına uygun olarak 
verilir. Bireyler katıldıkları bu eğitim faaliyetleri sonucunda yapacakları mesleklere ilişkin bilgi becerileri kazanmış 
olurlar.  

Ülkemizde yaygın aşçılık eğitimi; Mesleki Açık Liselerde verilen yiyecek içecek hizmetleri alanı, mutfak ve 
pastacılık dal eğitimleri,  Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezlerinin vermiş 
oldukları mesleki kursları, çeşitli odalar, sivil toplum örgütleri, belediyeler vb. kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla 
çoğunlukla iş başında eğitim olarak verilmektedir (Sarı, 2007). 

Yöntem 

Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma desenlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Hazırlanan anketle 
stajyer çalıştıran işletmeler arasından seçilen örneklem işletmelerdeki sorumlu personellerin görüşleri alınarak 
meslek liselerinde verilen aşçılık eğitiminin yeterlilik düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren ve mutfaklarında stajyer istihdam eden 4 ve 5 yıldızlı oteller 
ile turistik belgeli restoranlarda görev yapan sorumlu personellerden oluşturmaktadır. Araştırmacının İstanbul 
ilinde görev yapmasının verilere ulaşmakta kolaylık sağlayacağından dolayı İstanbul ilindeki işletmelerde çalışan 
sorumlu personeller evren olarak seçilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini hesaplamak amacı ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 
İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu incelenmiştir. Buna göre araştırmamızın evrenini oluşturan sorum personelin 
çalıştığı işletme sayısı 420 olarak bulunmuş ve tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. İstanbul İli 4 ve 5 Yıldızlı Oteller ve Turistik Restoran Sayıları 

İşletme Sınıfı İşletme Sayısı 
Avrupa Anadolu Toplam 

5 Yıldızlı Otel 80 19 99 
4 Yıldızlı Otel 108 12 120 
Restoran 140 71 211 
Toplam İşletme   420 

       Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 : 22-23. 

İşletme sayılarına bakılarak; her işletmede 1 yiyecek içecek müdürü, 1 aşçıbaşı, 1 aşçıbaşı yardımcısı ve kısım 
şeflerinin de her 4 dömü şeften sorumlu olduğu göz önünde bulundurularak 4 yıldızlı otellerde 3,  5 yıldızlı 
otellerde 4 ve restoranlarda ise 2’şer tane çalıştığı varsayılarak ortalama sorumlu personel sayısı bulunmaya 
çalışılmıştır. 
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Tablo 2. İstanbul ili 4 ve 5 Yıldızlı Oteller İle Turistik Restoranlarda Çalışan Tahmini Personel Sayısı 

Yaklaşık Çalışan Personel Sayısı 5 Yıldızlı Otel 4 Yıldızlı Otel Restoran Toplam 
Yiyecek İçecek Müdürü 99 120 211 430 
Aşçıbaşı 99 120 211 430 
Aşçıbaşı Yardımcısı 99 120 211 430 
Kısım Şefi 396 360 422 1178 
Toplam 693 720 1055 2468 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, öğrencilerin kazanması gereken yeterlilikler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin teorik ve pratik 
yeterliliklerinin ölçülmesine ilişkin hazırlanan anketin, sektörde çalışan sorumlu personele uygulanması sonucunda 
elde edilen verilerin analizi ile ortaya çıkan bulgular ve bulgulara ilişkin yapılan yorumlar yer almaktadır. 

Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Uygulanan anketler sonucu ankete katılan işletmelerdeki sorumlu personellerin demografik yapısına ilişkin bilgiler 
tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Değişken Sayı Oran 

Göreviniz 

Yiyecek İçecek Müdürü         31 8,1 
Aşçıbaşı 40 10,5 
Aşçıbaşı yardımcısı      96 25,1 
Kısım şefi 215 56,3 

Eğitim durumunuz 

Okur-Yazar 15 3,9 
İlkokul 16 4,2 
Ortaokul 146 38,2 
Lise 134 35,1 
Önlisans 50 13,1 
Lisans 14 3,7 
Lisansüstü 7 1,8 

Çalıştığınız işletme sınıfı 
4 yıldızlı otel 208 28,8 
5 yıldızlı otel 128 33.5 
Restoran 146 38,2 

Şu anda işletmede çalışan toplam stajyer 
sayısı 

1-3 39 10,2 
4-6 230 60,2 
7-10 71 18,6 
10’dan fazla 42 11 

Şu ana kadar çalıştırdığınız stajyer sayısı. 

10’dan az 15 3,9 
11-15 25 6,5 
16-20 23 6,0 
21-25 32 8,4 
26-30 40 10,5 
31-35 46 12,0 
36-40 56 14,7 
41-45 59 15,4 
46-50 28 7,3 
50’den fazla 58 15,2 

 
Araştırmaya katılanların % 8,12’sini yiyecek içecek müdürü, %10,47 sini aşçıbaşı, % 25,13’ünün aşçıbaşı 
yardımcısı ve %56,28’ini de kısım şefi oluşturmaktadır. İşletmelerdeki iş yoğunluğu sebebi ile görüşmelerin büyük 
çoğunluğu kısım şefleri ile yapılarak anketler doldurulmuştur. Araştırmaya katılanların % 3.9’u okur yazar, %4.2’si 
ilkokul mezunu, %38,2’si ortaokul mezunu, %35,1’i lise mezunu, % 13,1’i önlisans mezunu, % 13,1’i lisans 
mezunu ve % 1,8’i lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır. Mutfakta çalışan personelin çoğunluğunu ilkokul ve 
ortaokul mezunları oluşturmaktadır. Kaliteli hizmetin iyi eğitimle doğru olduğundan sektörde çalışan personelin 
eğitim düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Araştırmaya katılanların %33,5’i 5 yıldızlı 
otellerde, % 28,3’ü 4 yıldızlı otellerde ve %38,2’si restoranlarda çalışmaktadırlar. Araştırmada kullanılan anket en 
yüksek oranda  restoranlarda çalışan sorumlu personele uygulanmıştır. Bunu 5 yıldızlı oteller ve sonrasında 4 
yıldızlı oteller takip etmektedir. Araştırmaya katılan sorumlu personellerin çalıştıkları işletmelere bakıldığında, 
işletmelerin  % 10,2’sinde 1 ila 3 arasında, %19,4’ünde 4 ila 6, %59,4’ünde 7 ila 10 ve %11’inde 10 dan fazla 
stajyerin hala çalıştıkları görülmektedir. Araştırmamıza katılanların anket sorularımıza verdikleri cevaplarda güncel 
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düşüncelerini yansıtmaları açısından stajyerlerle çalışmaya devam etmeleri önemlidir. Araştırmaya katılan sorumlu 
personellerin  % 3,9’u 10’dan az, % 6,5’i 11 ila 15, % 6’sı 16 ila 20, % 8,4’ü 21 il 25, % 10,5‘i 26 ila 30, % 12’si 
31 ila 35, % 14,7 si 36 ila 40, % 15,4’ü 41 ila 45, % 7,3’ü 46 ila 50 ve % 15,2 si 50’den fazla stajyerle şu ana 
kadar çalışmıştır. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun 26 ve üzerinde farklı stajyerlerle çalıştıkları 
görülmektedir. Bu da araştırmaya katılanların soruları cevaplamak için yeterli fikre sahip olmaları açısından 
önemlidir.  

Sonuç  

Eğitim her alanda olduğu gibi turizm sektörünün ve bu sektör içerisinde yer alan yiyecek içecek sektörünün 
geleceğinin şekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Emeğin yani insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı bu 
sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kalitesi ve buna bağlı olarak devamlılıkları, sunulan hizmetin kalitesine 
bağlıdır. Sunulan hizmetin kalitesi ise hizmeti sunan personelin alanı ile ilgili almış olduğu eğitim ile ilişkilidir. 

Genel olarak turizm eğitimi ve bunun içerisinde yer alan yiyecek içecek eğitiminin amacı, sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli personeli yetiştirmektir. Değişen rekabet koşullarında işletmelerin sektör içerisinde varlığını 
sürdürebilmesi çalıştırdıkları personellerin bilgi ve beceri düzeylerine bağlıdır. Yine işletmelerin verdikleri hizmette 
kaliteyi arttırabilmesi, hizmeti veren personelin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkilidir. Personelin bilgi ve beceri 
düzeyini artması ise almış oldukları veya alacakları mesleki eğitimin sonucunda olacaktır. Verilen mesleki aşçılık 
eğitiminin, işletmelerde maliyetleri düşürücü, verimliliği ve kaliteyi arttırıcı etkileri olduğu görülmektedir. Tüm 
bunların sağlanabilmesi verilen eğitim programlarının niteliğine bağlıdır.  

Günümüz şartları dikkate alınarak verilen aşçılık eğitimi programları değişen ve gelişen şartlara göre yeniden 
düzenlenmelidir. Sektörün ihtiyaç duyduğu aşçılar, yaptığı işi seven, sektörle ilgili gelişim ve değişimleri takip eden, 
yaptığı yemeklerin kalitesini sürekli ölçen ve gelişmeye açık kişilerdir. Bunu sağlayacakta zamanın şartlarına uygun 
ve gelişime açık eğitim programlarının yapılması ile mümkün olacaktır. Yapılan çalışmada hem mutfak 
sorumlularına yapılan anketler hem de yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda, öğrencilere verilen eğitimin teorik 
düzeyde yeterli, pratik düzeyde ise teorik eğitime göre daha yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  Yapılan 
araştırmada sorumlu personeller ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, meslek 
liselerinde verilen aşçılık eğitimin teorik düzeyde yeterli fakat pratik düzeyde verilen eğitimin teorik eğitime göre 
daha alt düzeyde olduğu görülmektedir.  
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Abstract 

The study aims to analyze the importance of ethics and individual formation in the communicative process as 
well as their relation to context, culture and identity. Communicating means recognizing that people think, 
act, and live differently and that only the meaningful communicated message realizes the communication 
bridge between them. Ethics is an essential element in communication, related to sociocultural factors of 
society, therefore it cannot be perceived separately from the context in which it is used. The individual 
formation of man affects the communication process, as it depends on the realization of meaningful 
communication. The research question posed is: How important are human ethics and individual formation 
in the communicative process between parties with different education, culture and beliefs? The hypothesis 
of this research is: Human ethics and individual formation are two essential elements in communication, as 
one can find different communication situations that will have to be solved despite changes in human cultures 
and identities. The study consists of addressing the individual formation of human beings and ethics, viewed 
in terms of the importance they have in enabling the transmission of meaningful message from the messenger 
to the message receiver and vice versa, based on some concrete examples of Albanian daily life. . 

Keywords: Ethics, Communication, Culture. 

Introduction 

Man has to be careful throughout the communication process and make sure it has affected the recipient of the 
message. Ethics, and its individual formation, are necessity to care, which are indispensable elements of human 
life and must coexist with the speech and action of the social man. When we need to communicate with an 
unknown person, we often become interested in the ethical norms from which he is formed. Lack of ethics in 
communication and non-recognition of individual formation become carriers of aggressive, humiliating and 
deceptive behavior towards the individual who in his early formation proceeds, based on some principles of 
ethical norms, which over time are fulfilled and rooted in the way of its communication. As the world is large 
enough and there are a multitude of cultures in it, one cannot handle different situations and challenges in the 
same way. What is a necessity in communication is that one is able to maintain a certain balance as he 
communicates in the worst to the best situations, so that what he communicates will be performed in the best 
possible way. 
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The methodology used in this research is: Analyze in the interaction of ethics and individual formation in 
conveying a meaningful message during the communicative process between individuals of different cultures 
and backgrounds. 

The objective of this research is the treatment of ethics and its interaction with elements of individual 
formation in order to realize communication. Based on some concrete examples of Albanian culture, ethics 
and individual formation will be treated as essential elements for successful communication. Examples are 
taken from daily communication in some social settings: student groups; traditional Albanian families; public 
and private institutions 

1. Individual formation in the service of successful communication 

The human being is involved in the whole process of communicating verbally and in all his being. Spoken and 
written word or concept areassociated with emotion, action, silence, timbre and tone of voice. 

In all stages of life man has a constant need to be socialized, so he has to give and receive information with 
others. Every human being communicates needs, desires, worldviews, and thoughts to others through the 
message exchange. It is well known that the communication process to be called complete must in itself 
contain two key elements: the messenger (the one giving the information) and the message receiver (the one 
receiving the information).In all cases there is a communication bridge between the messenger and the 
message receiver, in which two types of noises can be found. The acoustic noise that comes from external 
factors and the psychological noise that comes from human internal factors. Acoustic noise is more easily 
avoided as it is enough to get away from the noise, but the problem stands in the psychological noise, which 
is associated with the formation of communication actors. 

The message remains unclear if the two communication actors have different backgrounds. A person seeking 
to convey a message to another, depending on the situation, seeks to enter into a free or strained relationship 
with him. It is important that it is understood and the recipient gives a feedback that the information has been 
forwarded. The human being communicates by speaking and writing, but he also communicates using body 
language and mimicry. It is even worth mentioning how silent the communication is. In many cases, even 
when doing nothing or being silent, a person conveys a message. For example: If a person justifies the mistake 
made by his girlfriend, the silence of the last one as the speaker justifies without silence indicates that the 
message has been received and in response silence is a good indicator: I hear you but I don't want to forgive, 
or I hear you and I want to forgive you. However, silence in this case would translate into one of the two 
variants above, once the visual or body mimicry or attitude of the listener is considered . If she has a 
mischievous face, the messenger won't have it easy, but if she has a hilarious mimicry in his justification, then 
the feedback is positive. 

Different moments need different ways of communication. Different people use different ways of 
communication in the same situations. The verbal and nonverbal language that man chooses to communicate 
with another or with others is closely linked to their individual formation and luggage. A person specializing 
in a particular field communicates the element of the field very easily and with a highly enriched vocabulary 
on the subject at hand.Someone unspecialized in the field will have to think a lot about finding the right words 
and gestures, not to mention the occasion when the message will be communicated with not the right words 
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and gestures. In both cases, individual formation is the basic element in communication. In terms of the 
gestures and mimics he uses in communicating, they are related to his personality and mood. The person is 
surrounded by personal experiences, which are communicated in different ways in certain contexts. A 
communication can be hampered when one experiences anxiety. Let's mention the case when man experiences 
the anxiety of telling the truth. Will she trust me? Will she understand me? Will she forgive me? ... etc. Facial 
expression, actions as we speak, finger snapping, and many other elements would indicate that the 
communication is not that successful. A communication can be equally hampered by positive and negative 
emotions. Man inevitably communicates about personal experiences. To many have happened to communicate 
very vigorously and very happily when they have experienced a moment of happiness. Emotions have 
conquered the whole human being and the body, mimicry and voice have reacted strongly.It also happened to 
many to communicate too slowly, almost indifferent to a painful moment. In this case the emotions or 
experiences have been at an almost zero level. After all, it is quite understandable that a person, whether fully 
formed or not, possessed or not by the emotional state, aims to create an effect by communicating an element, 
phenomenon or process. The ways of communication are different, as human nature itself, and therefore 
individual formation plays a large role in this process. 

From a young age, one instills in the way of his speaking and acting the ethics of communication and cares 
for its preservation regardless of the situations that can be found throughout the life cycle, eliminating any 
misunderstandings, contempt, anger and all the negative factors that come with it, as a consequence of its 
absence. “Ethics in speech plays a major role in the effectiveness and the belief of the conversation. In today's 
competitive environment, especially in the world of business and politics, social features make even the ethics 
of speech itself reflect differences between the demands, intentions and sustainability of the respective 
profession” (Dhima, 2013, p. 214) 

Despite different cultures and backgrounds, people are aware that communication is based on certain ethical 
rules and norms, which do not differ much from identity to identity. For example, In the case of an agreement 
between two businessmen, one of whom is European and the other Balkan, although they come from two 
different cultures, they understand that when one speaks, one should listen and the other should not interrupt. 
Both are clear that a conversation starts with a greeting, with a presentation, to go on with a reasoned topic 
until the conclusion of a closed contract as a result of agreement, or unclosed as a result of disagreement.It is 
important that the agreement does not degrade unsealed as a result of misunderstanding, as a result of lacking 
ethics or lacking recognition of individual formation in communication. As a person communicates, he must 
be aware that not only he is creating and transmitting a message to a recipient, but he must also be aware of 
the context in which the last one is located. 

2. The Need of Ethics in Communication 

Unlimited freedom of speech in various social circumstances requires ethics. Ethics issues arise when the 
individual faces the process of communication. Communication itself cannot be conceived without the element 
of ethics. It is interconnected, even irreplaceable in communication. “Ethics is a branch of philosophy, dealing 
with the problems of right and wrong in human affairs. Ethical questions arise whenever we ask ourselves 
whether an action is moral or immoral, fair or unfair, honest or dishonest” (Stephen, 2011, p. 61). Harsh 
behavior, lies, deceit, lack of gratitude, and malice are elements of  lackingcommunication ethics. As a stress 
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reducer in strained relationships and preventing unrealized communication, ethics in communication does 
nothing but preserve and improve the relationship between humanity.3 

Communication ethics requires that both interlocutors be cooperative and responsible for everything that is 
said or accomplished in a communication context.During the communication process, the messenger and the 
message receiver reflect on how the message is transmitted. Each of them faces issues of ethics from the 
beginning of this process by elaborating on the ideas and words he will use, until the end is calculated with 
benefit and cost. The responsibility of any speaker or listener in communication is related to the fact that in 
both cases he must self-reflect if his intentions are ethical. The process of communication has a purpose and 
primary to its achievement is the individual to be reasonable, responsible and honest. In terms of honesty in 
communication, it is clear that nothing is more ethical than sincerity. In fact, it is said that only true words are 
believed, but we must not forget that there are some situations in which truth is not advised. In a few cases, 
true words have been inappropriate, not in the right place and careless. A telling truth can bring reactions and 
provocations to unethical actions. 

How ethical are we in communication? It depends on the individual interest in the communication we want to 
accomplish. Sometimes, earning and gaining at all costs, as well as underestimating or ignoring the success of 
the other, avoids ethics and it becomes almost impossible to figure out who is good at communication. It is 
somewhat difficult to determine when referring to individuals with ethics in communication, since firstly, 
reaching equilibrium in different situations remains dependent on how the worldview is interpreted. Second, 
not everyone has the patience and desire to avoid unpleasant situations. And third, no matter the situation, we 
are never sure who we are facing.Even individuals who are closest to our social circle have different moods 
on different days. Communication is in constant need of ethics installation. “Communication cannot be 
understood and cannot exist without ethics, a necessity element of human life, which must necessarily be 
'installed' in the circumstances of an unlimited freedom of speech.” (Dhima, 2013, p. 212) Communication 
ethics prevents and reduces the stress that can arise from strained relationships and takes care to maintain 
unhealthy relationships in the individual's daily life. 

Many speaking behaviors or acts within individual ethics or generalizing ethics determine the stage and 
development of communication. There is nothing wrong with someone displaying individual values and 
principles in a more comfortable area for him during a communication between family, friends or relatives. 
So far we are in the area of limited personal ethics, where anyone in anger, resentment, furious or rage can 
behave and speak in ethically narrow, clan, friendly, or family terms.In other situations, beyond this social 
context, any choice of vocabulary and behavior requires careful management of communication, as all of the 
above may become absolutely unacceptable and out of the context of ethics no longer individual but what is 
called generalized ethics. The last one mentioned is rooted in the public responsibility of each of us who 
communicate. Whether we like it or not, we do not share the same ethics of communicating with different 
statuses of individuals in our daily lives. 

 

 
3We recall that many debates that have started with insults and offending words have ended in major conflicts 
between individuals and even states. 
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3. Approaches of today's Albanian reality on the elimination of ethics in communication. 

An action is called unethical, not only when it is not punishable by law. We will call ethical behavior that is 
not harmful to the individual, whether it is punishable by law or not.Many positive social developments have 
taken place, however we regret to note that in today's societycommunication ethics has been severely 
damaged.The damage is very evident in our daily communication, starting from how we are greeted, respected, 
and given solutions to problems we face. We first have to look at ourselves in the mirror, to notice very 
carefully who we are and what we represent, and then seek to understand who we are communicating with. 
Without knowing ourselves, we will not be able to get to know the other and we will not be able to reach the 
milieu in the social environment in which we must live and share human ideas and phenomen. "...a human 
without knowing who he is, whoever he is, without understanding what each person, social group, or political 
force represents, even the articulation of speech, social debate, and analyzes of the surrounding world will be 
wrong or with illusory content” (Fuga, 2008, p. 145). 

We have to admit that today's "elitism of society" does not rely on the flourishing of ethics as a feature of the 
elites but on some provincial forms of appearance to appear elitist. Wanting to dispel the pessimistic notions 
of this phenomenon that is actually acknowledged in silence, we are aware that thankfully there are still people 
who lead, behave, learn and speak politely. But lately these elements are no longer seen as social values. To 
be educated and kind today is no longer seen as an elite or a good part of society, unless he knows how to be 
conceited. 

Moral values replaced by jargon and misconduct, conveying the impression that the "battle" with citizenship 
is preceded by jargon or behavioral gifts. The man we have today must live and communicate based on moral 
principles, where we can find these insight into his behavior. 

Ethics in communication helps us understand what is the best  for being responsible, for being accepted in 
society and being an example to a subsequent generation. But today ethics seems to have taken on a different 
connotation from being kind, educated and cooperative in helping to develop modern society. It seems as 
though today, appreciating the other, especially the weakest one, is choking on ethics. The successful person 
is more ignored by others for the fact that the feeling of "getting their elbows" on a fellow traveler or colleague 
is greater than a good desire to respect him and his work. It seems like positive communication with values 
has come to an end and replaced by negative communication, where the more you denigrate someone, the 
more powerful and strong you appear to others. 

Profiting at all costs on one name in society devalues ethics, undressing it of deserving principles and values, 
creating a society of negative communication where value is received only by the one who does not respect 
the other. Whether or not an individual is capable of carrying out all ethical behaviors and activities within the 
norms of ethics, he  is only demonstrated by his behavior within and outside the outlines of communicating 
with oneself and with others. The term communication is quite broad, as we communicate from morning to 
evening with others, and this inevitable activity certainly requires a "systematic exercise" in order to become 
ethically and morally acceptable to society. 
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The role of ethics in the behavior of the individual remains ambiguous between communication in the close 
circle (family, tribal, clan) and in the broader circle (school education, employment relations, etc.). “It is 
important to understand that we belong to many different cultural groups and that these groups help to jointly 
determine our perceptions, beliefs and behavior. Also, these patterns are time-resistant and are transmitted 
from one individual to another ” (Judith N & Thomas K, 2008, p. 52). Since this ambiguity exists in 
communication, there is a danger that the individual, before  the differences between closer and wider 
communication, will not have a uniformity of behavior and ethical principles. Consequently, the individual 
goes beyond the contours of an ethical communication. He has to deal with cultures, behaviors, temperaments, 
and norms outside of what he has learned while building his cognitive luggage. It is therefore essential that 
the individual has a unique code of ethics, regardless of the contexts in which he or she communicates. 

4. Conclusions 

Communication success is achieved when the ethics of speaking and acting and the formation that the 
communicator has built have made the effectiveness, truthfulness and reliability of the conveyed message. If 
we make a precise separation of values, thoughts, ideas and principles from the narrow environments where 
we mostly use personal ethics to the broader environments with generalized ethics, then regardless of context, 
we can say that we have communicated ethically well. So the respondent's question can be avoided: "Where 
did I go wrong?" And the repentant's question: "Why did I do it?" 

A free and equal man in communication is a man who has realized that the other person may or may not be 
sensitive to his message; may be opposed to his ideas; can remodel the said variant and find an even better 
solution than the messenger. 

Regardless of the different generations, provinces, and backgrounds, it is important that the message is 
communicated within ethical norms and that no sense of positive communication is missing. A young person 
who needs to learn must first be instructed to integrate into society with a sense of positive communication as 
the only way to be socially accepted and with social responsibility, and also totreat others as he would like to 
be treated. Ethics in and of itself is a stress reducer in tense and well-maintained communication relationships 
and the obligation of today's man to serve development. Out of ethics lies all that is contemptible, denigrating, 
rude and hurtful to the other. When the formation of the individual is positive it does everything for the 
communication to be positive too also. Ethics and individual formation help us understand who will cooperate 
and who will underestimate and create conflict. 
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Abstact 
Digital game can be defined that interactions between game players and electronic systems which people aim to have a funny 
time, self-expression and competition. The widespread of using internet, smartphone and computer make digital games more 
popular. This situation causes to increase number of digital game players and exist digital game markets. Globally, with incrising 
of internet, smartphone and computers users, digital game markets have enlarged. The 2019’s data show that this market have 
152.1 billion dolar revenues.  In this essay, dimensions of digital game market will be studied. Turkey’s situation will be adjusted 
and provided a perspective for future. 
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Giriş 

Dünya bir değişim süreci içindedir. Zaman akan bir nehir gibidir ve değişim her şey için yadsınamaz bir 
gerçekliktir. Bu zamansal değişim sürecinde insanların değişimi, toplumların ve kültürlerin değişimi gibi teknoloji 
de gelişmiş ve insanı Mars’ta koloni kurma aşamasına getirmiştir. 1946 yılında ilk kez kullanılmaya başlanan 
ENİAC isimli bilgisayarla insan teknoloji devrimini yapmış ve teknolojik çağa ilk adımlar atılmıştır. Aya ilk giden 
uzay aracının yapabileceği işlem sayısı sınırlıyken şuan saniyede milyarlarca işlem yapabilen gelişmiş bilgisayarlar 
ve teknolojiler bize hizmet etmeye ve mutlu etmeye çalışmaktadırlar. 

İnsanlar var olduğundan beri ikili ilişkiler kurmada kendini tanımada ve tanıtmada, zamanını harcamada çeşitli 
oyunlar oynamaktadır. Oyun insanla birlikte gelişen, ilerleyen ve form değiştiren bir olgudur. Huizinga (1949) 
insanı oyun oynayan varlık Homo Ludens olarak tanımlarken, oyun kavramını kültürden daha eski bir olgu olarak 
ifade etmektedir. 

Geçmişte oyunlar genellikle açık alanlarda kişiler arası etkileşim ile meydana gelirken günümüzde teknolojinin 
ilerlemesi ile beraber özellikle de bilgisayar ve internetin etkisiyle artık kapalı ortam olan sanal ortamlarda, sanal 
ortamlardaki bireylerle oynanmaya başlanmıştır (Hazar vd. , 2017:180). 

Bilgisayar oyunları veya video oyunları oynayan kişilere zevk vermektedir çünkü bu oyunlar oyuncuları 
eğlendirmek için tasarlanmıştır. Video oyunları üreticileri; basit ve anlaşılır hikayesi olan, oyuncuları oyuna 
çekebilen ve oyuncuların hoş zaman geçirip stresten uzaklaşabilecekleri bir ortam yaratmaktadırlar( Eskasasnanda, 
2017: 193).  

Dijital oyunların üretimi bir endüstri olup, bu endüstri insanların kişisel bilgisayarları, oyun konsolu veya kendi 
telefonlarıyla oyun oynayabilecekleri yaratıcı ve yenilikçi yazılımlar üretmektedir. Bu durum yeni eğlence 



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 

|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 

 
 

 
287 

formunun gelişmesine ve yükselen oranda yeni kullanıcının bu yazılımlarla oyun oynayıp eğlenmesini 
sağlamaktadır. Online oyun oynayan oyuncuların sayısının artması ile beraber online oyuncular için beceri 
gerektiren oyunların üretimi, teknolojik başarılar ve ilerlemeler, dijital oyun oynayan sayısının artması ve yarışan 
kişiler üzerinde oluşan oyun baskısı bu marketi dönüşüme uğratmaktadır (Prato vd. , 2010:13). 

Sosyal bir varlık olan ve oyun oynayan bir varlık olan insanın oyun oynama faaliyeti teknoloji ile form değiştirmiş 
dijital oyunlar oluşup, yaygınlaşmaya başlamış ve böylece oluşan bu ürünü üreten ve tüketen insanların olduğu 
alınıp satıldığı bir pazar haline dönüşmüştür. Çalışmanın birinci bölümünde dijital oyun ile ilgili temel kavramlar 
tanımlanacak, ikinci bölümde global dijital oyun pazarı veriler ışığında incelenecektir. Son bölümde ise 
Türkiye’nin bu pazardaki yeri incelenecek olup sonuç ve öneriler bölümüyle çalışma tamamlanacaktır. 

Dijital Oyunlarin Kisa Tarihi 

Modern dijital oyunların gelişiminde ilk prototipler 1958 yılında piyasaya sürülen “Tennis For Two” oyunu ile 
1962 yılında üretilmiş olan “Spacewar” adlı oyunlardır. ABD’de geliştirilmiş bu iki oyun da kamuya ücretsiz olarak 
sunulmuştur. 1971 yılında ve 1972 yılında Atari firması bünyesinde piyasaya sürülen “Computer Space”ile  “Pong” 
adlı oyunlar ise konsol oyunların çıkış noktası olmuştur. Atari Firması ABD’ de kurulan öncü dijital oyun şirketidir 
ve bu şirketin popüler olduğu yıllarda piyasanın %80 nine hükmetmiştir(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016:7). 

İlk dönemde karşımıza çıkan bilgisayar oyunları zayıf görsel, işitsel özellikte olup modern bilgisayar oyunlarının 
yanında oldukça zayıf kalmaktadırlar. Dijital oyun olarak da adlandırılan, çeşitli yazılım ve teknolojik altyapısı olan 
bu oyunlar, kullanılan teknoloji bağlamında dijital konsol oyunları, online oyunlar ve bilgisayar oyunları olarak 
sınıflandırılabilmektedirler(Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014:421). 

Video oyunların gelişim aşaması birkaç dönem altında incelenebilmektedir. 1972-1976 yıllarında birinci nesil 
konsol oyunları, 1976-1983 yılları arası ikinci nesil konsol oyunları, 1983-1995 yılları arasında üçüncü ve 
dördüncü nesil konsol oyunları ve 1995 sonrası nesil konsol oyunlarının dönemsel olarak gelişimini ifade 
etmektedir. Her dönemde önemli teknolojik gelişmeler meydana gelmiş, oyunların dizaynı, oyun özellikleri ve 
oyuncu aktiviteleri gelişmiştir( Jiow ve Lim, 2012:459). 

Dijital oyunlar veya video oyunları son otuz yılda oyun konsollarının ve taşınabilir cihazların üretimi ile beraber 
medya sektöründe önemli bir noktaya gelmiştir. 1977 yılında 1 nesil konsolların üretilmesiyle birlikte günümüze 
kadar 600 milyondan fazla fiziksel ünite satılmıştır. Ek olarak milyonlarca oyun kişisel bilgisayar ve akıllı 
telefonlarla oyun oynamaktadırlar. ( Stewart ve Misuraca, 2013:15). Ayrıca  Dijital oyunlar dijital çağda yetişmiş 
olan nesiller için popüler olan eğlence araçlarından en önemlisidir ve bu popülerlik uzun süre devam edecek gibi 
görünmektedir (Bozkurt, 2014: 1). 

Dijital Oyunlarla İlgili Kavramlar 

Oyun kavramı, bir ortamda oyun oynayan oyuncunun neyi yapıp neyi yapamayacağını belirleyen kurallar ışığında 
belirli bir amaç ve hedef doğrultusunda gerçekleştirilen bir etkinlik olarak tanımlanabilmekte ve oyunların tarihinin 
insanın var oluşuyla beraber başladığı ifade edilmektedir(Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014:420). 
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Dijital oyun kavramı ile ilgili tanımlama yapan az sayıda kaynak bulunmaktadır. Washington Üniversitesi Dijital 
Oyun kavramını bir veya birden çok kişinin eğlenmek amacıyla dahil olduğu interaktif bir program olarak 
tanımlarken başka bir bir tanımda oyuncuların eğlenmek amacıyla elektronik yapıların manipüle edilmesi olarak 
tanımlamaktadır(Setiadi, 2018:190).   

Dijital Oyun kavramı ekran, fare, klavye veya joystick gibi elektronik aletlerin bilgisayar yazılımları ile birlikte 
etkileşimlerinin sağlandığı, kaide ve amaçları bulunan sistemlerin oluşturduğu bir bütünlüktür (Hazar vd. , 
2017:180). 

İlerleme kaydeden teknolojik gelişmeler ile birlikte oyun ve oyunculuk mefhumları değişmekte, bilgisayar tabanlı 
oyunlar; Atari, Commodore 64  biçiminde, video tabanlı oyunlar Playstation, Xbox şekillerinde ve taşınabilir 
elektronik aletlerle oynanabilen mobil tabanlı oyunlar; cep telefonu, gameboy şeklinde tarif edilebilmektedir. 
Video oyunları, bilgisayar oyunları ve mobil oyunlar aynı anlamda kullanılabilen mefhumlardır. Çünkü üç ayrı 
kullanım türünde de veri girişi işlemleri joystick, klavye veya tuş takımı ile yapılabilirken, oyunun görüntülenme 
işlevi ekran aracılığıyla yapılabilmektedir(Pala ve Erdem,  2011:54). 

Video oyunu veya dijital oyun olarak ifade edilen oyunlar farklı tipi ve kategorisi olan oyunlardan meydana 
gelmektedir. Tekli ve çok oyunculu olabilen oyunlar içerdiği özellikler ve kategorisine bağlı olarak aksiyon oyunları, 
macere oyunları, simüle oyunlar, starateji oyunları, bulmaca oyunları ve role-play oyunlar olarak değişmektedir( 
Gros, 2006:2). 

Global Dijital Oyun Pazarı 

Dijital oyun pazarı, yazılımıyla, donanımıyla ve çevrimiçi sağlayıcılarına ek olarak oyunu geliştirenlerin, interaktif 
medya araçlarının ve bilgi iletişim araçlarının meydana getirdiği yaratıcı bir ekosistemdir( Stewart ve Misuraca, 
2013:20). Etkileyici derecedeki piyasa değeri ile güçlü teknolojik yapı sayesinde büyük miktarda dijital oyunlar 
üretilmektedir (Rutter ve Bryce, 2006). 

Yenilikçi olan ve teknoloji bağlamında gelişen oyun sektörü global düzeyde ilk dijital oyunların üretildiği günden 
itibaren dünya piyasasında büyük kar getirmeye başlamış ve güçlü bir yer edinmiştir. 
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Tablo 1: Dijital Oyun Piyasası Durumu 

 
Nemzoo 2019 Global Game Market Report 

Newzoo’nun yayınladığı 2019 Küresel dijital oyun raporunda dijital oyun pazarının 2019 yılı itibari ile 152.1 
Milyar olduğu belirlenmiştir. Bu pazardan en büyük payı %47 orana sahip olan  Asya Pasifik ülkeleri olan Çin, 
Kore, Hindistan ve Avusturya alırken ikinci sırada ise %26 paya sahip Kuzey Amerika Ülkeleri Kanada ve Amerika 
yer almaktadır.. Ayrıca Kuzey Avrupa Ülkeleri %17’lik bir Pazar payına sahiptir. 

Tablo 2: Pazara Hakim İlk 5 Ülke 

 

Nemzoo 2019 Global Game Market Report 

Global Dijital Oyun Pazarına hakim ülkelere bakıldığında ABD 36,9 Milyar Dolarlık geliriyle ilk sırada yer 
almaktadır. Çin’in 36. 5 Milyar Dolarlık geliriyle ikinci sırada yer aldığı listede Japonya’nın 19 Milyar dolarlık bir 
gelir ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu üç ülkeyi sırasıyla Güney Kore ve Almanya takip etmektedir. 
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Tablo3: 2018 Yılı Dijital Oyunlardan En Fazla Gelir Sağlayan Şirketler 

Nemzoo 2019 Global Game Market Report 

2018 Yılında en fazla gelir elde eden firmalara bakıldığında 19,7 Milyar dolarlık geliriyle Çin firması Tencenttir. 
14,2 milyar dolarlık geliriyle ikinci sırada Japon şirketi Sony bulunurken üçüncü sırada 9,7 milyar dolar gelirle 
Microsoft yer almaktadır. 

Tablo4: Kullanım Türü Bağlamında Gelir Oranları 

 

Nemzoo 2019 Global Game Market Report 
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Kullanım bazlı verileri incelendiğinde ise 2019 yılı içerisinde elde edilen gelirin 3 te ikilik kısmının akıllı telefonlar 
ve konsol oyunlarından elde edildiği ortaya çıkmaktadır. Ardından sırasıyla Bilgisayara yüklenip oynanan oyunlar, 
tablet oyunları ve ağ üzerinden oynanan oyunlar gelmektedir. 

Global Ölçekte Dijital Oyun Pazarı incelendiğinde bu pazarın büyük bir kısmının ABD ve Çin’ in egemenliğinde 
olduğu görülmektedir. İki ülke toplam gelirin yarısından daha fazlasına sahiptir. Teknolojik anlamda gelişmiş 
ülkeler olan Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler ayrıca Avrupa’da ise Almanya’nın bu pazarda önemli bir noktada 
bulunmaktadır. Kullanım türüne göre bakıldığında ise akıllı telefonlarla ve oyun konsollarıyla oynanan oyunların 
pazarın 3te 2sine hakim olduğu görülmektedir. 

Türkiyenin Dijital Oyun Pazarindaki Konumu 

Türkiye Nüfusu 2017 yılında 80.815.525 iken (TÜİK, 2018) bu sayı 2018 yılında bu sayı 82.003.882 sayısına 
ulaşmıştır.( TÜİK, 2019). 2018 Türkiye Oyun Sektörü Raporuna göre; Türkiye’de  internete ulaşabilen nüfus 
sayısı 59.360.000 seviyesindedir. 50 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de 52 milyon aktif 
sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır( GAMİNGTURKEY, 2018). 

Tablo 5: Türkiye’nin Toplam Geliri 

 

 Newzoo 2017,2018,2019 Global Oyun Pazarı Raporları 

Newzoo’nun her yıl yayınladığı global oyun pazarı raporuna göre Türkiye Dijital Oyunlardan kazandığı gelir 
kapsamında dünyada 18 sırada bulunmaktadır. 2017 yılında Dijital oyunlardan 774 Milyon $ kazanan Türkiye, 
2018 yılında gelirinin 878 milyon dolara çıkarmıştır. 2019 yılında ise bu seviye 826 milyon 
dolardır(Newzoo,2019). 

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülkedir. Ülkenin nüfusunun büyük bir kısmının internet ve mobil 
ağlara ulaşabiliyor olması dijital oyun sektörü için hem bir Pazar olmasına hem de üretim potansiyelinin yüksek 
olmasını sağlamaktadır.  

774
878

826

720 740 760 780 800 820 840 860 880 900

2017
2018
2019

2017 2018 2019
GELİR 774 878 826

GELİR( MİLYON $)



CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science 
December 3-5, 2019, İstanbul, Turkey, www.currentdebates.org 
|Proceedings| 
Edited by. Abidin Çevik 
 
 

 
292 

Sonuç Ve Öneriler:  

Dünya Global bir dijital dönüşümün içinde bulunmaktadır. Dijital oyunların dünya piyasasında her geçen sene 
yüksek gelirler elde etmesi ile birlikte Global Dijital Oyun Pazarı daha önemli bir noktaya gelmekte ve ülkelerin 
bu pazardan daha fazla pay etme çabaları artmaktadır. Mobil oyunların ve konsol oyunlarının bu pazarın büyük 
bir kısmına sahip olmasıyla üretim stratejileri bu alanlara kaymıştır. Herkese ulaşabilirlik açısında mobil oyunları 
daha verimliyken, konfor ve oyunun bütün özelliklerine sahip olma kısmında konsol oyunları daha fazla popülerlik 
arz etmektedir. 

Dünya Dijital Oyun Pazarı 152.1 milyar dolarlık yüksek bir varlığı temsil etmektedir. Bu pastadan en büyük 
dilimleri ABD ve Çin alırken Türkiye ise bu pazardan 18 sıradan girmekte ve 800-900 milyon dolar aralığında bir 
Pazar payına sahip olmaktadır. Gelişen ve değişen bu pazarda Türkiye hem genç ve mobilize nüfusuyla hem de 
sahip olduğu coğrafya itibari ile büyük bir potansiyele sahiptir.  

Bu potansiyelini doğru kullanabilecek bir Türkiye, Dijital Oyun sektörünü geliştirebilecek adımlar atmaya 
başlamış ve E-spor Federasyonunu kurmuştur. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Turquality programını açmış 
ve Dijital alanda faaliyet yürüten firmaların markalaşma adımlarına destekler vermektedir. 

5 yıllık Dijital Kalkınma Hedeflerinin oluşturularak Dijital oyun pazarından daha fazla gelir elde edebilmek 
amacıyla yol haritasının belirlenmesi; Üretilen dijital ürünlerin satılabileceği yeni pazarlar bulunması ve ürünlerin 
satıldığı pazarların kültürel ve sosyal yapılarına göre yazılımların üretilmesi; Daha hızlı gelişmesine rağmen mobil 
oyunların yanında katma değer olarak daha yüksek olan konsol oyunların üretimine daha fazla yatırım yapılması; 
Türkiye’de Üniversitelerde bulunan yazılım ve dijital oyun bölümlerinin sayısının artırılması ve Dijital oyun 
üretimi alanında çalışan firmalara Devlet tarafından daha fazla destek verilmesi gibi çalışmaların yapılması 
Türkiye’nin Dijital Oyun Pazarında daha etkin bir şekilde yer alması için olumlu bir katkı yapacağı kanaatine 
varılmıştır. 

Özetlersek, Küresel Dijital Oyun Pazarında 18. sırada bulunan Türkiye’nin Pazar payını yükseltebilmesi için yeni 
pazarlara ulaşması, alanında eğitimli kişi sayısını artırması, bu sektörün gelişimini ve dünyaya entegrasyonunu 
sağlayabilmesi için devlet desteğinin artırılması ve katma değeri daha yüksek olan ürünlerin üretiminin 
sağlamasının olumlu etkiler yapacağı kanaatine varılmıştır.  
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