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ÖN SÖZ

Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları kitabında isminden de 
anlaşılacağı üzere farklı alanlardan 28 bölüm ele alındı.  Her biri alanında yetkin 
akademisyenlerin çalışmalarından oluşan bu kitap literatüre yeni söylemleri ile 
katkı sağlayacaktır. Daha önce ele alınmamış veya akademik çalışmalarda çok 
yer bulamamış çalışmalar ise bulundukları disiplinde öncü eserler olacaktır. 
Kitap, literatür çalışmaları, teorik ve uygulamalı vb. bölümlerden oluşmaktadır. 
Sunduğu bu çeşitlilikle uzak olduğunuz bir konuda bile ilginizi çekecek bir 
bölümle karşılaşmanız olasıdır. Keyifle okuduğunuz faydalı bir kaynak olmasını 
dileriz.

Prof. Dr. Yüksel Akay UNVAN
Doç. Dr. Ruhi İNAN
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B Ö L Ü M  I

KADIN AVUKATLARIN CİNSİYET 
AYRIMCILIĞINA YÖNELİK 
ALGILARI: LÜLEBURGAZ 

ÖRNEĞİ*

Perceptions of Women Lawyers on Gender 
Discrimination: Lüleburgaz Sample

Büşra TEKCAN¹ & M. Engin SANAL² & Havva GÜLTEKİN³
¹e-mail: busra_tekcan@hotmail.com 

Orcid: 0000-0003-0870-2931

²(Prof. Dr.) Trakya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, e-mail: enginsanal@trakya.edu.tr 

Orcid: 0000-0002-6607-2723 

³(Arş. Gör. Dr.) Trakya Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü,
e-mail: havvagultekin@trakya.edu.tr 

Orcid: 0000-0002-3157-4635

1. Giriş

Toplumsal cinsiyet, kadınlara ve erkeklere toplum tarafından atfedilen 
değerlerdir. Bu değerler, kadınlara ve erkeklere yönelik belli 
davranışları ve kuralları içermektedir. Ancak, bunlar zaman içerisinde 

toplumda ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Toplumun her alanında 
cinsiyet ayrımcılığı söz konusu iken, araştırmanın konusu çalışma hayatındaki 
eşitsizlikler, bunların en önemlilerindendir. 

Diğer taraftan, tarih boyunca erkekler ücretli çalışan, kadınlar ise ev 
işleri vb. ücretsiz yapılan işleri üstlenmişlerdir. Ancak, dünyada kadınlar için 
*Bu çalışma Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmış olan Büşra 
Tekcan’ın ‘‘Kadın Avukatların Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları: Lüleburgaz 
Örneği’’ başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak geliştirilmiştir.



2    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

önemli bir dönüm noktası olan Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması ve dünya 
genelinde gelişmelerle birlikte kadınlar birçok fabrika ve iş yerlerinde ücretli 
çalışan olarak yer almaya başlamışlardır. Sonrasında yaşanan Dünya Savaşları, 
kadınların iş hayatına girmelerini daha da kolaylaştıran bir etken olarak öne 
çıkmıştır. Günümüze gelindiğinde ise her ne kadar kadınların çalışma hayatına 
girmesini kolaylaştıracak birçok faktör ortaya çıkmış olsa da 2021 yılında 
dünyada, erkek (%68,6) ve kadın (%43,2) istihdam oranları karşılaştırıldığında 
halen istenilen düzeye ulaşılmadığı görülmektedir ( https://www.ilo.org/gender/
Informationresources/Publications/WCMS_814499/lang--en/index.htm). 
Türkiye’deki erkek  (%63,0) ve kadın (%28,8) istihdam oranları incelendiğinde 
de kadınların oranı erkek oranına göre oldukça düşük düzeyde kalmaktadır 
(https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-
108&dil=1). Kadınların, dünyadaki ve Türkiye’deki istihdam oranlarının düşük 
seviyede olmalarının nedeni; toplumsal, ekonomik ve bireysel faktörlerden 
kaynaklı engelleyici ve ayrımcı tutumlarla karşılaşmalarıdır. Bu da, ilgili konuya 
yönelik araştırma yapmayı daha önemli hale getirmektedir. 

İlgili literatürde kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığına yönelik algıları 
ile ilgili araştırmalarda elde edilen sonuçlar ise şunlardır: 

•	 Rosenberg, J., Perlstadt, H., & Phillips (1993)’in yaptıkları araştırma, kadın 
avukatların ayrımcılık hakkındaki algılarını ölçmektir. Sonuçlara göre özel 
sektörde çalışan özellikle genç kadın avukatların ayrımcılığa daha fazla 
maruz kaldıklarına yönelik algıları belirlenmiştir. 

•	 Collins, T. A., Dumas, T. L., & Moyer, L. P. (2017)’te yaptıkları araştırmada, 
avukatlar üzerinde yaş ayrımcılığını incelemek üzerinedir. Araştırma 
sonucunda, daha az deneyime sahip genç kadın avukatların, haksız ve 
ayrımcı davranışlara yönelik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

•	 Riaz (2020)’ın yaptığı araştırmada, Pakistan’daki kadın avukatların çalışma 
hayatlarındaki ayrımcılık algılarını ölçmek amaçlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre Pakistan’daki kadın avukatlar çalışma ortamlarında mesleki 
süreçlerini engelleyecek düzeyde ayrımcılık algıları ortaya çıkmıştır. Bu 
yapılan araştırmalarda, farklı meslek grubundaki kadınların belli düzeylerde 
çalışma hayatlarında cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarına yönelik 
algılarının olduğu ve bu durumun çalışma koşullarını da olumsuz etkilediği 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın ana konusunu oluşturan kadın avukatlar, çalışma hayatında 
günümüzde gittikçe daha fazla yer almaktadırlar. Lüleburgaz’daki kadın 
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avukatların ele alındığı araştırmada, Kırklareli Barosunda da sayı bakımından ve 
oransal olarak yeterli düzeyde temsil edildikleri görülmüştür. Ancak bu temsilin, 
adliyeden büro ortamlarına kadar kadın avukatların çalışma hayatlarında 
yansıyıp yansımadığı önemlidir. Yapılan araştırmayla, Lüleburgaz’daki kadın 
avukatların çalışma hayatlarında karşılaştıkları ayrımcı tutumlara yönelik algıları, 
ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları ve algılanan cinsiyet ayrımcılığının sosyo-
demografik göstergelere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu 
amaçla elde edilen verilerin ilk olarak betimsel istatistik değerleri elde edilmiş 
olup, hazırlanan sorulara güvenirlik analizi ve faktör analizi uygulanarak kadın 
avukatlar tarafından algılanan cinsiyet ayrımcılığı dört boyuta indirgenmiştir. 
Son olarak t testi,  Mann-Whitney U testi, Tek yönlü varyans analizi ve 
Kruskall-Wallis testleri kullanılarak algılanan ayrımcılığın kadın avukatların 
sosyo-demografik özelliklerine göre farklılığı test edilmiştir. Analizler SPSS 23 
istatistiksel paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2. Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık, Cinsiyet Ayrımcılığı ve Algı 
Kavramları

2.1. Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet, kadınlığın ve erkekliğin toplumsal olarak kurulan, öğrenilen 
kalıplarıdır (Üstün, 2011: 11). Kadın ile erkeğin sosyal olarak belirlenen rol 
ve sorumluluklarıdır ve biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ile erkek 
olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl 
davranmamızı beklediği ile de ilişkilidir (Akın ve Demirel, 2003: 73). Yeni 
doğmuş kız ve erkek çocuklarının toplumsallaşma süreçlerinde, kadınlık 
ve erkeklik rollerinin toplum tarafından öğretilmesi de toplumsal cinsiyet 
ile ilgilidir (Bora ve Üstün, 2008: 38). Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet 
eşitlik iddiasından yola çıkmaktadır, fakat kadın-erkek arasındaki doğal 
farklılıklardan sıyrılarak ‘toplumsal dönüşüme açık’ bir kavram olmaktadır 
(Uzun vd. , 2017: 679).

2.2.	 Ayrımcılık

Ayrımcılık kavramı, ilk başta zihinlerde iki şeyin birbirinden ayrılması, arada 
mesafe olması, bir şeyin hariç tutulması ya da yok olduğu sanılması yönünde 
anlamlar çağrıştırmaktadır. Bireyler arası ilişkilerde ise ayrımcılık, bir kişinin 
bir diğerini kendisinden ayırması ve bu ayrımın karşısındaki bireye olumsuz 
davranışlarda bulunmasına ilişkin çağrışımlara yol açmaktadır (Göregenli, 
2018: 204). Ayrımcılık, bireylere haklı ya da haksız bir şekilde muamelede 
bulunulmasıdır (İspir, 2016: 168).
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2.3.	 Cinsiyet	Ayrımcılığı	

Cinsiyet ayrımcılığı, toplumun birçok alanında sosyal davranışları etkileyen 
önemli bir sosyal olgu olup (Lobel, 2000: 395), bireyin salt belli bir cinsiyete 
sahip olması sebebiyle, nesnel ölçütlere dayanmayan farklı muamelelere maruz 
kalma süreci ve bu sürecin sonuçlarıyla ilgilidir (Bozkurt, 2011: 271). 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermekle birlikte, 
bu cinsiyet ayrımcılığı daha çok kadınlar için geçerli olan bir olgudur ve bu 
ayrımcılık günümüzde farklı alanlarda ve boyutlarda halen devam etmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında, kadınlara yönelik bu ayrımcılık kendisini eğitim, 
kültürel, sağlık, ekonomi ve siyasal alanda belirgin bir şekilde göstermektedir 
(Arslan Hızal ve Er, 2014: 39; Bozkurt, 2011: 309).

Kadınlar, toplumun kendilerine yüklediği toplumsal cinsiyet rolleri 
nedeniyle hem toplumda hem çalışma hayatında erkeklere göre daha farklı 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları 
bu sorunlar, iş yerlerinde erkek çalışanlar ile kadın çalışanlar arasında oluşan 
ayrımcılığın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Sayar Özkan ve Özkan, 
2010: 93). Kadınların karşılaştıkları bu ayrımcılıklardan bazıları kısaca şöyle 
sıralanabilir:

•	 İşe alım ve mesleğe yönlendirmede ayrımcılık
•	 Ücretlendirmede ayrımcılık
•	 Terfi ve kariyer durumlarında ayrımcılık
•	 Eğitim ve mesleki eğitimde görülen ayrımcılık
•	 Cinsel taciz
•	 Mobbing (psikolojik taciz)

2.4.	 Algı	

Algı, dış dünyadan gelen uyarıcıların zihinsel olarak yorumlanmasıdır. 
Algılar, nasıl gördüğümüzü, nasıl yorumladığımızı, nasıl davrandığımızı ve 
neye inandığımızı göstermektedir. Algılarımız, zihnimizde belli fikirler ve 
düşünceler oluşturmakta, sorunlar üretmekte ve bu sorunları çözmektedir. 
Algının sahip olduğu bu özellikler, birçok psikolog tarafından ‘gerçeklik’ olarak 
adlandırılmaktadır. Bu bağlamda, algılarımız beklentilerimizden ve motivasyonel 
durumumuzdan etkilenmektedir. Bireyin başlangıçta elde ettiği bilgiyi diğer 
insanların hareketlerini ve davranışlarını zihninde kategorize etmekte, ek bilgiler 
geldikçe de bu kategorileri gözden geçirip bilgisini yenilemekte ve bu süreçler 
sonucunda birey sosyal algısını geliştirmektedir (Stupak, 2000: 253; Bakan ve 
Kefe, 2012: 21; Johansson ve Xiong, 2003: 2). 
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3. YÖNTEM VE BULGULAR

3.1. Yöntem

Bu araştırmanın amacı, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde aktif ve serbest 
çalışan kadın avukatların, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının var olup 
olmadığı hakkındaki algılarını ölçmek ve kadın avukatların maruz kaldıkları 
cinsiyet ayrımcılığının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda,  kadın avukatların 
cinsiyet ayrımcılığına yönelik algılarını ölçmek için bu konu ile ilgili daha 
önce yapılmış olan benzer çalışmalardan faydalanarak, 9’u sosyo-demografik, 
17’si 5’li Likert olmak üzere (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Fikrim Yok, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cinsiyet ayrımcılığına 
yönelik soru bataryası oluşturulmuştur (Collins, 2017; Rosenberg, 1993; Gencer 
Aytaç, 2019; Balcı, 2017; TÜBAKKOM, 2012). Lüleburgaz’daki toplam kadın 
avukatların sayısı Kırklareli Barosundaki son yayınlanan verilere göre 65 
kişidir. Bu doğrultuda, Kırklareli Barosunda kamu avukatı, emekli olup aktif 
çalışmayan ve il dışına taşınmış olan kadın avukatların listede halen yer alan 
toplam 12 kişi vardır ve yapılan çalışmanın kapsamına girmeyen kişiler olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle, aktif ve serbest çalışan kadın avukatların 39’una 
bizzat bürolarına giderek, 13’üne e-posta üzerinden toplam 52 kadın avukata 
ulaşılarak anket çalışması tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak ankete katılan kadın avukatların sosyo-
demografik özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Sonraki aşamada, 
17 sorudan oluşan cinsiyet ayrımcılığı ölçeğinin güvenirliliği test edilmiş 
ve Cronba alfa değeri 0,899 bulunmuştur.  Ölçeğin güvenilir olduğu 
belirlendikten sonra Faktör analizi uygulanmış ve gerçekleştirilen Faktör 
analizi sonucunda cinsiyet algısı İşyerinde algılanan ayrımcılık, Mesleki 
süreçte algılanan ayrımcılık, Adliye ve Baroda algılanan ayrımcılık ve Mesleki 
kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık olmak üzere dört boyuta indirgenmiştir. 
Algılanan cinsiyet ayrımcılığının kadın avukatların sosyo-demografik 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği iki grup olması durumunda, 
normallik ve varyansların homojenliği varsayımları altında bağımsız örnek t 
testi, varsayımların sağlanmadığı durumda Mann-Whitney U testi kullanılarak 
test edilmiştir. İkiden fazla grup olması durumunda,  normallik ve varyansların 
homojenliği varsayımları sağlandığı takdirde Tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA), varsayımların sağlanmadığı durumda Kruskall-Wallis testi ile 
test edilmiştir. Analizler SPSS 23 istatistiksel paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.
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3.2.  Bulgular

Ankete katılan kadın avukatların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bilgiler 
Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Ankete Katılan Kadın Avukatların Sosyo-Demografik Özellikleri

Frekans

Yaş Değer Yüzde 
20-29 19 36,5
30-39 21 40,4
40-54 9 17,3
55+ 3 5,8
Eğitim

Lisans 48 92,3
Yüksek Lisans 4 7,7

Medeni Durum

Bekâr 17 32,7
Evli 35 67,3
Gelir

2500 TL’den az 3 5,8
2501-3500 TL arası 8 15,4
3501-4500 TL arası 12 23,1
4501-5500 TL arası 7 13,5
5501 TL ve üzeri 22 42,3

Yıl

0-5 Yıl 20 38,5
6-10 Yıl 10 19,2
11-15 Yıl 11 21,2
16-20 Yıl 4 7,7
21+ 7 13,5

Ailede Başka Avukat

Evet 16 30,8
Hayır 36 69,2

Büroda Çalışan Yakın

Evet 7 13,5
Hayır 45 86,5



KADIN AVUKATLARIN CİNSİYET AYRIMCILIĞINA YÖNELİK ALGILARI: LÜLEBURGAZ ÖRNEĞİ    7

Konum

Kendi Büronuz 35 67,3
Ortak Olarak Çalışan 2 3,8
Ücretli Çalışan 15 28,8

Büroda Çalışan Yakın
Eş 5 9,6
Arkadaş 2 3,8
Diğer(anne-baba-kardeş vb.) - -
Yok 45 86,5
Çocuk
Evet 28 53,8
Hayır 24 46,2

Kadın avukatların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans değerleri 
incelendiğinde, çalışmaya katılanların %76,9’unun 20-39 yaş arasında olduğu, 
eğitim durumuna ilişkin olarak ise %92,3’ünün lisans seviyesine sahip olduğu 
görülmektedir. Çalışmaya dâhil olan kadın avukatların %67,3’ü evlidir. Kadın 
avukatların, mesleki çalışma sürelerine bakıldığında, %38,5’ i 0-5 yıl, %19,2’ü 
6-10 yıl %21,2’isi 11-15 yıl deneyim sürelerine sahiptir. Aylık geliri 3501-4500 
TL arası olanların oranı %23,1, 5501 TL ve üzeri olanların oranı ise %42,3’tür. 
Ailede başka avukat çalışan bulunanların oranı %30,8, ailede başka avukat 
çalışan bulunmayanların oranı ise %69,2’dir. Büroda çalışan yakını bulunanların 
oranı %13,5, bulunmayanların oranı ise %86,5’tir. Bürodaki konumları açısından 
ankete katılanların büyük kısmını %67,3 pay ile kendi bürosunda çalışanlar 
oluşturmaktadır. Son olarak, kadın avukatların %53,8’inin çocuk sahibi olduğu, 
%46,2’sinin ise çocuk sahibi olmadığı görülmektedir.

Kadın avukatlara yöneltilen cinsiyet ayrımcılığı algılarına ilişkin bulgular 
EK-1’de verilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, avukatlık bürolarında erkek 
meslektaşlarıyla aynı yetki, sorumluluk, çalışma ortamı ile ücret yönündeki 
algılarını ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplardan kadın avukatların 
ayrımcılığa uğradıklarına yönelik algılarının yüksek olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan, kadın avukatlar mesleklerini icra ederken kadın kimliğinin etkisi ile 
kadın kimliğinin mesleki kariyere yönelik etkisini ölçen sorularda katılımcıların 
yarısından fazlası olumsuz düşünüp, ayrımcılık olduğu konusundaki görüşlerini 
ifade etmişlerdir. 

Müvekkillerle ilgili olarak, kadın avukatların, ayrımcılık olmadığına dair 
cevap verenlerin sayısının yüksek olmasına rağmen, ayrımcılığın olduğunu 
söyleyenlerin de az sayıda olmadığını ifade etmek gerekir. Dava süreçleri, 
icra kalemleri veya kolluk birimleri, mahkeme süreçleri ve zorunlu müdafii 
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görevlendirmelerine yönelik olarak, kadın avukatların yarısından fazlası ayrımcı 
tutumların bulunmadığı yönünde cevap vermişlerdir.

Üyesi olduğu baro yönetiminin ayrımcı tutumlarına ilişkin olarak, kadın 
avukatların çoğunluğunun olumlu yönde görüş bildirdiği görülmektedir. Bu 
sonuca, Kırklareli Barosunun sitesinde yer alan yönetim, disiplin, denetleme 
kurullarında ve TBB delegeliğinde bulunan kadın avukat oranının %43,4, erkek 
avukat oranının %56,6 olması ve Kadın Hakları Komisyonu adında bir faaliyet 
oluşturulması, kadın avukatların bir kısmının olumlu yönde cevap vermesinin 
sonucu olduğu düşünülebilir (https://www.kirklarelibarosu.org.tr/). Adliyede 
yeterli çalışma koşulları sağlanmasına ilişkin olarak ise kadın avukatların, 
bu alanda ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirtenlerin olmasının yanı sıra 
ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtenler de bulunmaktadır.

Çalışmada önceki araştırmalardan esinlenerek oluşturulan ve 17 sorudan 
oluşan cinsiyet ayrımcılığı ölçeğinin güvenirliği test edilmiş ve Cronba alfa 
değeri 0,899 bulunmuştur.  Ölçeğin güvenilir olduğu belirlendikten sonra Faktör 
analizi uygulanmış ve gerçekleştirilen Faktör analizi sonucunda elde edilen 
faktörler ve faktörlere ilişkin yük değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Cinsiyet Ayrımcılığı Ölçeğine Ait Faktör Yük Değerleri

1 2 3 4
A11 ,920
A10 ,905
A12 ,850
A14 ,752
A13 ,691
A18 ,734
A20 ,728
A23 ,692
A15 ,642
A21 ,802
A17 ,741
A16 ,672 ,433
A19 ,432 ,575
A24 ,409 ,749
A26 ,450 ,626
A22 ,412 ,623
A25 ,584

KMO 0,756
Barlett Küresellik Testi 605,307
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Faktör analizi sonucunda elde edilen bu dört boyut; 

•	 A10,A11,A12,A13,A14 maddelerini içeren 1. Faktör: İşyerinde algılanan 
ayrımcılık,

•	 A15,A18,A20,A23 maddelerini içeren 2. Faktör: Mesleki süreçte algılanan 
ayrımcılık,

•	 A16,A17,A19,A21 maddelerini içeren 3. Faktör: Mesleki kariyer sürecinde 
algılanan ayrımcılık,

•	 A22,A24,A25,A26 maddelerini içeren 4. Faktör: Adliye ve Baroda algılanan 
ayrımcılık olarak adlandırılmıştır. 

Faktörlere ilişkin olarak normallik testi Kolmogorov-Smirnov test istatistiği 
kullanılarak gerçekleştirilmiş olup test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Boyutlara İlişkin Normallik Testi Sonuçları

Boyutlar Test İstatistiği Olasılık

1 İşyerinde algılanan ayrımcılık 0,116 0,080

2 Mesleki süreçte algılanan ayrımcılık 0,071 0,200

3 Mesleki kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık 0,127 0,036

4 Adliye ve Baroda algılanan ayrımcılık 0,085 0,200

Test sonuçlarına göre İşyerinde algılanan ayrımcılık, Mesleki süreçte algılanan 
ayrımcılık ve Adliye ve Baroda algılanan ayrımcılık boyutlarının 0,05 anlam 
düzeyinde normal dağılım izlediği, Mesleki kariyer sürecinde algılanan 
ayrımcılık boyutunun ise normal dağılım izlemediği görülmektedir.

Bu nedenle İşyerinde algılanan ayrımcılık, Mesleki süreçte algılanan 
ayrımcılık ve Adliye ve Baroda algılanan ayrımcılık boyutlarının analiz 
edilmesinde varyansların homojenliğinin sağlanması durumunda parametrik 
olan testler (t testi ve tek yönlü varyans analizi) kullanılmış, Mesleki kariyer 
sürecinde algılanan ayrımcılık boyutunun test edilmesinde parametrik olmayan 
testler (Mann-Whitney U testi ve Kruskall-Wallis Testleri) kullanılmıştır. Söz 
konusu testler ile “Kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığı algıları demografik 
özelliklerine göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezine karşılık, 
“Kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığı algıları demografik özelliklerine göre 
farklılık göstermektedir” alternatif hipotezi sınanmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı 
algılarının yaş gruplarına göre farklılığının testine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te 
verilmektedir.
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Tablo 4. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Yaş Gruplarına Göre Farklılığının 
Testi

Ölçekler/Boyutlar Yaş N
Ortalama/
Ort. Sıra

F /Ki-Kare 
istatistiği

p-değeri

İşyerinde algılanan 
ayrımcılık

20-29
30-39
40-54
55+

19
21
9
3

0,175
-0,023
0,053
-1,104

1,465 0,236

Mesleki süreçte 
algılanan ayrımcılık

20-29
30-39
40-54
55+

19
21
9
3

0,073
-0,173
0,375
-0,373

0,795 0,502

Mesleki kariyer 
sürecinde algılanan 
ayrımcılık

20-29
30-39
40-54
55+

19
21
9
3

29,47
25,00
24,44
24,33

1,164 0,762

Adliye ve Baroda 
algılanan ayrımcılık

20-29
30-39
40-54
55+

19
21
9
3

28,11
25,62
26,78
21,67

0,592 0,898

Not: 1 ve 2 no’lu boyutlar Tek Yönlü Varyans Analizi ile 3 ve 4 no’lu boyutlar 
Kruskal-Wallis testi ile test edilmiştir.

Tablo 4’te verilen sonuçlar neticesinde, kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığı 
algılarının yaşlara göre farkının tüm boyutlar için istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile iş yerinde algılanan 
ayrımcılık(p=0,236>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (p=0,502>0,05), 
Mesleki kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,762>0,05 ) ve adliye 
ve baroda algılanan ayrımcılık (p=0,898>0,05) yaş gruplarına göre farklılık 
göstermemektedir.
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Tablo 5. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Eğitim Durumlarına Göre 
Farklılığının Testi

Ölçekler/boyutlar Eğitim N
Ortalama/
Ort. sıra 

t /Mann Whitney- 
U Test İstatistiği

p-değeri

İşyerinde algılanan 
ayrımcılık

Lisans
Y.lisans

48
4

0,046
-0,547

1,142 0,259

Mesleki süreçte 
algılanan ayrımcılık

Lisans
Y.lisans

48
4

-0,037
0,444

-0,923 0,361

Mesleki kariyer 
sürecinde algılanan 
ayrımcılık

Lisans
Y.lisans

48
4

25,333
40,500

40,000 0,054

Adliye ve Baroda 
algılanan ayrımcılık

Lisans
Y.lisans

48
4

26,729
23,750

85.000 0,706

Not: 1 ve 2 no’lu boyutlar bağımsız örnek t testi ile 3 ve 4 no’lu boyutlar Mann 
Whitney-U testi ile test edilmiştir.

Tablo 5’teki ortaya çıkan sonuçlara göre, kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığı 
algılarının eğitim durumlarına göre farkının tüm boyutlar için istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle, işyerinde algılanan ayrımcılık 
(p=0,259>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (p=0,361>0,05), Mesleki 
kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,054>0,05) ve adliye ve baroda 
algılanan ayrımcılık (p=0,706>0,05) eğitim durumlarına göre değişmemektedir. 

Tablo 6. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Medeni Duruma Göre Farklılığının 
Testi

Ölçekler/boyutlar
Medeni 
Durum

N
Ortalama/
Ort. sıra 

t/Mann Whitney-U 
Test İstatistiği

p-değeri

İşyerinde algılanan 
ayrımcılık

Bekar
Evli

17
35

24,941
27,257

271,000 0,605

Mesleki süreçte 
algılanan ayrımcılık

Bekar
Evli

17
35

-0,051
0,025

-0,253 0,802

Mesleki kariyer 
sürecinde algılanan 
ayrımcılık

Bekar
Evli

17
35

28,235
25,657

268,000 0,565

Adliye ve Baroda 
algılanan ayrımcılık

Bekar
Evli

17
35

-0,154
0,075

-0,769 0,446

Not: 2 ve 4 nolu boyutlar bağımsız örnek t testi ile 1 ve 3 nolu boyutlar Mann 
Whitney-U testi ile test edilmiştir.
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Tablo 6’da verilen sonuçlar doğrultusunda, cinsiyet ayrımcılığı algılarının 
medeni duruma göre farkının tüm boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı 
olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, işyerinde algılanan ayrımcılık 
(p=0,605>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (p=0,802>0,05), Mesleki 
kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,565>0,05) ve adliyede ve baroda 
algılanan ayrımcılık (p=0,446>0,05) kadın avukatların medeni durumlarına 
göre değişmemektedir.

Tablo 7. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Çalışma Sürelerine Göre Farklılığının 
Testi

Ölçekler/
boyutlar

Çalışma 
Süresi

N
Ortalama/Ort. 

Sıra
F /Ki-Kare 
istatistiği

p-değeri

İşyerinde 
algılanan 
ayrımcılık

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+

20
10
11
4
7

0,106
-0,196
0,335
-0,283
-0,389

0,792 0,536

Mesleki süreçte 
algılanan 
ayrımcılık

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+

20
10
11
4
7

0,080
-0,437
0,071
0,268
0,131

0,607 0,659

Mesleki kariyer 
sürecinde 
algılanan 
ayrımcılık

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+

20
10
11
4
7

30,700
23,100
23,273
33,500
20,429

4,516 0,341

Adliye ve 
Baroda algılanan 
ayrımcılık

0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+

20
10
11
4
7

26,050
28,900
24,909
36,750
21,000

3,142 0,534

Not:1 ve 2 no’lu boyutlar Tek Yönlü Varyans analizi,  3 ve 4 no’lu boyutlar 
Kruskall Wallis testi ile test edilmiştir.

Tablo 7’de verilen sonuçlar neticesinde, cinsiyet ayrımcılığı algılarının çalışma 
sürelerine göre farkının tüm boyutlar için istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 
görülmüştür. Başka bir ifadeyle, işyerinde algılanan ayrımcılık (p=0,536>0,05), 
mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (p=0,659>0,05), Mesleki kariyer sürecinde 
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algılanan ayrımcılık (p=0,341>0,05) ve adliyede ve baroda algılanan ayrımcılık 
(p=0,534>0,05) kadın avukatların çalışma sürelerine göre değişmemektedir.

Tablo 8. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Gelir durumuna Göre Farklılığının 
Testi

Ölçekler/
boyutlar

Gelir N
Ortalama/
Ort. Sıra

F /
Ki-Kare 
istatistiği

p-değeri

İşyerinde 
algılanan 
ayrımcılık

2500TL den az
2501-3500 TL arası
3501-4500 TL arası
4501-5500 TL arası
5501 TL ve üzeri

3
8
12
7
22

-0,162
0,218
-0,005
0,600
-0,246

1,084 0,375

Mesleki süreçte 
algılanan 
ayrımcılık

2500TL den az
2501-3500 TL arası
3501-4500 TL arası
4501-5500 TL arası
5501 TL ve üzeri

3
8
12
7
22

0,366
-0,119
0,106
-0,394
0,061

0,435
0,783

Mesleki kariyer 
sürecinde 
algılanan 
ayrımcılık

2500TL den az
2501-3500 TL arası
3501-4500 TL arası
4501-5500 TL arası
5501 TL ve üzeri

3
8
12
7
22

30,700
23,100
23,273
33,500
20,429

4,516 0,341

Adliye ve 
Baroda 
algılanan 
ayrımcılık

2500TL den az
2501-3500 TL arası
3501-4500 TL arası
4501-5500 TL arası
5501 TL ve üzeri

3
8
12
7
22

26,050
28,900
24,909
36,750
21,000

3,142 0,534

Not:1 ve 2 no’lu boyutlar Tek Yönlü Varyans Analizi ile 3 ve 4 no’lu boyutlar 
Kruskal-Wallis testi ile test edilmiştir.

Tablo 8’deki elde edilen sonuçlara göre cinsiyet ayrımcılığı algılarının 
gelir durumuna göre farkının tüm faktörler için istatistiksel açıdan anlamlı 
olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, işyerinde algılanan ayrımcılık 
(p=0,375>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (p=0,783>0,05), Mesleki 
kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,341>0,05) ve adliyede ve baroda 
algılanan ayrımcılık (p=0,534>0,05) gelir durumuna göre değişmemektedir.
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Tablo 9. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Avukatların  
Bulunduğu Konuma Göre Farklılığının Testi

Ölçekler/
boyutlar

Konum N
Ortalama/
Ort. Sıra

F /Ki-Kare 
istatistiği

p-değeri

İşyerinde 
algılanan 
ayrımcılık

Kendi büronuz
Ortak olarak çalışan
Ücretli çalışan

35
2
15

-0,144
-0,491
0,401

1,875 0,164

Mesleki süreçte 
algılanan 
ayrımcılık

Kendi büronuz
Ortak olarak çalışan
Ücretli çalışan

35
2
15

-0,101
-0,610
0,316

1,315 0,278

Mesleki kariyer 
sürecinde 
algılanan 
ayrımcılık

Kendi büronuz
Ortak olarak çalışan
Ücretli çalışan

35
2
15

24,714
46,500
28,000

4,117 0,128

Adliye ve 
Baroda 
algılanan 
ayrımcılık

Kendi büronuz
Ortak olarak çalışan
Ücretli çalışan

35
2
15

0,104
-2,637
0,110

9,700 0,000

Not: 1, 2 ve 4 no’lu boyutlar Tek Yönlü Varyans Analizi ile 3 no’lu boyut 
Kruskal-Wallis testi ile test edilmiştir.

Tablo 9’daki elde edilen sonuçlar neticesinde, cinsiyet ayrımcılığı algılarının 
bulunduğu konumuna göre farkının 4. Faktör haricindeki tüm faktörler için 
istatistiksel yönden anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, işyerinde 
ayrımcılık (p=0,164>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (0,278>0,05), 
Mesleki kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,128>0,05) bulunduğu 
konuma göre değişmemektedir. Ancak sadece 4. Faktör adliyede ve baroda 
algılanan ayrımcılık (p=0,00<0,05) bulunduğu konuma göre değişmektedir.
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Tablo 10. Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Çocuk Sahibi olma  
Durumuna Göre Farklılığının Testi

Ölçekler/boyutlar
Çocuk 
sahibi

N
Ortalama/
Ort. sıra 

t/Mann 
Whitney-U 
Test İstatistiği

p-değeri

İşyerinde algılanan 
ayrımcılık

Evet
Hayır

28
24

-0,069
0,081 -0,535 0,595

Mesleki süreçte 
algılanan ayrımcılık

Evet
Hayır

28
24

-0,037
0,043

-0,288 0,775

Mesleki kariyer 
sürecinde algılanan 
ayrımcılık

Evet
Hayır

28
24

24,786
28,500

288,000 0,378

Adliye ve Baroda 
algılanan ayrımcılık

Evet
Hayır

28
24

0,076
-0,089

0,591 0,557

Not: 1,2 ve 4 no’lu boyutlar bağımsız örnek t testi ile 3 no’lu boyut Mann 
Whitney-U testi ile test edilmiştir.

Tablo 10’daki elde edilen sonuçlar neticesinde, cinsiyet ayrımcılığı algılarının 
çocuk sahibi durumuna göre farkının tüm faktörler için istatistiksel açıdan 
anlamlı olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, işyerinde algılanan 
ayrımcılık (p=0,595>0,05), mesleki süreçte algılanan ayrımcılık (0,775>0,05), 
Mesleki kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık (p=0,378>0,05) ve adliyede 
ve baroda algılanan ayrımcılık (p=0,557>0,05) çocuk sahibi durumuna göre 
değişmemektedir. 

Sonuç ve Tartışma

Kadınlar, tarihsel süreçte toplumda çalışma hayatının birçok alanında yer 
almışlardır. Kadınların ücretli çalışan olmaları ise teknolojik, ekonomik ve 
toplumsal gelişmeler sonucunda yakın tarihte gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler, 
kadınları her ne kadar ücretli çalışan konumuna getirse de kadın istihdam 
oranları istenilen düzeye gelememiştir. Bunun nedeni, kadınların çoklu rol 
üstlenmeleri, kişisel tercihleri gibi bireysel faktörlerin yanı sıra toplumsal ve 
örgütsel faktörlerdir. Bu faktörler, kadınların çalışma hayatında yüksek oranda 
yer almalarını engellemektedir.  

Kadınlar, çalışma hayatına dâhil olduktan sonra, toplumlardaki cinsiyetçi 
yaklaşımlardan dolayı mesleklerini icra etmelerinde, işe alımlarından, işten 
ayrılmalarına kadar iş hayatının ayrımcı tutumlara maruz kalmaktadırlar. Bu 
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durum da kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını engellemiş ve kadın 
istihdamının yeterli düzeyde olmamasına sebebiyet vermektedir.

Kadınların, çalışma hayatında kadın kimliğinden kaynaklı ayrımcı 
tutumların hangi konularda olduğunu araştırmak da bu konuya dikkat edilmesi ve 
göz önünde bulundurulması açısından önemlidir. Bu doğrultuda, yapılan literatür 
incelemesinde çalışma hayatında kadınlara yönelik ayrımcılık hususunda birçok 
meslek üzerinden araştırmalar yapıldığı söylenebilir. Ancak, kadın avukatlarla 
ilgili Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde, kadın avukatlara yönelik 
pek fazla araştırma yapılmadığı görülmektedir. Örneğin: Gencer Aytaç 
(2019)’ın, kadın avukatların kariyer engellerini ele alan çalışması ve Balcı 
(2017)’nın, hukuk mesleğinde kadın temsilini içeren çalışması, Türkiye’de 
bizzat kadın avukatların çalışma hayatında uğradıkları ayrımcılığı temel alan 
nadir araştırmalardandır. Bu nedenle, yapılan araştırmayla Türkiye’deki kadın 
avukatların çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımcılığına ilişkin algılarının ortaya 
koyması amaçlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği’nin sitesindeki verilerden de görüleceği 
üzere, erkek avukatlar ile kadın avukatların sayısının birbirine yakın düzeyde 
olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamında, Kırklareli ili Lüleburgaz 
ilçesindeki kadın avukatlar ele alınmış, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları 
ayrımcı tutumların ne düzeyde olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.

Çalışmada, önceki çalışmalardan yola çıkarak 17 sorudan oluşan cinsiyet 
ayrımcılığı ölçeği kullanılmış ve yapılan faktör analizi sonucunda cinsiyet algısı 
İşyerinde algılanan ayrımcılık, Mesleki süreçte algılanan ayrımcılık, Adliye ve 
Baroda algılanan ayrımcılık ve Mesleki kariyer sürecinde algılanan ayrımcılık 
olmak üzere dört boyuta indirgenmiştir. Algılanan cinsiyet ayrımcılığının kadın 
avukatların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği 
istatistiksel testler yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde; 
Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesindeki kadın avukatların cinsiyet ayrımcılığına 
yönelik algılarında sosyo ekonomik göstergelerine göre istatistiksel açıdan 
farklılık saptanmamıştır. Diğer bir değişle, kadın avukatların yaş, mesleki 
deneyim, eğitim durumu, medeni durum, gelir durumu, çocuk ve bürodaki 
konumları gibi sosyo ekonomik göstergelerin kadın avukatların çalışma 
hayatlarında karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığı algılarında farklılık yaratmadığı 
bulunmadığı ileri sürülebilir. 

Sonuç olarak, araştırmayla kadın avukatlara anket sorularını iletirken 
yapılan görüşmeler ve elde edilen sonuçlara göre Kırklareli ili Lüleburgaz 
ilçesindeki kadın avukatların, çalışma hayatlarında çok yoğun düzeyde cinsiyet 
ayrımcılığı ile karşılaşmadıkları yönünde bir algıya sahip oldukları söylenebilir. 
Ancak, yapılan araştırmadaki istatistiksel sonuçlar noktasında; kadın 
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avukatların bir kısmı belli düzeyde çalışma hayatlarında cinsiyet ayrımcılığıyla 
karşılaştıklarını ifade ettikleri düşünülebilir. Çünkü anket çalışması esnasında 
bazı kadın avukatların, mahkemede yaşadıkları zorlukları, evlendikten sonra 
mesleklerini bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etmeleri, araştırmaya, 
konu kadın avukatların bir kısmının, mesleklerini icra ederken engellerle ve 
zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum ve anket sonucunda 
kadın avukatların bir kısmının,  belli alanlarda ayrımcılığa maruz kaldıklarına 
yönelik algılarının ortaya çıkması, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarını 
düşündürmektedir. 

Öneriler

Mevcut araştırmayla, kadın avukatların bir kısmının, kadın kimliğinden 
dolayı çalışma ortamlarında ayrımcı tutumlara maruz kalmış olabilecekleri 
gösterilmektedir. Bu sonuç, kadın avukatların mesleklerini daha rahat 
icra etmelerine yönelik düzenlemelerin ve uygulamaların önemini ortaya 
koymaktadır. Avukatlık bürolarındaki çalışma koşullarında, avukat-müvekkil 
ilişkilerinde, adliyedeki çalışma koşullarında, mahkemelerde karşılaşılan 
durumlarda, kolluk birimlerinde ve baro yönetiminde araştırmaya konu bu 
alanlarda, kadın avukatlara yönelik cinsiyete yönelik ayrımcılığı azaltacak 
ve önleyecek düzeyde birtakım düzenlemelerin yapılmasının önemli olacağı 
düşünülmektedir. 

Yapılan bu araştırma, Türkiye’deki kadın avukatların çalışma hayatlarında 
cinsiyet ayrımcılığına yönelik algılarını yansıtması ve önemini ortaya koyması 
açısından önemlidir.  Araştırmanın kapsamının, Kırklareli ili Lüleburgaz 
ilçesinde çalışan kadın avukatlarla sınırlı olmasından ötürü, konuyla ilgili 
yapılacak araştırmalarda il bazlı veya Türkiye geneli gibi daha geniş alanlarda 
çalışılarak, konunun daha detaylandırılması önem taşımaktadır.
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EK-1:Kadın Avukatlara Yöneltilen Cinsiyet  
Ayrımcılığı Sorularına İlişkin Bulgular
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10. Çalıştığım avukatlık bürosunda, erkek 
meslektaşlarımla aynı sorumluluklara sahip olduğumu 
düşünüyorum.

1
1,9

4
7,7

9
17,3

15
28,8

23
44,2

11. Çalıştığım avukatlık bürosunda, erkek 
meslektaşlarımla aynı yetkilere sahip olduğumu 
düşünüyorum.

1
1,9

5
9,6

10
19,2

16
30,8

20
38,5

12. Çalıştığım avukatlık bürosunda bana, erkek 
meslektaşlarımla benzer (ayrı oda, masa, malzeme, 
alt yapı imkânı vb.) çalışma ortamı sağlandığını 
düşünüyorum.

1
1,9

2
3,8

8
15,4

16
30,8

25
48,1
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13. Çalıştığım avukatlık bürosunda, erkek 
meslektaşlarım ile kadın kimliğimden dolayı farklı 
görev dağılımlarıyla karşılaşmıyorum (erkek avukatlar 
adliyelerde daha aktif görev alırken; kadın avukatlara 
büro işleri gibi daha pasif görevlerin verilmesi vb.).

3
5,8

9
17,3

8
15,4

12
23,1

20
38,5

14. Çalıştığım avukatlık bürosunda, ücretler 
konusunda, cinsiyete dayalı bir farklılık yapılmadığını 
düşünüyorum.

3
5,8

2
3,8

7
13,5

15
28,8

25
48,1

15. Avukatlık mesleğimi yürütürken, kadın kimliğimden 
kaynaklı ayrımcı ve cinsiyetçi bir yaklaşımla 
karşılaşmadım.

7
13,5

22
42,3

2
3,8

8
15,4

13
25,0

16. Cinsiyetimin, mesleki kariyerimde bir etkisi 
olduğunu düşünmüyorum.

10
19,2

18
34,6

2
3,8

8
15,4

14
26,9

17. Cinsiyetimin, mesleğimi icra etmemde bir etkisi 
olduğunu düşünmüyorum.

6
11,5

15
28,8

- 16
30,8

15
28,8

18. Avukatlık mesleğine başlarken, büro açmak, iş 
görüşmesi vb. konularda, kadın kimliğimden kaynaklı 
bir ayrımcılıkla karşılaşmadım.

4
7,7

16
30,8

7
13,5

12
23,1

13
25,0

19. Müvekkillerimin, kadın kimliğimden kaynaklı, 
ayrımcı tutumlarda bulunduğunu düşünmüyorum.

5
9,6

14
26,9

4
7,7

21
40,4

8
15,4

20. Müvekkillerimin, kadın kimliğimden kaynaklı 
olarak, boşanma, icra vb. gibi sadece hukukun belli 
alanlarında bana başvurduklarını düşünmüyorum.

4
7,7

9
17,3

6
11,5

23
44,2

10
19,2

21. Müvekkillerimin, kadın kimliğimden kaynaklı 
olarak, mesleğimi gereği gibi icra etmem konusunda, 
önyargılı olduklarını düşünmüyorum.

5
9,6

12
23,1

4
7,7

18
34,6

13
25,0

22. Kadın kimliğimden kaynaklı olarak, dava 
süreçlerinde, icra kalemlerinde ya da kolluk birimlerinde 
farklı ve ayrımcı bir tutumla karşılaşmıyorum. 

7
13,5

11
21,2

- 22
42,3

12
23,1

23. Mahkemelerdeki her türlü işlemde, kadın kimliğimin 
bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.

1
1,9

11
21,2

2
3,8

18
34,6

20
38,5

24. Zorunlu müdafii veya vekillik görevlendirmelerinde, 
kadın kimliğimden kaynaklı herhangi bir ayrımcılıkla 
karşılaşmıyorum.

3
5,8

12
23,1

6
11,5

12
23,1

19
36,5

25. Üyesi olduğum Baronun yönetimine katılımda, 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yapıldığını düşünmüyorum.  

- 2
3,8

3
5,8

13
25,0

34
65,4

26. Mesleğimi icra ederken, adliye tarafından sağlanan 
dinlenme odaları, kreş, temel sağlık hizmetleri vb. 
çalışma koşullarında ve sosyal hizmetlerde, ayrımcılık 
yapıldığını düşünmüyorum.

4
7,7

3
5,8

14
26,9

10
19,2

21
40,4
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1. Giriş

Tarım ve gıda değer zincirlerinin yapısında ve firmalar arasındaki 
ilişkilerde 1980’den bu yana büyük bir değişim süreci yaşanmaktadır. 
Özellikle gıda sektöründe teknolojinin getirdiği imkânlar sonucu 

yatay uzmanlaşmanın yerini dikey uzmanlaşma almış; üretim süreçlerinin 
parçalanmasıyla önceden tek işletmede gerçekleşen üretim birden fazla işletmede 
gerçekleşmeye başlamıştır. Yeni işbölümü verimliliği ve üretimi çarpıcı biçimde 
artırırken ekonomik faaliyetlerin küreselleşip, üretim aşamalarının farklı 
coğrafi alanlara yayılması ulusötesi üretim tarzının gelişmesine yol açmıştır.  
Üretim ve dağıtım aşamalarındaki bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler 
de tedarikçilerin, tüketicilerin ürünlere yönelik tercihleri üzerinde doğrudan 
sinyaller almalarını kolaylaştırmıştır. Bu gelişmelerin sonucu bir yandan tarım 
ve gıda değer zincirleri çok daha geniş bir alana yayılırken bir yandan da zincirde 
yer alan firmaların sayısı çarpıcı bir biçimde çoğalmıştır. .Üretim, işleme ve 
dağıtımın tüm aşamalarında tüketicinin korunması, gıda güvenliği ve kalitesi ile 
ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yaygınlaşması da değer zincirlerinin 
gelişimine önemli katkı sağlamıştır (Djanian ve Ferreira,2021:3).Tarım ve 
gıda zincirlerinin gelişiminde sadece iletişim, ulaşım ve ürün süreçlerindeki 
teknolojik yenilikler belirleyici olmamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde liberal politikaların giderek daha fazla benimsenmesi ile tarife, tarife 
dışı engellerin azalması, özelleştirmeler ve çok uluslu şirketlere verilen izinler 
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de bu süreçte etkili olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmaları, ikili 
ve bölgesel ticaret anlaşmaları yoluyla sağlanan daha fazla serbestleşme de bu 
duruma katkıda bulunmuştur. 

Küresel değer zincirlerinin tarım ve gıda sektörlerinde çok geniş bir ürün 
yelpazesinin eşzamanlı üretimini ve dağıtımını sağlaması, hem ticaret hacmini 
hem de ticarete konu olan ürün sayısını belirgin bir biçimde arttırmaktadır. 
Nitekim 1980’de 230 milyar USD olan küresel ticaret hacmi 2010’da 1.100 milyar 
USD’ye çıkarken; 1960’ta yaklaşık 6.000 olan ABD’de tipik bir bakkalda satılan 
ortalama ürün sayısı 2006’da yaklaşık 45.000’e yükselmiştir (Lianos,208:106).
Tarımsal gıda ticaretindeki büyümedeki hızlanma, ara mal ticaretinde gözlenen 
büyümede de kendini göstermektedir.  Dikey uzmanlaşmanın bir sonucu olarak 
hem tarım hem de gıda ürünlerinde ara mallardaki ticaret hacmi nihai mallardaki 
ticaret hacmini geçmiştir.  

Tarım ve gıda değer zincirleri, bu gelişmelere rağmen ortalama katılım 
ve uzunluk oranlarının düşük olması sebebiyle diğer değer zincirlerinden 
önemli oranda ayrışmaktadırlar. Gıda-tarım değer zincirlerinin katılımın düşük 
olmasının nedenlerin başında yüksek dış ticaret engelleri, yoğun tarımsal 
destekleme mekanizmaları ve söz konusu sektörlerin kırılgan-kolay bozulabilir 
ürünlerden oluşuyor olması gelmektedir. Gıda güvenliği sebebiyle tarımsal 
ürünler daha yüksek tarife ve tarife dışı ticaret engelleriyle karşı karşıyadırlar. 
Nitekim ağırlıklı ortalama tarımsal gıda tarifeleri için %2 iken sanayi malları 
için %6’dır (Greenville vd. 2017:5).  Tarım piyasaları doğrudan bütçe 
ödemeleri, fiyat kontrolleri gibi daha yüksek düzeyde hükümet müdahalelerine 
tabidirler (OECD,2016:25). Diğer yandan tarım ve gıda ürünlerinin, tüketim 
sürelerinin diğer ürünlerden daha kısa olması değer zincirlerinin katılım oranını 
ve uzunluğunu negatif olarak etkilemektedir. 

Türkiye’de başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere diğer gelişmekte 
olan ülkeler gibi neo liberal politikaların benimsenmesinden sonra küresel değer 
zincirlerine katılım süreci hızlanmıştır. Ancak firmaların önemli bir bölümünün 
küçük ölçekli olması ile pazarlama ağlarının yeterince gelişmemiş olması 
nedenleriyle tarım ve gıda zincirlerine katılım oranı ve değer zincirlerinin 
uzunlukları benzer büyüklükteki ülkelere göre de kısadır. Söz konusu 
sektörlerdeki firmalar ağırlıklı olarak nihai ürün aşamalarında uzmanlaşıp; girdi 
ve ara malı dışarıdan tedarik etmektedirler. 

Yukarıda ana hatları ortaya konan çalışma girişten sonra dört bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde küresel değer zinciri kavramı ve alt göstergeleri 
ele alındıktan sonra ikinci bölümde tarım ve gıda sektörleri değer zincirlerinin 
yapısı diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Üçüncü bölümde 
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Türkiye’deki tarım ve gıda sektörlerinin yapısı ortaya konup son bölümde genel 
bir değerlendirme yapılacaktır.

2. Küresel Değer Zincirleri

İletişim ve ulaşım başta olmak üzere teknolojide yaşanan gelişmeler, neo liberal 
politikaların küresel ölçekte yaygınlaşması ile bölgesel ticaret anlaşmalarının 
sayısındaki artışla birlikte firmalar küresel değer zincirlerinde (KDZ) belirli 
bir ürün yerine bir ürünün farklı süreçlerinde uzmanlaşmaktadırlar. Bir ürünün 
tasarımından üretimine; üretiminden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri 
kapsayan değer zincirleri içindeki bu dikey yapılanma, firmalara karşılaştırmalı 
avantaja sahip oldukları alanlarda uzmanlaşma imkânı vermektedir. Dolayısıyla 
günümüzde ülkelerin küresel ekonomideki yeri de küresel değer zincirlerine 
katılımlarıyla ilişkilendirilmektedir. Küresel değer zincirleri ile ilgili verilerin 
kabul görmesinin diğer bir nedeni de bürüt dış ticaret istatistiklerinden 
farklı olarak ülkelerin tek tek üretim zincirlerinde elde ettikleri katma değeri 
göstermelerinden kaynaklanmaktadır (Koopman vd., 2014).Bir ülkenin dikey 
olarak parçalanmış üretim sürecine ne ölçüde dahil olduğunu göreceli ve mutlak 
olarak ifade eden KDZ’ye katılım göstergesi, ülke ihracatının yüzde kaçının 
küresel değer zincirlerinin içinde gerçekleştiğini göstermektedir.  KDZ’ye 
katılım ileri ya da geri yönlü bağlantılardan oluşmaktadır. Geri yönlü bağlantı, 
herhangi bir ülkenin ihracatında, yabancı girdilerin payını; ileri yönlü bağlantı, 
diğer ülkelerin ihracatlarında belli bir ülkede yaratılan girdilerin payını 
ölçmektedir. Ülkelerin ihracatlarındaki ithal girdilerin payı ve üçüncü ülkelerin 
ihracatlarında kullanılan yerli ara ürünler, dikey uzmanlaşmanın önemi hakkında 
fikir verirken, değer zincirlerinin ne kadar uzun olduğunu, yani bir ürünün 
üretimindeki üretim aşamalarının toplam sayısını göstermezler. Uzun değer 
zincirleri firmaları kapasitelerini geliştirip, katma değeri yüksek faaliyetlere 
yönelmeleri konusunda da teşvik edici rol oynamaktadır. Bu nedenle firmaların 
dolayısıyla da ülkelerin katma değer potansiyellerini de gösteren KDZ’lerin 
“uzunluğuna” ilişkin bir gösterge yararlı ve tamamlayıcı olmaktadır. 

GVC’lerin uzunluğu, Fally (2011) tarafından bir ürünün üretiminde 
gerçekleşen üretim aşamalarının toplam sayısı olarak tanımlanmıştır. Değer 
zincirleri uzunluk endeksi, üretim tek aşamada gerçekleşiyorsa 1 değerini 
alırken üretim aşamalarının sayısı arttıkça kaç aşamadan geçildiğine veya kaç 
girdi kullanıldığına bağlı olarak endeks değeri de büyümektedir. Girdi çıktı 
tablolarından yaralanarak yabancı ve yerli girdiler hakkında elde edilen verilerle 
değer zincirinin yerli ve yabancı katkılarını tespit etmek mümkün olmaktadır. 
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Endeksin değeri, üretim tesisi düzeyindeki bilgilere dayalı olarak hesaplanıp, 
elde edilen veriler üretim aşamaları sayısı olarak da yorumlanabilmektedir. 
Ticaret ve işlem maliyetlerinde azalma, üretimdeki parçalanmayı dolayısıyla da 
değer zincirlerinin uzunluğunu arttırmaktadır. Üretim süreçlerinin uzunluğunu 
etkileyen diğer faktör de küresel ekonomik krizlerdir. Nitekim 2008 mali krizinden 
sonra değer zincirlerinin uzunluklarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. 
Değer zincirlerinin uzunluklar ile ilgili önemli bir nokta da söz konusu endeksin 
sektörler arasında farklılaşmasıdır (Backer and Miroudot, 2014:4). En yüksek 
parçalanma endeksine sahip beş sektör: “Televizyon ve iletişim ekipmanı”, 
“motorlu taşıtlar”, “temel metaller”, “tekstil, deri ve ayakkabı” ve “elektrikli 
makinalar”dır. Hizmet sektörlerinin ortalama olarak daha kısa değer zincirleri 
olsa da ‘inşaat’, ‘oteller ve restoranlar’, ‘araştırma ve geliştirme’ veya ‘ulaştırma 
ve depolama’ gibi bazı hizmet sektörleri de nispeten uzun değer zincirlerine 
sahiptirler. Yalnızca ‘eğitim’ veya ‘gayrimenkul faaliyetleri’ gibi sektörler, 
üretimde önemli bir parçalanma içermeyen alt sektörlerdir.

Bir firmanın değer zincirindeki konumu nedir? Ülkeler ilgili sektörlerde değer 
zincirlerinin hangi aşamalarında uzmanlaşmaktadırlar? KDZ’lerin derinliği yani 
ülkelerin katılım oranları/biçimleri ve KDZ’lerin uzunluğu değerlendirildikten 
sonra, önemli soru ülkelerin değer zincirinde nerede konumlandıklarıdır. Bir ülke 
uzmanlığına bağlı olarak yukarı üretim yoğun süreçlerde veya aşağı tüketicilere 
yakın süreçlerde uzmanlaşabilir. Yukarı aşamalarda uzmanlaşan ülkeler, AR_
GE, tasarım ve üretimin çeşitli aşamalarında; aşağı aşamalarda uzmanlaşan 
ülkeler ise işlenmiş ürünlerin montaj veya müşteri hizmetlerinde faaliyet 
göstermektedirler. Fally (2011) ile Antras vd. (2012), ülkelerin değer zincirlerinde 
nerede konumlandıklarını göstermek için “Nihai talebe olan mesafe” olarak 
adlandırılan bir “yukarı akış” ölçüsü getirmişlerdir. Endeks, belirli bir ülkedeki 
endüstri tarafından üretilen mal veya hizmetlerin nihai tüketicilere ulaşmasına 
kadar kaç üretim aşamasının kaldığını ölçmektedir. Çin, Tayvan, Hong Kong, 
Malezya, Filipinler, Singapur veya Tayland gibi Asya ekonomilerinin yanı sıra 
Avusturya, Almanya, İrlanda veya Lüksemburg gibi AB ülkelerin de yukarı akış 
göstergelerinde önemli ölçüde artış gözlemlenmektedir. Ortalama olarak, çoğu 
ülkenin yukarı yönde hareket etmesi, KDZ›lerin uzunluğundaki genel artış ve 
dış kaynak kullanımı olgusuyla ilişkilidir. Bazı girdilerin üretimi dışarıdan temin 
edildiğinde, katma değerleri ara girdi sağlayan endüstrilere kayarken ve nihai 
talebe olan mesafe de artmaktadır.

3.  Tarım ve Gıda Ürünleri Sektörü Küresel Değer Zincirleri

Küresel değer zincirleri ve üretim ağları yalnız imalat sanayi ürünleri ile sınırlı 
değildir. Hizmet ve tarım- gıda sektörlerindeki ticaretin büyük kısmı da küresel 
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değer zincirleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Tarım- gıda sektörüyle ilgili 
değer zincirleri, tarımda küresel işbölümünün değişmesi, teknolojik gelişmeler 
ve tarımsal liberal politikaların yaygınlaşmasıyla hızlı bir büyüme trendine 
girmişlerdir. Yeşil devrimle, tarımda alternatif yöntem ve ürünlerin ortaya çıkması 
ve mevcut ürünlerin verimliliklerinin çarpıcı bir biçimde artması, teknoloji ve 
girdi tedarikçisi çok uluslu firmaların sektöre bakışını değiştirmiştir. Diğer 
yandan iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle bu firmaların 
tarımsal değer zincirlerini genişletmeleri ve yönetmelerini kolaylaşmıştır. 
Üçüncü olarak çok uluslu firmalar, gelişmekte olan ülkelerde liberal tarımsal 
politikaların yaygınlaşmasıyla karlarını arttırmak için aktivitelerini çeşitlendirip 
mevcut iş bölümünü değiştirecek yapısal değişiklik arayışına girmişlerdir. 
Yeni iş bölümü ile çok uluslu firmalar, doğrudan ve dolaylı yoldan üretim 
faaliyetlerini artırırlarken; gelişmekte olan ülkeleri de geleneksel ürünler yerine 
kendi kontrollerinde niş pazarlar için yüksek değerli gıda ürünleri üretimine 
yönlendirmişlerdir (Özkul, 2021:1330). 

Günümüzde tarım-gıda sektörü, ağırlıklı olarak küresel gıda işleyicileri 
ve perakendeciler tarafından yönetilen değer zincirleri etrafında giderek daha 
fazla yapılanmaktadır. Alıcı güdülü bir yapıya sahip olan tarım ve gıda değer 
zincirinde, toptancı, perakende ve ithalatçıların oluşturduğu alıcılar, talepleri ve 
talep ettikleri ürünlerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda yönlendirmeleri 
ile zinciri şekillendirmektedirler. Alıcıların davranışlarını belirleyen unsurların 
başında tüketicilerin davranışları gelmektedir. Tüketicilerin bilinçlenip tüketim 
alışkanlıklarını değiştirerek kalite ve gıda güvenliği ön plana çıkarmaları, alıcı 
firmaların bu talepleri karşılamak için dikey bir koordinasyona gitmelerine 
neden olmaktadır (Reardon ve Timmer, 2007). Nispeten az sayıdaki alıcı 
firma bu dikey yapılanmada küresel gıda tedarikini organize ederek gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkelerdeki küçük üreticileri tüm dünyadaki tüketicilere 
bağlamaktadırlar. 

Alıcıların değer zincirlerindeki diğer bir fonksiyonu da firmaların elde 
ettikleri katma değeri etkileyebilme gücüdür. Tarım ve gıda sektörleri KDZ’lerine 
katılım, katılımcılar ve ülke ekonomilerini, verimlilik, teknoloji ve istihdam ve 
pazarlama kanalları açılarından olumlu etkileme potansiyeline sahip olsa da 
elde edilen katma değer önemli oranda alıcıların davranışlarına bağlıdır. Diğer 
alıcı güdülü değer zincirlerinde olduğu gibi tarım ve gıda değer zincirlerinde de 
bazı alıcılar, değer zincirlerinde yer alan firmaların iyi uygulamalar ile gelişmiş 
teknolojileri benimsemelerini ve daha fazla katma değer elde edebilecekleri 
üst halkalara yükselmelerini teşvik ederlerken diğerlerine karşı farklı şekilde 
davranabilmektedirler. Bazı alıcıların değer zincirlerindeki diğer firmaları 
gelişmesini desteklememe nedeni, tasarım ve pazarlama gibi daha yüksek katma 
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değerli faaliyetlerin yer aldığı halkalara geçerek kendilerine rakip olmalarını 
istememelerinden kaynaklanmaktadır (Humphrey ve Schmitz, 2002).

3.1.		Tarım	ve	Gıda	Zincirine	Katılımı	Belirleyen	Faktörler

İmalat sektörleriyle karşılaştırıldığında, tarımsal gıda ürünlerinin uluslararası 
ticaretini etkileyen unsurlar hakkında daha az şey bilinmektedir. Tarım ve gıdanın 
alt sektörlerinde, küresel değer zincirlerine katılımı etkileyen ürün özellikleri, 
ticari engeller ve hükümet müdahalesi gibi çeşitli faktörlerin etkileri de 
farklılaşabilmektedir. Ülkelerin tarım ve gıda küresel değer zincirlerine katılım 
oranını belirleyen faktörleri yapısal faktörler, ticaret ve yatırım politikaları, 
hizmetler sektöründen yararlanma biçimi ile yurtiçi tarım politikalarından 
yararlanma biçimi başlıklarında toplayabiliriz.

3.1.1.	 Yapısal	Faktörler

Yapısal faktörlerle başlığı altındaki coğrafi, ekonomik, sosyal ve politik 
(kurumlar, yönetişim ve politika ayarları) faktörler, iki ülke arasındaki ticareti 
dolayısıyla KDZ’lere katılımı etkilemektedir. Benzer şekilde firmaların KDZ’ye 
katılımında, iç pazarların göreli büyüklüğü, ortak tarih, ortak geçmiş gibi 
kültürel faktörler de rol oynamaktadır. Son olarak altyapıyla ilgili toprak ve 
su kaynakları gibi donanımlardan kaynaklanan karşılaştırmalı avantajlar değer 
zincirlerine katılım ve ticareti arttırmaktadır (Bojnec ve Ferto, 2015). Ampirik 
çalışmalar, söz konusu yapısal faktörlerin, tarımsal gıda ticareti de dahil olmak 
üzere ticaretin güçlü belirleyicileri olduğunu göstermiştir (Barbalet ve diğerleri, 
2015; Carrere, 2006; Cheng ve Wall; 2005). 

Ancak bu faktörler, geriye ve ileriye dönük katılım üzerindeki etkileri 
açısından birbirlerinden ayrışmaktadırlar. OECD (2015), sektöründeki pazar 
büyüklüğünün geriye dönük KDZ katılımı ile yüksek oranda negatif bir şekilde 
ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştur. Büyük bir iç pazar, genel olarak ticareti 
artırıp, kaynak sağlanacak daha büyük bir yerli ara ürün havuzu yaratarak katılım 
oranını düşürmektedir. Gelişmişlik düzeyi de katılım ve bu katılımın biçimi ile 
yakından ilişkilidir. GSYİH’larının büyük bölümünü tarım sektöründen oluşan 
gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerin sektörde girdi olarak kullanılan birincil 
ürünlerin üretiminde uzmanlaşma eğiliminde olmaları ileriye dönük katılım 
potansiyelini artırmaktadır. Ülkelerin gelişmesine paralel olarak tarımsal emeğin 
verimliliğinin artıp tarımın GSYİH içindeki payının azalması ve sanayileşmenin 
bu aşamasında daha fazla girdiye ihtiyaç duyan üretim sistemlerine kullanılması 
ise geriye dönük bağlantıları arttırmaktadır.
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3.1.2.		 Ticaret	ve	Yatırım	Politikaları

Tarım ve gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddesi olma özelliklerinden dolayı 
diğer sektörlerden daha fazla korunup sübvanse edilmektedir. Dolayısıyla 
sektördeki tarife ve tarife dışı engeller, Dünya Ticaret Örgütü kurulduktan sonra 
çarpıcı olarak düşse de diğer sektörlerdekilerden daha yüksek kalmaya devam 
etmektedir. Tarımsal gıda ürünlerle ilgili tarifelerin en yüksek olduğu ürünler 
nihai; en düşük olduğu ürünler ise sermaye birikimi için kullanılan mallardır. 
Nihai ürünlerde yüksek tarife oranları, üretim süreçlerinin parçalanmasını 
engellemektedir. Daha fazla nihai ürünün daha küçük yerli katma değer ile 
ihraç edilmesi yerli katma değer üzerindeki etkin tarifeyi büyütmektedir. 
Bu, değer zincirinin katılımcı sayısını ve uzunluğunu sınırlandırmaktadır 
(Greenville vd, 2017:23). Değer zincirleri sisteminde, ara girdilerin nihai ürüne 
dönüştürülmeden ihracata konu oldukları her ülkede tarifeye maruz kalmaları 
tarife etkisini arttırmaktadır. Değer zincirlerine ileriye dönük katılım, diğer 
ülkelerin uyguladığı tarifelerle; geriye dönük katılım, ülkenin kendi tarife 
politikalarıyla negatif ilişkilidir.

Uluslararası ticaret anlaşmalarının sayısının artmasıyla, tarım-gıda 
ürünlerinde yaşanan tarife düşüşlerin aksine, tarife dışı önlemlerde (TDE’ler)  
artış gözlenmektedir. Tarım-gıda ürünlerinde TDE’ler, tüketicileri korumaya 
yönelik yerel müdahaleler, sağlık ve bitki sağlığı (SPS) önlemleri ve ticaretin 
önündeki teknik engeller (TBT) gibi ağırlıklı olarak denizaşırı ülkelerden tedarik 
edilen ürünleri hedefleyen önlemleri içermektedir. SPS ve TBT önlemleri, 
tedarik zincirinde üretim ve ithalat aşamalarını yoğun olarak etkilemektedir. 
Üretim aşamasında ürün standartlarına uyum kaynaklı maliyet artışlarına; 
ithalat aşamasında da muayene ve test süreçleri kaynaklı gecikmelere neden 
olmaktadır.

Bölgesel ticaret antlaşmaları ve entegrasyonlar da değer zincirine katılım 
biçimleri ve oranlarını etkilemektedir. Avrupa tarımsal gıda değer zincirleri, Çin 
ve ABD’ye kıyasla Bölge dışından daha az kaynak sağlarken ürün tedarikini 
ağırlıklı olarak Bölge dışına gerçekleştirmektedir (OECD,2019). Çin, hem 
kaynak temininde hem de diğer pazarlara ürün arzında küresel değer zincirleri 
aracılığı ile daha geniş bir coğrafyada ticaret yaparken; ABD, küresel değer 
zincirleri vasıtasıyla ürünleri yoğun olarak bölge dışından kaynak temin edip 
ürün arzını ağırlıklı olarak yerel olarak gerçekleştirmektedir. Avrupa ve Çin’deki 
tarım ve gıda değer zincirleri diğer bölgelere göre daha gelişmiştir.

Yatırım politikaları da tarımsal-gıda KDZ’lerine katılımda dolaylı 
bir rol oynamaktadır. Üretimin artan parçalanmasında kilit bir rol oynayan 
doğrudan yabancı yatırımlar, hem ileri hem de geriye dönük pazarlara katılımı 
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etkilemektedir (OECD, 2013). Çok uluslu şirketlere verilen faaliyet izinleri, çok 
uluslu şirketlerin değer zincirindeki konumuna göre ileri veya geri bağlantıyı ya 
da ikisini birden artırmaktadır.

3.1.3.	 	Hizmetler	Sektöründen	Yararlanma	Biçimi

Tarımsal gıda sektörü ile ilgili küresel değer zincirleri, sadece sektördeki 
aktörleri birbirine bağlamakla kalmaz, diğer sektörler ve tarımsal gıda sektörü 
arasında da köprü oluştururlar. Tarım ve gıda sanayi ihracatından elde edilen 
katma değerin önemli bir bölümünü yurt içi ve yurt içi hizmetlerin katkısı 
oluşturmaktadır. 2011 yılında toplam tarım ihracatında yurt içi hizmetler  ve yurt 
dışı hizmetlerin payları %16,2 ve %9,7 iken aynı oranlar gıda sektörü ihracatı 
için sırasıyla %23.3 ve %12.9 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde hizmet 
sektörünün katkısı daha fazla belirleyici olmaktadır. 2014 yılında tarımsal-gıda 
ürünleri nihai değeri içinde hizmet sektörü girdileri katkısı, gelişmiş ülkelerde 
%30; gelişmekte olan ülkelerde ise %23 olmuştur (Greenville vd., 2019:30). 
Özellikle gıda sektörüyle olan ilişkisi her geçen gün artan  hizmet sektörünün 
rekabet gücü, tarımsal gıda üretimi ve ihracat maliyetleri ile KDZ katılımının 
önemli bir belirleyicisi konumuna gelmiştir. Taşıma, depolama, lojistik, iletişim 
gibi hizmet girdileri, malları, bilgi birikimini transfer etmeye ve farklı coğrafi 
bölgelerdeki faaliyetleri hızlı bir şekilde koordine etmeye yardımcı olarak 
KDZ’lerin verimli işleyişini sağlarlar. Tüketim süresi kısıtlı, kolay bozulabilir 
tarım- gıda ürünlerinde söz konusu hizmet faaliyetlerinin kalitesi ve içeriği 
belirleyici rol oynamaktadır.

 Hizmet içeriğindeki çeşitliliğin tarım- gıda sektörlerinde KDZ katılımıyla 
diğer bir ilişkisi de tarımsal gıda pazarlarındaki rekabetin ve talebin değişen 
doğasından kaynaklanmaktadır. Tarım-gıda sektörleri,  nihai ürünlerde hizmet 
faktörünü bir ürün farklılaştırma biçimi olarak kullanarak rekabet avantajı 
etmektedirler. Girdi tarafında ise uluslararası şirketlerin tarımsal girdinin 
yanında müşterilerine finansman, teknoloji, pazar gibi çeşitli hizmet erişimlerini 
sağlamaları değer zincirlerine katılımı teşvik etmektedir.  

3.1.4.	Yurtiçi	Tarım	Politikaları

Yurtiçi tarım politikaları, tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünü ve ticarete 
katılımını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Yurtiçi tarım politikalarının 
uygulamasında da yönetişim kalitesi, etkin piyasa mekanizması, beşeri ve fiziksel 
sermaye kapasitesi, eğitim seviyesi, finansmana erişim ve lojistik kalitesi değer 
zincirlerindeki ticaretin önemli bir belirleyici olabilmektedirler.
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3.2.		Tarım	ve	Gıda	Ürünleri	Sektörlerinde	Ülkelerin	Değer	Zincirlerine	
Katılımları	ve	Konumları	

Teknojik gelişmelerle artan uzmanlaşma ve yapısal farklılıklar dolayısıyla 
tarım ve gıda ürünleri değer zincirlerine katılım konusunda önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. Genel olarak tarım sektörü katılımcıları, hammadde tedarikçisi; 
gıda sektörü katılımcıları ise girdi temini edici olarak değer zincirlerine 
katılmaktadırlar. Greenville vd.’lerin 2017 ve 2019’daki çalışmalarından 
vurguladıkları gibi tarım sektöründe değer zincirlerine katılımda ürün bazında 
da çarpıcı farklılıklar gözlenmektedir.  Çeltik, çiğ süt ve şeker kamışı ve pancar 
gibi bozulabilir tarımsal ürünler değer zincirlerine çok az doğrudan katılıma 
sahiptirler. Bu sektörlerin katılımı, diğer yerli işleme sektörlerine bağlantılar 
yoluyla gerçekleşmektedir. Tarımsal gıda sektörü arasında, daha yoğun ticareti 
yapılan ürünler arasında, yağlı tohumlar ve bitki bazlı lifler en yüksek ileriye 
dönük katılım oranlarına; bitkisel yağlar ve katı yağlar, süt ve yün ve ipek 
ürünleri gibi bazı gıda sektörleri en yüksek geri katılım oranlara sahiptirler. İleri 
ve geri katılım arasında çok düşük korelasyon olması değer zincirinin farklı 
bölümlerinde ara ürünlerin tedarikçileri veya kullanıcıları olarak endüstri temelli 
bir uzmanlaşmayı akla getirmektedir. Hem yüksek ileri hem de geri bağlantı 
katılım oranlarına sahip olduğu için tarım-gıda KDZ’lerinin ortasında yer alan 
çok az sektör bulunmaktadır.

Tarım ürünleri ile birlikte gıda ürünlerinde de küresel değer zincirlerine 
katılım oranının en yüksek olduğu ülkeler, Kamboçya, Vietnam, Brezilya ve 
Arjantin’dir. Bölgesel ürün ağlarıyla entegrasyon ve liberal tarım politikalarının 
yoğun olarak uygulanması ile tarıma elverişli geniş arazilere sahip olunması bu 
ülkelerin ortak özellikleridir. Yurtiçi pazarın nispeten küçük olduğu ülkelerde 
tarımsal değer zincirinin büyük kısmını uluslararası bağlantılar, büyük ülkelerde 
ise ulusal bağlantılar oluşturmaktadır.  Nitekim Singapur, Lüksemburg, İrlanda 
gibi ülkelerde küresel değer zincirlerine katılım ağırlıklı olarak uluslararası 
bağlantılar; Çin’de ise ulusal bağlantılar şeklinde gerçekleşmektedir. Tarım 
ve gıda değer zincirlerindeki en önemli hublar Çin, ABD ve Almanya’dır 
(OECD, 2018). Bu ülkeler, tarımsal gıda KDZ’lerinde katma değer arz ve 
talebinin çoğunu yönlendirmektedirler. Özellikle Çin, tarımsal gıda katma değer 
zincirlerinde geri ve ileri bağlantısını en fazla arttıran kilit bir ülke olarak öne 
çıkmaktadır. Farklı üretim aşamalarında kullandığı ara girdilerin çoğu yerli 
girdi olan Çin’in, KDZ’deki diğer bir özelliği de tarım ve gıda ürünlerinde nihai 
tüketicilere uzaklığı en fazla olan ülke olmasından kaynaklanmaktadır.

Yapı itibari ile tarım ve gıda ürünlerindeki değer zincirleri imalat sanayindeki 
değer zincirlerinden daha kısadırlar. Tarım ürünlerinin önemli bir bölümünün 
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kolay bozulabilir ve tüketim süresi kısa ürünlerden oluşması nedeniyle ortaya 
çıkan bu durum ürün bazında da farklılaşmalara yol açamaktadır. TV ve iletişim 
ekipmanlarında, 3,1; motorlu araç sanayinde 3 olan değer zincirlerinin uzunluğu, 
tarım ürünlerinde 1,3 ile 2,5 gıda ürünlerinde ise2,3 ile 2,9 arasında değişmektedir 
(De Backer, K., Miroudot, 2014). Fally (2012), ABD ekonomisinde en uzun 
değer zincirlerinin et paketleme ve işleme tesisleri olduğunu ortaya koymuştur. 
Hayvansal ürünler söz konusu olduğunda, tüketilen tüm gıdayı üretmek için 
yukarı akış yönünde birçok tarımsal girdi üreten firma bulunurken aşağı akış 
yönünde de söz konusu ürünleri işleyip otellere veya restoranlara ulaştıran uzun 
perakende zincirleri yer almaktadır. 

Hem tarım hem de gıda ürünlerinde girdi üreten yukarı akış bölümlerinde 
en fazla uzmanlaşan dolayısıyla tüketicilere uzaklığı en fazla olan Çin’i tarımsal 
ürünlerde Brezilya ve Arjantin, gıda ürünlerinde ise Malezya takip etmektedir. 
Tarım ürünlerde tüketiciye uzaklık en endeksi en düşük olan ülkeler İsrail ve 
Hindistan iken gıdada Arjantin, Kamboçya ve Vietnam’dır. Söz konusu ülkeler, 
ağırlıklı olarak birkaç üretim aşamasından sonra nihai tüketicilere giden ürünler 
üretmektedirler.  Tarımın ülke ekonomisi içindeki ağırlığı Çin ile benzer 
Hindistan’da tam tersi bir durum görülmektedir. Bu tablo, katılım endeksi ile 
nihai talebe olan uzaklık arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Tarım ve 
gıda ürünlerinin önemli ihracatçıları, değer zincirinin hem yukarısında hem de 
aşağısında bulunabilmektedirler. 

4. Türkiye’nin Tarım ve Gıda Değer Zincirlerindeki Konumu

Türkiye’de tarım ve gıda sektörünün yapısı, 1970’lerin ikinci yarısında 
uluslararası işbölümündeki değişim ve 1980 yılından sonra benimsenen neo 
liberal politikalarla önemli oranda değişmiştir. Yeni uluslararası iş bölümünün 
sonucu olarak Türkiye’de de tarım sektöründe diğer gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi geleneksel ürünlerin payı çarpıcı biçimde azalırken katma 
değeri yüksek ancak ithal girdi payı fazla tarımsal ürünlerin payı artmıştır 
(Aydin,2010:173). Uluslarüstü kurumların politikaları tarafından şekillendirilen 
bu süreçte ihracat ve ithalatta yapılan düzenlemeler, özelleştirmeler, yabancılara 
verilen izinlerle tarım alanında faaliyet gösteren ihracatçıların sayısı artsa da 
tarım sektörü, çok uluslu şirketlere girdiler, üretim ve dağıtım ağı anlamında 
daha fazla bağımlı hale gelmiştir.

Bununla birlikte tarım ve gıda sektörlerinde neo liberal politikalara geçiş 
ve küresel ekonomiyle bütünleşme diğer sektörlere göre daha kademeli ve 
yavaş gerçekleşmektedir. Nitekim OECD’nin yaptığı son çalışmada, tarım ve 
gıda sektörleri ihracatında yabancı ara mal ve hizmetlerin payı sırasıyla %21 
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ve %24’tür (OECD,2018:2). Bu veriler, Türkiye’deki sektörel ortalama olan 
%29,1’in altındadır. De Backer, K., Miroudot (2014) yaptıkları çalışmada, 
Türkiye’nin küresel değer zincirlerine ortalama katılım oranını  % 38, tarım 
ürünleri küresel değer zincirlerine katılım oranını %10’nun biraz altında; 
gıda ürünleri ise %10’nun biraz üstünde hesaplamışlardır. Türkiye bu katılım 
oranlarının büyüklüğü açısından ağırlıklı olarak OECD ülkelerinin yer aldığı 
51 ülke içinde gıda sektöründe, 37 tarımda ise 27.sırada bulunmaktadır. 
Türkiye’nin en çok ihracat geliri elde ettiği motorlu araç sektöründe katılım 
oranı ise  % 45 olarak gerçekleşmiştir. .Bammann’ın (2007) Pasifik ülkeleriyle 
ilgili çalışmasında vurguladığı gibi özellikle küçük ölçekli firmaların değer 
zincirlerine planlı bir şekilde entegre olmaları, söz konusu firmaların ve ilgili 
sektörün gelişimine önemli katkı sağlayabilmektedir.

2000’li yıllarda DTÖ, AB Dünya Bankası ve IMF ile yapılan antlaşmalar 
ve görüşmeler sonucunda alınan kararlar, Türkiye’nin tarım ve gıda 
sektörlerinin küresel değer zincirleriyle bağlanma sürecini hızlandırmıştır. 
Grafik 1’de görüldüğü gibi tarım ve gıda sektörleri 2010 sonrası ihracat içinde 
yabancı katma değerin payının arttığı az sayıdaki sektör içinde yer almaktadır. 
Ekonomide ortalama olarak brüt ihracat içinde yabancı katma değerin payı, 
2011-2015 yılları arası %19,4’den %16,5’e düşerken; söz konusu oran tarım 
sektöründe %5’den %9’a; gıda sektöründe ise %9’dan %11’e yükselmiştir 
(OECD, 2018:2). Grafik 2’ de görüldüğü gibi ihracat içinde yabancı ara mal 
ve hizmetin payında sözkonusu dönemde %1’in altında artışa karşılık yabancı 
katma değerindeki bu artış dikkat çekicidir. Türkiye’nin ihracatında yurtdışı 
katma değerindeki artış, sadece uluslararası iş bölümündeki değişimden ve 
ithalata bağımlı oluşan yapıdan kaynaklanmamaktadır. İşletmelerin küçük 
olması ölçek ekonomilerinden yararlanıp maliyetleri minimize etmeyi ve 
teknolojik imkanlardan faydalanmayı engellemektedir

Grafik 1: Brüt İhracatta Yabancı Katma Değerin Payı

Kaynak OECD, 2018
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Grafik 2: İhracat İçinde Girdi ve Ara Malların Payı

Kaynak: OECD,2018

Türkiye’de, tarım ve gıda firmalarının küçük ölçekli ve pazarlama kanalarının 
yeterince olmasının diğer bir sonucu da değer zincirlerinin uzunluklarının benzer 
ülkelere göre oldukça kısa olmasıdır.Uzunluk  endeks değerlerine göre Türkiye 
, 51 ülke içinde gıda ürünlerinde dünyada 37. ; tarım ürünlerinde ise 48. sırada 
bulunmaktadır. Her iki değer zincirinin büyük kısmını ise yurtiçi bağlantılar 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin tarım ve gıda zincirleriyle ilgili diğer ilginç bir 
istatistiği de firmaların konumlarıyla ile ilgilidir. Becker ve Miroudot’un 
(2014) çalışmasında nihai talebe uzaklık endeksinde Türkiye tarımda 44, gıda 
sektöründe ise 46. sırada yer almaktadır. Nihai talebe olan mesafenin diğer 
ülkelere göre küçük olması, tarım ve gıda ürünleri sektörlerinde Türkiye’nin 
ağırlıklı olarak nihai ürün aşamalarında uzmanlaşıp girdi ve ara malı dışarıdan 
tedarik ettiğini göstermektedir. 

Türkiye’nin tarım ve gıda değer zincirlerindeki konumuyla ilgili son 
analizi de geri bağlantı katılım endeksini uzunlukla endeksiyle; ileri bağlantı 
katılım endeksini nihai talebe olan uzaklık endeksiyle  birlikte değerlendirerek 
yapabiliriz. Şekil 3, 1995 ve 2014 yılları için uzunluk ve geriye katılım endeksleri 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Yanıkkaya vd. 2020:18). 1995-2014 arası 
dönemde Türkiye’de tarım- ve gıda ürünleri sektörleri değer zincirlerinde 
hem uzunluk hem de geri bağlantı endekslerinde bir artış gözlemlenmektedir. 
Ancak ihracat içinde yabancı girdilerin payını ifade eden geri bağlantı  endeksi 
özellikle tarım sektöründe, değer zinciri uzunluğundan daha fazla artmıştır. 
Uzunlukların nispi istikrarı, ürünlerin karmaşıklığında önemli bir değişiklik 
olmadığı anlamına geldiğinden  bu durum  Grafik 3’de de gösterilen  katma 
değerli ithalat hacmindeki artışların bir sonucu olarak yorumlanabilir. 
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Grafik 3: Sektörlerin Uzunluğu ve Geri Bağlantı Katılım Endeksi

    Yurtdışı uzunluk 1995     Geri Bağlantı Katılım Endeksi 1995     
     Yurtdışı uzunluk 2014               Geri Bağlantı Katılım Endeksi 2014     
     Yurtiçi uzunluk 1995     Yurtiçi uzunluk 2014  

Kaynak: Yanıkkaya vd, 2020

Grafik 4, 1995 ve 2014 yılları için nihai talebe uzaklık ve ileriye bağlantı katılım 
endeksi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Tarım sektöründe nihai talebe olan  
uzaklık 1995 yılında uzaklık 1 seviyesinde iken  2014 yılında küçük bir artış 
gerşekleşse de bu artış ileri bağlantı katılım endeksindeki artışın gerisinde 
kalmıştır (Yanıkkaya vd. 2020:18). Nihai talepteki ileri bağlantı endeksindeki 
nispeten bu istikrarlı durum, Türkiye’nin-dünyadaki söz endeks değerlerinde 
pozisyonu  ile birlikte ele alındığında sektörde üretilen malların ağırlıklı olarak 
yurt dışında ara mal olarak değil, nihai mal olarak kullanıldığını göstermektedir.

Grafik 4: Sektörlerin Uzunluğu ve İleri Bağlantı Katılım Endeksi

 Yurtdışı nihai talebe uzaklık 1995      İleri Bağlantı Katılım Enkeksi 1995                
  Yurtdışı nihai talebe uzaklık 2014         İleri Bağlantı Katılım Enkeksi 2014     
  Yurtiçi nihai talebe uzaklık 1995           Yurtiçi nihai talebe uzaklık 2014  

Kaynak: Yanıkkaya vd, 2020
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5.  Sonuç

Tarım ve gıda sektörlerinde de diğer sektörlerde olduğu gibi uluslarası 
ticaretin büyük kısmı küresel değer zincirleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin, üretim aşamalarının parçalanmasını, iletişim ve ulaşım 
maliyetlerini düşümesini sağlaması ile neo liberal politikaların uluslarüstü 
kuruluşların etkisiyle küresel ölçekte yaygınlaşması değer zincirlerine katılımı 
arttırmaktadır. Ancak tarım ve gıda ürünlerinin temel ihtiyaç maddeleri 
olmaları, ve ağırlıklı olarak tüketim süreleri kısa ürünlerden oluşmaları, 
söz konusu sektörleri diğer sektörlerden farklılaştırmaktadır. Tarım ve gıda 
sektörleri, tarife -tarife dışı engellerle, kamunun destekleme polikalarıyla daha 
fazla korunduğundan ve ürünleri kolay bozulabilir olduğundan bu sektörlerde, 
ülkelerin değer zincirlerine katılım oranı daha düşük ve değer zincirlerinin 
uzunluğu da daha kısa olmaktadır.

Türkiye de dünyadaki liberal rüzgarlardan etkilenip 1980 yılından 
itibaren tarım politikalarını değiştirerek küresel değer zincirlerine entegre 
olmuştur. Ancak Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinde neo liberal politikaların 
benimsenmesi ve yeni uluslararası işbölümü sonucu, geleneksel ürünlerin payının 
azalıp niş piyasalar yönelik ürünlerin üretiminin artmasıyla ithalata bağımlı bir 
yapı oluşmuştur. Bununla bağlantılı olarak Türk  firmaları ağrılıklı olarak değer 
zincirlerinde nihai tüketime yakın aşamalarda uzmanlaşmışlardır. Söz konusu 
bu yapı, brüt ihracat içinde yabancı katma değeri ve ithal ara malların payını 
gösteren 4. bölümde yer alan grafiklerden de açıkca görülebilmektedir. Ayrıca 
bu bölümdeki diğer grafikler, Türk firmalarının değer zincirlerine katılımının 
önemli bir kısmını geri bağlantıların oluşturduğunu ve ihracat içindeki ithal 
ürünlerin payının da artış trendinde olduğunu göstermektedir. 

Ancak Türkiye’deki bu durumun aksine OECD’nin 2018’deki 
raporu, firmaların değer zincirlerinde geri bağlantı yoluyla girdilerini 
çeşitlendirmelerinin katma değer yaratma ve sektör büyümesi üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bu raporda, katma değer 
artışının firmaların verimliliklerini yükseltip yeni pazarlara girmelerinden 
kaynaklandığı belirtilmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin değer zincirlerine 
geri bağlantısındaki artış, benzer sonuçlara yol açmadığı gibi ihracat içinde 
yabancı katma değerin payını daha da büyütmektedir. Bu sonuç 4. Bölümde de 
ifade edildiği gibi Türkiye’de, firmaların küçük ölçekli olması, ürün pazarlarının 
gelişmemesi gibi yapısal sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktadır. 
Yapısal sorunlar nedeniyle bu sektörlerde, firmaların, teknolojiye erişim 
kapasiteleri düşük ve rekabet güçlerinin zayıftır. Ayrıca devletin sektöre verdiği 
teşviklerin yetersizliği de süreçte rol oynamaktadır. Kısacası Türkiye’nin söz 
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konusu sektörlerde değer zincirlerine katılımdan beklenen faydayı sağlayabilmesi 
için ilgili sektörlerdeki yapısal sorunlarını çözüp destek mekanizmalarının 
geliştirilmesi gerekmektedir.
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1. Giriş

KOBİ’ler, ekonominin istikrarı ve toplum refahı için çok önemli olan 
istihdama katkıları, yeni iş fırsatlarını yakalamaya yönelik esnek 
örgütlenme ve üretim yapıları ve Türkiye’deki konumları nedeniyle 

akademisyenlerin ve politika yapıcıların her zaman ilgi odağı olmuştur. Dünya 
Ekonomik Forumu’na ve İsviçre merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme 
Enstitüsü’ne göre, KOBİ’lerin ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığı 
dünya çapında en rekabetçi on ülkedeki toplam işletmelerin %97-99’unu 
KOBİ’lerin oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle KOBİ’ler birçok ülke 
arasında ekonomik kalkınmanın belkemiğidir. KOBİ’ler hem sayıca fazla 
olmaları, esnek ve mobil çalışma yapıları sebebiyle işlevsel olmaları, hem de 
yüksek düzeyde istihdam sağlamaları sebebiyle desteklenmektedirler.  Dünya’da 
kredi garanti kurumları yaygın olarak faaliyet göstermekle birlikte Güney Kore 
ve Japonya’nın bu kurumlardan çok daha etkin faydalandıkları bilinmektedir. 
Ancak çoğu KOBİ, faaliyetlerini finanse etmeye ve geliştirmeye çalışırken, 
özellikle kredi piyasası kusurları nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. 
Dünyanın hemen hemen her yerinde KOBİ’ler hak ettikleri finansman 
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kaynaklarına erişimde zorluk yaşamaktadırlar. Bu sorunun üstesinden gelmek 
için, bazı politika yapıcılar ve ticaret birlikleri, bir ekonomide mevcut toplam 
kredi miktarını artırmak için Kredi Garanti Programı’na güvenmektedirler 
(Cowling ve Mitchell, 2003). Kredi garanti programları, dünyada KOBİ’leri 
desteklemek için en etkili mekanizma olarak kabul edilmektedir. Krediye 
erişimi etkileyen piyasa başarısızlıklarını ele almak için devlet müdahaleleri 
kullanılmaktadır.

Kredi garanti sistemi, KOBİ’lerin büyümesini ve özel finans piyasasının 
gelişmesini teşvik etmek için etkili bir araçtır. Ancak ciddi bir yatırım 
gerektirdiği için devlet dairelerinden, KOBİ’lerden ve finans kuruluşlarından 
geri bildirim almak ve sistemin sürekli gelişimini sağlamak çok önemlidir. 
Kredi garanti programları, KOBİ kredileriyle ilişkili riskleri paylaşarak KOBİ 
sektörüne fon akışını kolaylaştırmada etkili bir politika müdahale aracı olmuştur. 
Bu, bankaların daha uzun vadelerle daha büyük kredi miktarları vermelerine, 
daha düşük faiz oranları uygulamalarına ve risk profillerini yükseltmelerine 
olanak tanımaktadır. Bu çalışma, kredi piyasalarında KOBİ’lerin en yaygın 
finansman şekli olan kredi garanti kuruluşlarının uygulamalarını ve Almanya, 
Güney Kore, Japonya ve Türkiye Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) performansını 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Kredi Garanti Programlarının Ortaya Çıkışı

Avrupa Komisyonu’na göre, kredi garanti programları (Credit Guarantee 
Scheme –CGS) “bir dizi bağımsız şirketin veya onların organizasyonel 
temsilcilerinin kolektif girişimleridir. Temel amacı, sistemin oluşumuna ve 
varlık yönetimine doğrudan veya dolaylı olarak katılan üyelerine verilen krediler 
için bir takım garantiler toplamaktır” (European Commission, 2005). Kredi 
garanti programları 19. yüzyıla kadar uzanır. İlk garanti programları 1840’larda 
Belçika ve Fransa’da kurulmuştur. Bu ilk planlar, esasen, birkaç girişimcinin 
bir araya gelerek birbirlerine garanti sağlamak üzere kendi fonlarına katkıda 
bulundukları karşılıklı garanti birlikleriydi. Hükümet tarafından desteklenen 
garanti programları, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da, özellikle Almanya 
ve Hollanda’da ekonominin yeniden yapılandırılmasında önemli bir role sahip 
olmuştur (Deelen ve diğerleri, 2004). Ayrıca, Basel II Anlaşması’nda ele alınan 
kredi temerrüt riskinin azaltılmasına yönelik yollar, kredi garanti kurumlarının 
küresel çapta genişlemesine katkıda bulunmuştur. Bankaların KOBİ’lere 
kullandırılan kredilerin kredi riskini azaltmasına ve dolayısıyla gerekli sermaye 
ve likidite oranlarını sağlamasına olanak tanımıştır (Casasola ve diğerleri, 
2008). Garanti programları daha sonra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
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ekonomilerde yaygınlaşmıştır ve genellikle uluslararası kuruluşlar tarafından 
bir politika tavsiyesi olarak listelenmektedir (OECD, 2013).  Bu tür programlar 
daha sonra Asya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika ülkelerine genişletilmiştir. 
Ancak kredi garanti programlarının Afrika ülkeleri arasında kısa bir geçmişi 
vardır. Şu anda, dünya genelinde kredi garanti programlarının sayısı önemli 
bir büyüme göstermiştir. Mevcut kredi garanti programlarının sayısı hakkında 
sağlıklı bir istatistiksel bilgi bulunmamakla birlikte, 2003 yılına kadar 100 
ülkede 2250’den fazla aktif garanti fonu olduğu tespit edilmiştir ve en büyük 
ve iyi kurulmuş planların OECD ülkeleri ve Asya’da çalıştığını belirtilmiştir 
(Green, 2003).

2.1.		Kredi	Garanti	Programları

Günümüzde ülke sınırlarının ekonomik olarak sembolik hale geldiği bir 
gerçektir. Bu gerçeklik çerçevesinde ekonomik sistemde yer alan KOBİ’lerin 
kendi yaşamları için olduğu kadar ülke ekonomileri için de sürdürülebilir bir 
yapıda olmaları önem arz etmektedir. Dünya ekonomisin de olduğu gibi ülkemiz 
ekonomisinde de faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ’lerden 
oluşmaktadır. Ekonomilerin lokomotifi olan KOBİ’lerin, adet bazında tüm 
işletmeler içindeki payının büyüklüğü yanı sıra istihdam ve milli gelir gibi 
makroekonomik verilere yüksek katkısı nedeniyle, Dünya Bankası, Uluslararası 
Finans Kurumu (International Finance Corporation- IFC), Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development- 
OECD) gibi kurumlar tarafından, her yıl çok sayıda çalışma yapılmaktadır. 
KOBİ’lerin ülke ekonomileri için önemi, misyonları ve vizyonları dikkate 
alındığında, bu birimlerin sürekli olarak kendilerinin yenilemeleri, güncel durumu 
takip etmeleri, hizmet veya ürün üretiminde standartlaşabilmeleri, kalitelerini 
korumaları ve performanslarını sürekli olarak arttırmaları gerekmektedir. 

CGS’ler genel veya özel olabilir. Kamu CGS’leri – finansmanın kamu 
sektörü tarafından sağlandığı – genellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini 
iyileştirmeye yönelik politika girişimlerinden ortaya çıkar. Kamu planları, 
gelişmekte olan ekonomilerde en yaygın türdür. Bununla birlikte, birçok 
gelişmiş ekonomide özel CGS’ler de mevcuttur. Bunlar tipik olarak, üyelerin 
bireysel üyeler tarafından alınan krediler üzerinde ortaklaşa garanti sağladığı, 
endüstri birliklerine dayanan karşılıklı garanti planlarıdır. Ayrıca, uluslararası 
finans kurumlarının himayesi altında uluslar üstü kredi garanti programları da 
mevcuttur (Vienna Initiative, 2014)  .

Devlet kredi garanti programları, bankaların özellikle KOBİ’lere borç 
vermeleri için garanti sağlar. Amaçları, bir borçlu bir krediyi temerrüde 
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düşürdüğünde ortaya çıkan herhangi bir banka zararının bir kısmını 
karşılamaktır. Borç verenin genellikle bir ücret ödediği devlet garantisine sahip 
olarak, risk (ve potansiyel kayıp) borç veren ve devlet arasında paylaşılır. Bu 
da bankaların kredi vermesini teşvik etmektedir. Borç verenlere, borç alanların 
krediyi geri ödeme kabiliyeti ve istekliliği hakkında hiçbir zaman ayrıntılı bilgi 
verilmez. Bu nedenle, küçük işletmeler için kredi tahsisi, büyük firmalardan 
daha düşüktür; ancak bu küçük işletmeler önemli bir ekonomik gelişme teşkil 
edebilir (Deelen ve Molenaar, 2004). Ayrıca, bankalar artan bir beklenen getiriye 
yol açan etkin bir geri ödeme performansını katalize etmek için çeşitli seçim 
araçlarını kullanabilirler (Craig ve diğerleri, 2005). Borçlunun daha sonra seçim 
araçlarından biri olarak kullanılabilecek bir faiz oranı ödemeyi kabul ettiğini de 
ifade ederler. Daha yüksek bir faiz oranı, muhtemelen daha yüksek bir riskten 
kaynaklanmaktadır, çünkü borçlunun krediyi geri ödeme isteğinin düşük olduğu 
algısını ifade etmektedir. 

KOBİ’ler nispeten deneyimsiz oldukları ve yeterli kaynağa sahip 
olmadıkları için daha az gelişebilecek gibi görünürler. Yeterli teminat olmadan, 
kredi veren tarafından KOBİ’lere verilen krediye olumsuz bir yanıt oluşturur. 
Normal zamanlarda, programlar çoğunlukla, sınırlı veya var olmayan kredi 
geçmişi olan genç firmalar gibi nispeten hizmet almayan pazar bölümlerini 
hedefler. Borç verenler, mikro ve küçük işletmelerin doğası gereği daha yüksek 
riskli müşteriler olduğunu algılar ve bu, borç verenlerin küçük ölçekli kredilere 
yatırım yapmasının olası getirisini azaltabilir. Dezavantajlar sadece KOBİ’lerin 
kendisinden değil aynı zaman içinde bulunduğu ekonomik yapı, ülke, bölge vb. 
faktörlerden kaynaklanmaktadır. KOBİ’ler olumsuz rekabet şartlarından çabuk 
etkilenen işletmelerdir. Ölçek dezavantajı ve sermaye eksiklikleri nedeniyle 
büyük işletmelere göre finansmana erişimin zor olduğu durumlarda KOBİ’lerin 
finansal dışlanmışlıktan kurtulabilmeleri için Kredi Garanti Sistemi’nin oldukça 
faydası bulunmaktadır. Bu tür programlar, bankaların tipik olarak sağlam ve 
yaşayabilir firmalara bile borç vermekte isteksiz olduğu ve böylece ekonominin 
toparlanma potansiyelini tehlikeye attığı ekonomik gerileme zamanlarında daha 
da önemlidir.

KOBİ’lerin kredilere erişimde yaşadıkları zorluklar, kalkınma 
finansmanının endişesi haline gelmiştir. Bu mali kısıtlamanın üstesinden gelmek 
için önerilen çözüm iki yöne odaklanmaktadır. İlk yön, insanları iş kurmaya ve 
işletmeye teşvik etmek için elverişli bir iş ortamı yaratmakla ilgilidir. Bu, ancak 
işletmelerin başarısını, yatırım faaliyetini ve iş geliştirmeyi engellediği için 
piyasa başarısızlıklarının düzeltilmesiyle gerçekleştirilebilir. Ardından, ikinci 
yön kredi garanti programlarının uygulanmasına ilişkin konudur. Katılımcılar 
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için CGS’ler, özellikle yeterli teminata sahip olmayan küçük firmalar için 
mevcut toplam kredi hacmini artırmaya yönelik bir mekanizmadır. Bu özellik 
yaygın olarak ‘ekleme’ olarak bilinir (Riding ve diğerleri, 2007). Bu politika, 
borç verenler tarafından alınan riski azaltarak, hem erişimi hem de bankaların 
küçük borçlular hakkındaki bilgisini geliştirirken, küçük ölçekli kredilerin 
maliyetini azaltma potansiyeline de sahiptir.

Genel olarak, bu sistemler borç alan, borç veren ve garantör olmak üzere 
üç ekonomik ajana dayanır. Açıkçası, tarafların her birinin bu planlara katılmak 
için farklı teşvikleri vardır. Borç alan, genellikle işini yürütmek için fon arayan 
bir KOBİ’dir. Borç veren, borçlulardan gelen güvenilir sinyalleri belirlemek 
için bir tarama cihazı kullanarak kâr maksimizasyonu peşinde koşan özel bir 
finans kuruluşudur. Ancak, bu sınıflandırma işlemi yüksek sabit maliyetler taşır 
ve kredi verilmesinin önündeki ana engellerden biri olarak kabul edilir (Riding 
ve diğerleri, 2007). Bunun üstesinden gelmek için, iki acente üçüncü bir tarafa, 
yani garantöre güvenebilir. Normalde bu, kredinin önceden belirlenmiş bir 
yüzdesi olarak alacaklılara garanti veren bir devlet kurumu veya ticaret birliğidir. 
Borç alan ve borç veren arasındaki ilişkinin ötesinde, bu planlar aynı zamanda 
garantör ve borç veren arasında bir bağlantı oluşturur. Bu nedenle politika yapıcı, 
yalnızca borç alanların değil aynı zamanda borç verenlerin de motivasyonlarını 
göz önünde bulundurarak bir dizi sistem parametresi ve teşviki tanımlamalıdır. 
Genel olarak, garantör dört tür kriter belirleme yetkisine sahiptir: (i) uygunluk; 
(ii) verilen garanti düzeyi; (iii) alınan ücretler; ve (iv) borç verenlere bırakılan 
takdir yetkisinin kapsamı. Bu parametreler, söz konusu programın amaçlarına 
ve katılımcılarına göre açıkça farklılık gösterir. Bazı ülkeler için, birincil amacı 
KOBİ’ler için mevcut olan kredi miktarını artırmaktır (örneğin, Kanada, Fransa 
ve Birleşik Krallık). Diğer durumlarda (örneğin, ABD’deki bazı programlar), bu 
planlar sadece son çare olarak uygulanabilir ve firmalar sermaye piyasalarında 
gerekli fonları bulamadıklarında harekete geçerler. Bir başka durumda, diğer 
sistemler (örneğin, Japonya)  bu garantileri başka faaliyetlerini durdurmak 
zorunda kalacak olan şirketlere verir (Nitani ve Riding, 2005). 

Devlet kredi garanti programları uygulaması çoğunlukla bankalar 
aracılığıyla yapılmaktadır. Çoğu durumda, hükümetler, plana katılmaya istekli 
ortak ticari bankaların kredi değerlendirme altyapısından yararlanacak olan 
mevcut kalkınma bankalarını kullanırlar. Banka kredilerinin garanti altına 
alınması, aynı zamanda, işletme sermayesinden yatırım kredilerine kadar, sunulan 
kredi ürün türlerini de genişletir. Kredi veren kurumların değerlendirmelerini 
tamamladıktan sonra, genellikle “garantör”den (yani devletten) daha fazla onay 
talep etmeleri gerekmektedir (EBRD, 2020). Ayrıca, bu politika aracının başarılı 
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bir şekilde uygulanması, bankacılık sektörünün sağlığına ve devlete şarta bağlı 
yükümlülükler yaratması nedeniyle kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine 
bağlıdır.

Kredi garanti programları; kredi talep eden işletmeler ile finans kurumları 
arasında talep eden lehine, riskin belirlenen kısmı için kefalet vererek işletmelerin 
krediye erişimini kolaylaştıran bir sistemdir. Tüm kredi garanti programları, 
küçük işletmelerin kurumsal krediye erişimini iyileştirmeyi amaçlasa da, 
genellikle tasarım özellikleri, çalışma şekli, finansman kaynağı ve hedef grubu 
bakımından farklılık gösterirler. Tüm kredi garanti programları, farklı amaçlarla 
yer alan en az üç taraf içerir. Şekil 1. Kredi Garanti Sistemine dayalı kefalet 
modelinin temel bileşenlerini göstermektedir. 
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Şekil 1. Kredi Garanti Sisteminin Temel Unsurları

Sistemde kredi talep eden KOBİ’ler, kredi veren finansal kesim ve kredi 
garanti kurumları yer almaktadır. Kredi garanti kurumları (garantör), temerrüt 
halinde kefil olduğu kredinin tamamını veya belli bir kısmını ödemeyi taahhüt 
etmektedir. Bu, kredi sağlayan finans kurumlarının, beklenen kredi kaybını 
azaltmakta, borçlunun temerrüde düşmesi halinde kredi riskinin sigortalı 
olmasını sağlamaktadır. Garantör esas olarak bir devlet kurumu, bir özel 
kuruluş ve bir ticaret kuruluşundan oluşan bir gruptan oluşur. Genellikle, il 
veya ulusal makamlar, daha sonra bir yerel yönetim birimi veya bağımsız bir 
resmi kredi garanti şirketi tarafından işletilen ve düşük gelirli ve gelişmekte 
olan ekonomilerde yaygın olarak uygulanan kamu garanti programları için ilk 
finansmanı sağlar.  Borçlu, bir bankadan kredi arayan mikro, küçük ve orta 
ölçekli bir işletme olarak tanımlanabilir. Borç veren, genellikle geleneksel bir 
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banka, kırsal banka, kooperatif veya borç vermeden kar elde etmek isteyen bir 
finans şirketi gibi resmi bir finans kurumudur. 

3.  Mikro ve Küçük İşletmeler için Kredi Garantisi İhtiyacı

Kredi garantisinin işlevi, borçluların gerekli krediyi alamamaları ile borç 
verenlerin ilgili tarafların sahip olduğu nedenlerle kredi vermek istememeleri 
arasındaki boşluğu kapatmaktır. Kredi garantisi, her iki taraf için de karşılıklı 
fayda ve büyüme için bir buluşma yeri sağlar. 123 ülkedeki 157 muhasebe 
kuruluşundan oluşan bir kuruluş olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 
(IFAC), kredi verenlerin küçük işletme kredileriyle ilgili olarak karşılaştıkları 
zorlukları daha iyi anlamak için ‘The Banker’ ile bir anket başlattı. 500’den fazla 
bankacının ankete verdiği güçlü yanıt, bu konunun ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Hem yeni hem de yerleşik küçük işletmeler potansiyellerini 
gerçekleştirmek için yeterli finansmana erişime ihtiyaç duymaktadırlar. Genç ve 
küçük firmalarla ilişkili yüksek derecede asimetrik bilgi göz önüne alındığında, 
bu tür işletmelerle ilgili önemli bir endişe, istedikleri kadar verimli büyümelerini 
engelleyen veya onları erken kapanmaya zorlayan kredi kısıtlamalarıyla karşı 
karşıya kalabilmeleridir. Bankalar genç ve küçük işletmeler için en önemli dış 
finansman kaynağı olduğundan, küçük firmalara verilen krediler, bankaların 
rekabet ortamının ve organizasyon yapılarının küçük firmaların krediye erişimini 
nasıl etkileyebileceği üzerinde odaklanmıştır. Ramana Nanda (2008) tarafından 
yapılan bir Harward Business School araştırması, girişimcilerin istihdamda 
çalışan insanlardan önemli ölçüde daha zengin olduğunu belirtmiştir. Kişisel 
servet ve girişimcilik arasındaki bu ilişki, uzun süredir piyasa başarısızlığının 
kanıtı olarak görülmektedir; bu, yetenekli ancak daha az varlıklı bireylerin, 
yeni girişimlerini finanse etmek için yeterli servete sahip olmadıkları için 
girişimcilikten mahrum bırakıldığı anlamına gelmektedir. Bu, fikir bakımından 
zengin ama zengin olmayan insanların gerekli ve zamanında finansmanı bulmayı 
zor bulduklarını göstermektedir. 

Ticari büyüme ve işletmelerin başarısı, kredi garanti planlarının 
uygulanması yoluyla ele alınabilecek piyasa başarısızlıkları nedeniyle 
engelleniyor gibi görünmektedir. Bu garanti planları, KOBİ’lerin bir krediyi 
güvence altına almak için sağlayamayacakları yeterli fiziksel teminatın yerine 
geçebilecek bir “ikame teminat” olabilir; o zaman bu şirketlerin teminat 
eksikliği nedeniyle resmi kredilere erişim ve tahsilatta karşılaştıkları engeller 
aşılabilir. Garantörler, bankayı/borç vereni kredi vermeye teşvik etmek için bir 
garanti verirler. Garanti aynı zamanda bankaların kredinin temerrüde düşmesi 
durumunda kredinin karşılanacağından emin olmalarını sağlar. Kredi garanti 
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programları, bu kısıtlamaları ele almak için bir risk transfer aracı kullanır, 
böylece borç verenin risk algısını ve borç verenin kredi temerrüdü nedeniyle 
maruz kaldığı zararı azaltır. Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki, kredi garantisi, 
özellikle toplumun alt katmanlarından gelen kişilerin kendi işlerini kurmak için 
devam edebilecekleri bir mekanizmadır ve talihsiz bir başarısızlıkla karşılaşması 
durumunda, bankalar kredi garanti veren kuruluş ile tazmin edilmektedir. Küçük 
işletmelere büyümeleri ve genişlemeleri için her fırsatın verilmesi, herhangi bir 
ulusun gelişimi için çok önemlidir.

4. Kredi Garantilerinin KOBİ’lere Etkisinin Değerlendirilmesi

Devlet destekli kredi garanti programları, 1980’lerden beri çoğu gelişmiş 
ülkede mevcuttur (OECD, 2013). Konjonktür karşıtı bir politika aracı olarak 
kullanımları, özellikle 2008’den sonra artmıştır. Kredi garanti programları, 
“KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hükümetlerin elindeki en 
yaygın kullanılan araç” olmaya devam etmektedir. Ayrıca, garantiler “istihdamı 
ve katma değeri artırmak amacıyla giderek artan bir şekilde genç ve yenilikçi 
firmaları hedeflemektedir” (OECD, 2017). 

CGS’ler belirli koşullar altında alternatif politika araçlarına tercih edilir. 
Doğru tasarlanmışsa, CGS’ler genel refahı artırabilir. Bazı çalışmalar, CGS 
politikalarının refah etkilerini araştırmış ve kredi piyasası başarısızlıklarıyla 
bağlantılı refah kayıplarını hafifletmek için CGS’lerin diğer araçlara kıyasla 
üstünlüğünü belgelemiştir. Arping et al. (2010), Holmstrom ve Tirole’nin (1997) 
CGS’lerin sosyal olarak hükümetin ortak finansmanına tercih edildiği koşulları 
incelemişlerdir. Refahı maksimize eden bir bakış açısıyla, belirli bir büyüklüğe 
kadar olan CGS’lerin, yatırım projelerinin devlet tarafından ortak finansmanı 
yerine tercih edildiği sonucuna varmışlardır. CGS’lerin kurulmasına ve finanse 
edilmesine hükümetin katılımı, özel sektör kuruluşları arasındaki, kaynaklarını 
bir araya getirmelerini engelleyen koordinasyon eksikliğini çözerek de motive 
edilebildiğini belirtmişlerdir.

Avrupa Birliği (AB), 1998’den beri, birkaç nesil çok yıllı finansal 
programlar aracılığıyla, çoğunlukla bireysel firmalara 50 milyar Euro’nun 
üzerinde kredi garanti etmiştir (Brault ve Signore, 2019). Avrupa Yatırım Fonu 
(AYF), bu programları Avrupa Birliği adına uygulamaktadır ve yönetmektedir. 
Bir finansal aracılar ağı ve ulusal garanti kurumları tarafından verilen kredi 
portföylerini garanti etmektedir. AYF, ortak kurumlar için kredi riskini azaltarak 
KOBİ’lerin krediye erişimindeki piyasa başarısızlıklarını hafifletmekte ve 
teknolojiyi, yeniliği, büyümeyi ve istihdamı desteklemektedir (Gereben and 
Wolski, 2020).
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Genel olarak, AYF’nin kredi garantileri, Avrupa ve ABD’deki garanti 
programlarına ilişkin diğer önemli değerlendirmelerle uyumlu olarak, KOBİ’lerin 
büyümesi ve hayatta kalması üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. AYF garantili 
kredilerin birçok olumlu etkisi olmaktadır. Firmaların varlıklarını %7’den %35’e, 
satışları %6’dan %35’e ve istihdamı %8’den %30’a çıkarmaktadır. Firmaların 
iflas etme olasılığı da daha düşüktür: kredi garantileri, iflas oranlarında yaklaşık 
üçte bir oranında ve bazı ülkelerde yarıya varan bir düşüşe neden olmuştur. Maddi 
olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı, firmalardaki inovasyon ağırlığının 
bir göstergesi iş modelleri, üçte bir oranında artmıştır. Verimlilik üzerindeki 
etkisi ise kesin değildir; Orta, Doğu ve Güney Avrupa’da olumsuz kısa vadeli 
etkileri varken Fransa’da orta-uzun vadede olumlu etkisi vardır.  Ancak bu tür 
garantilerin etkisinin sınırları bulunmaktadır. Özellikle, kârlılık üzerinde kesin 
bir etkiye sahip değillerdir. Ayrıca, belgelenen olumlu etkiler, daha sert kredi 
kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması beklenen yüksek teknoloji ve bilgi yoğun 
sektörler için daha büyük olmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, sektöre özgü bu 
eksiklikler, bu hedef grupları ele almayı amaçlayan hedefli garanti araçlarının 
ve/veya diğer hibrit cihazların çoğalmasına neden olmuştur. Son olarak, etkinin 
büyüklüğü ülkeler arasında farklılık göstermiştir. Bununla birlikte, bu tür bir fark, 
firmaların ulusal özelliklerini, örneğin sektörlerini, yaşlarını ve büyüklüklerini 
kontrol ettikten sonra büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, ulusal ekonomik 
ve endüstriyel manzaraların özellikleri kredi garantilerinin ekonomik etkisini 
şekillendiriyor gibi görünmektedir (Brault ve Signore, 2020).

5.  Kredi Garanti Programlarının Avantajları ve Dezavantajları

Garanti planlarının maliyetlerinin değerlendirilmesi esastır çünkü genellikle 
bir garanti başlatıldığında ve sonradan bir talepte bulunulursa borç verenler (ve 
borç alanlar) tarafından üstlenilen ek işlem maliyetleri vardır. Risk paylaşımıyla 
ilgili maliyetler, ücretlerin belirlenmesi veya faiz oranı marjlarının ayarlanması 
yoluyla geri kazanılmaz. Garanti kuruluşunun devam eden operasyonel veya 
idari sübvansiyonlarına eklenmeleri gerekir. Bir kamu CGC’si, genellikle 
CGS’yi yürütmek için başlangıç   sermayesi olarak kullanılan belirli bir miktarla 
hükümet tarafından sübvanse edilir.

Bir kredi garanti planının amacı, kredi verenleri belirli bir hedef gruba 
finansman sağlamaya teşvik etmek veya kredi risklerini paylaşarak böyle bir 
gruba maruz kalmalarını artırmaktır. Orta ve uzun vadede amaç, bu projelerin 
program sona erdikten sonra herhangi bir garanti olmaksızın finanse edilmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla, bir garanti planının birincil rolü, hedef grupla finansal 
kurumlar arasında bir borç verme işini başlatmak ve finansal kurumları öğrenme 
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eğrileri boyunca hareket ettirmektir. Garanti, bu sektörü başarılı bir şekilde 
finanse etme konusunda deneyimin yokluğunda, finansal kurumların hedef grubu 
çok riskli olarak algılayabileceği, belirsizliğin ilk aşamasını kapatmaya hizmet 
eder. Bazı durumlarda, sektörle bankacılık ilişkisi kurulduktan sonra garanti artık 
gerekli olmayabilir. Bu, algılanan riskin esas olarak yeni bir teknoloji hakkında 
bilgi eksikliğinden kaynaklandığı durumdur. Diğer durumlarda, varlığa dayalı 
bir borç verme çerçevesinin olmaması gibi yapısal engelleri hafifleterek belirli 
borçluların ve projelerin kredi itibarını artırmak için bir garantiye yine de ihtiyaç 
duyulabilir. Teknik yardımın rolü, gerekli öğrenme eğrisinde finansal kurumlara 
eşlik etmede başarı için çok önemlidir. Dünya Bankası (2009) tarafından 
yapılan bir araştırma, kredi garantilerinin, kredi riskinin finansmana erişimde 
temel engel olarak algılandığı durumlarda faydalı araçlar olduğu sonucuna 
varmıştır. Bu, Latin Amerika ve Karayipler gibi, çoğu kredi kararının, projelerin 
kendileriyle ilişkili belirli risklerin aksine, kredi alanlar tarafından sağlanan 
teminatlara ve kredibilitelerine ve geçmiş performanslarına (bilanço kredileri) 
dayalı olarak verildiği bölgeler için geçerli olmaktadır (Aldana, Braly-Cartillier 
ve Shuford, 2014).

CGS, KOBİ kredileriyle ilişkili riskleri paylaşarak KOBİ sektörüne 
fon akışını kolaylaştırmada etkili bir politika müdahale aracı olmuştur. Bu, 
bankaların daha uzun vadelerle daha büyük kredi miktarları vermelerine, daha 
düşük faiz oranları uygulamalarına ve risk profillerini yükseltmelerine olanak 
tanıyor. Bir müdahale aracı olarak CGS’nin başarısı, üç benzersiz avantajına 
atfedilebilir: (i) kaldıraç etkisi, (ii) düzenleyici sermaye indirimi ve (iii) krizler 
sırasında konjonktür karşıtı rahatlama. Birincisi, CGS’nin yüksek kaldıraç oranı 
(garanti portföyünün garanti fonuna göreli büyüklüğü), devlet parasının çarpan 
etkisi yaratmasına ve daha fazla hayırsevere ulaşmasına izin vererek sınırlı 
kamu fonlarının verimli bir şekilde kullanıldığını gösterir. İkincisi, CGS’ler 
devlet garantileriyle desteklenir ve %0 risk ağırlığı alır, bu da finansal kurumlar 
için düzenleyici sermaye maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Son olarak, 
krizler sırasında, belirsizlik kredi verenler arasında riskten kaçınmayı artırsa 
bile, CGS’ler tipik olarak ilk tepki veren ve KOBİ’leri destekleyerek önemli 
bir döngü karşıtı rol oynayanlardır. CGS’ler, Asya’da çok sayıda başarı öyküsü 
ile en başarılı ve kolayca tekrarlanabilen pazar dostu müdahaleler arasındadır. 
Bununla birlikte, CGS’nin bir ülkenin mevcut ve benzersiz finansal ortamında 
kurulması ve işletilmesi gerekirken, bu politika özeti, diğer ülkelere rehberlik 
etmeye yardımcı olacak en iyi uygulamaları sağlamaktadır. 

Nihai kredi kararı, kredi başvurularını ve projelerini değerlendirmek için 
uzmanlığa ve gerekli teknolojiye sahip, piyasa temelli, özel sektör kuruluşu – 
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banka – ile kalır. Bu, görevin bir kamu kurumu tarafından yapılmasına kıyasla 
borçlular arasında daha verimli bir seçim yapılmasını sağlar, çünkü – garantinin 
kısmi olduğu göz önüne alındığında – riskin bir kısmını özel olarak faaliyet 
gösteren borç verene bırakır. CGS tarafından ek garantilerin sağlanması, muadil 
kurumların risk alma kapasitesini arttırır. Son olarak, ulusal yasal çerçevelerle 
ilgili sınır ötesi bilgi sürtüşmelerinin varlığı CGS’lerin sınır ötesi faaliyetlerini 
engelliyorsa, uluslar üstü CGS›ler kredinin verimli bir coğrafi dağılımına katkıda 
bulunabilir.  Özetle, bir CGS›yi kurarken ve işlerken göz önünde bulundurulması 
gereken ilkeleri dört unsurla sağlar: (i) yasal ve düzenleyici kurulum, (ii) 
kurumsal yönetim, (iii) risk yönetimi ve (iv) CGS›nin gelir bileşenleri (Kim, 
Kessler, Lee ve Khan, 2021). 

6. Kredi Garanti Programı: Uluslararası Bir Bakış Açısı

Dünya piyasasındaki kredi garanti sistemi dünya ekonomik, sosyal ve hukuki 
yapılarına göre farklılık göstermektedir. Özellikle büyük ve gelişmiş ülkelerde 
birden fazla kredi garanti yapısı bulunmakta ve bu yapıların çok sayıda bölgesel 
kuruluşu veya şubesi bulunmaktadır. Çoğu kredi garanti sistemi tüm sektörleri 
hedeflerken, belirli sektörlere veya iş gruplarına odaklananlar da vardır. Her 
ülkenin Kredi Garanti Kurumları (Credit Guarantee Corporations- CGC),  tipik 
CGC finansmanı ve yönetimi ile karakterize edilir. Bununla birlikte, finansal 
aracılar olarak, bir CGC’nin operasyonlarının yönleri belirli bir düzenleyici 
çerçeve tarafından düzenlenir. Kredi garanti programlarının operasyonel 
yönleri, ödeme gücü oranı, asgari sermaye gereksinimleri ve şeffaflık kriterleri 
ile gösterilmektedir. Kredi garanti programları üzerindeki denetim, bir ülkenin 
merkez bankası ve diğer kamu kurumları dahil olmak üzere birçok düzeyde 
uygulanmalıdır. Bir kamu düzeninin gözetimi, merkezi hükümet bakanlıkları 
tarafından yürütülür. Örneğin Kore’de ilgili devlet dairesi Strateji ve Maliye 
Bakanlığı, Kore Kredi Garanti Fonu’nu (KODIT) gözlemler ve değerlendirir. 
Esas olarak, CGC’si nispeten erken bir işletim aşamasında olduğundan, belirli 
düzenlemelerle düzenlenemeyebilir; dolayısıyla CGC’nın tüm finansal sistemine 
ilişkin yönetim ve kontrol görevi yetkililer tarafından yürütülebilir (Leone ve 
Vento, 2012).

Kredi garanti programları, risk paylaşımı sunarak ve bankaları KOBİ 
pazar segmentini keşfetmeye motive ederek bankaların maruz kaldığı riski 
azaltarak, banka finansmanını KOBİ’ler için daha erişilebilir hale getirebilir. 
Ayrıca ekonomik ve istihdam büyümesi için fırsatları iyileştirdiği de yaygın 
olarak savunulmuştur. Kredi garanti programları, ülkede girişimciliği teşvik 
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etmek ve genellikle bankaların ihtiyaç duyduğu türden teminatlardan yoksun 
olan KOBİ’lere kredi sağlamak ve aynı zamanda kredi verenlerin kredi riskini 
azaltmak gibi daha geniş kamu politikası hedeflerine hizmet etmektedir. 
ADB’ye (2007) göre, “iyi tasarlanmış, iyi finanse edilmiş ve iyi uygulanmış 
kredi garanti planlarının KOBİ’lerin krediye erişimini ve onların resmi finansal 
piyasalara entegrasyonunu iyileştirebileceği, KOBİ’lerin işletme sermayesi 
için finansman elde etmesine yardımcı olabileceği ve sabit varlıklar ve makul 
koşullarda yatırım ve daha küçük firmaların rekabet güçlerini geliştirmelerine 
ve ekonomik faaliyetlerini genişletmelerine olanak tanımaktadır” şeklindedir. 
Bu sonuçta gelişmiş iş performansına ve istihdam yaratılmasına dönüşecektir. 
Bazı ülkelerde, KOBİ’lerin büyük bir kısmına örneğin Japonya %38, Güney 
Kore %20 ve Tayvan %20 garantili krediler tarafından hizmet edilmektedir.  
Uluslararası olarak var olan planlar, devlet tarafından işletilen finans kurumları, 
devlet tarafından finanse edilen şirketler ve devlet garantili KOBİ kredi 
programları ve bazı durumlarda bağımsız özel tüzel kişiler, kredi garanti vakıfları 
veya dernekleri, karşılıklı garanti gibi çeşitli kurumsal veya yasal biçimlerde 
organize edilmektedir. 

6.1.	 Almanya’da	Kredi	Garanti	Programları

Dünya’da en eski Kredi Garanti Fonu uygulamaları ilk olarak Almanya’da 
başlamıştır. Kısa ismi VDB (Verbank Deutscher Bürgschaftsbanken) 
olan Alman Garanti Bankalar Birliği 60 yıldır KOBİ’lerin bankalardan 
kullanacakları kredilerde ve risk sermayelerinde garantör olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir (YOİKK, 2018). Alman KGF’leri faaliyetlerine 2. Dünya 
Savaşı’nın ardından Batı ülkedeki savaş sonrası yaraları sarabilmek amacıyla 
başlamıştır. Amaç, ekonomik özellik taşıyan hiçbir projenin teminat yetersizliği 
yüzünden başarısızlığa uğramamasıydı. Bu nedenle VDB özel sektörde kendini 
yeterli görmektedir. VDB ayrıca AECM (European Association of Guarantee 
Institutions) üyesidir ve Türkiye de bu yapıya dahildir. VDB, Almanya’daki yasal 
ve ekonomik olarak bağımsız 17 garanti bankası ve yatırım garanti şirketinin 
(MBG) yanı sıra 15 orta ölçekli yatırım şirketinin çıkarlarını temsil etmektedir. 
VDB, kefalet, garanti ve yatırımların tüm yönleriyle siyaset, iş dünyası, medya 
ve toplum için merkezi temas noktasıdır. 

 2020’de AECM üye kuruluşları, portföyde 5,2 milyon KOBİ’yi 
destekleyen 330,3 milyar Euro’nun üzerinde toplam garanti hacmine 
sahiptir. Almanya’da bulunan Kefalet Bankaları’nın en üst kuruluşu olarak 
düzenlenmiştir. Başlangıçtan bugüne özkaynakları çeşitli ticaret camiası, esnaf 
birlikleri, sigorta şirketleri, ticaret odaları, endüstri federasyonu, bankalar 
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birliği ve diğer ekonomik birlikler tarafından karşılanmıştır. Güncel olarak da 
ilgili kuruluşlar kefalet bankalarının hissedarıdır ve elde edilen kar ortaklara 
dağıtılmaz, fona aktarılarak kefalet bankalarının fonlarının arttırılması 
sağlanır. Bu nedenle Alman Garanti Bankalar Birliği özel sektörde “Kendi 
kendine yetebilen” kurumlar olarak adlandırılmaktadırlar. Sistemin işleyiş 
yapısı (VDB, 2015):

● KOBİ Yerel Banka’ya (SME’s Local Bank) kredi talebinde bulunur,
● Yerel banka talebi ulusal Garanti Bankası’na iletir,
● Garanti Bankasına bağlı değerleme ve reyting kurumu kredi komitesine 

kredibilite raporunu sunar,
● Kredi Komitesi rapora istinaden kararını Garanti Bankası’na iletir, 
● Olumlu görüş çıkması halinde federal hükümet (%39-45) ve yerel yönetim 

(%26-30) kefalet desteğini Yerel Banka’ya iletir, 
● Yerel Banka KOBİ’ye krediyi verir.

Almanya’da devlet kredi garanti kuruluşlarının riskine “rücua kefalet” (ortaya 
peşin para koymaksızın, KGF’lerin verdikleri garantiye devletin belirli oranlarda 
kefil olarak, bir tür güvence sağlaması) yöntemi ile yüzde 65-80 oranında 
katılmaktadır. Bu sistem KGF kuruluşlarına güveni arttırmakta ve iş hacmini 
büyüterek (çarpan etkisi ile) daha çok sayıda KOBİ’ye teminat verilmesini 
sağlamaktadır. Devletin para ödemesi ancak, kredi borçlusu KOBİ’nin borcunu 
ödememesi durumunda, bankanın KGF kuruluşuna rücu etmesi durumunda 
gerçekleşecektir. Banka ile KGF bu açığı yüzde 20-80 oranında paylaşmakta 
ve Rücua Kefalet sistemi dolayısıyla da KGF üzerinde kalan riskin yüzde 
65-80’i devlet tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla KGF’nin riski oldukça 
düşmektedir. Ortalama vade ise 10 yıldır. Üst limit 1 milyon Euro’dur (VDB). 

Ekonomi içerisindeki tüm sektörlerdeki KOBİ’lerin ve her meslekten 
çalışanların finans dünyası içerisinde karşılaştıkları tüm problemlerin çözümüne 
yardımcı olunmaktadır. Sadece yeni girişimciler değil, aynı zamanda var olan 
şirketler de desteklenmektedir. Desteklenenler arasında esnaflar (%24,1), 
perakende sektörü (%23,6), gıda dışında kalan hizmet sektörü (%19,8), imalat 
sanayi (%15,4) ve özgür düşünceli işler (%10,1) bulunmaktadır. Almanya’da 
kefalet bankaları banka kredileri, leasing anlaşmaları ve küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin yatırımları için kefalet vermektedirler (Hebebrand 
et al. 2017). Amaç; ekonomi içindeki KOBİ’leri güçlendirmektir. Ekonomi 
içerisinde mevcudiyetini sürdüren tüm sektörlerdeki KOBİ’lerin ve her 
meslekten çalışanların finans dünyası içerisinde karşılaştıkları problemlerini 
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çözüme ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar oldukları 
için kurumlar vergisi dâhil kredi işlemlerinin gerektirdiği bütün vergilerden 
muaftırlar.

2020’de Alman garanti bankaları 6.400’den fazla finansman projesini 
güvence altına almaktadır. Üstlenilen kefalet ve garanti hacmi 1,45 milyar 
Euro’nun üzerindedir. Bu, 2 milyar Euro’yu aşan kredileri ve öz sermaye 
yatırımlarını güvence altına almıştır. MBG’in öz sermaye finansmanı ile 
şirketler likiditelerini ve ekonomik öz sermaye oranlarını iyileştirmektedir. 
VDB’nin 2020 senesinde Covid-19 salgının patlak vermesinden bu yana, Alman 
garanti bankaları Mart ortası ile Eylül ortası arasında bir milyar Euro’nun 
üzerinde kredi sağlamıştır. Bu süre zarfında 3.600’den fazla orta ölçekli şirket 
ve serbest çalışan, ekonomik olarak zor zamanlarda desteklenmiştir. KOBİ’lerin 
sürdürülebilir çözümler uygulamasını veya küresel pazarlardaki konumlarını ve 
rekabet güçlerini güvence altına alıp genişletmelerini sağlamak için 130 milyar 
Euro destek paketi sağlamıştır. 2020’de 15 MBG, Alman orta ölçekli şirketlere 
sunulan 188 milyon Euro’yu aşan 540’tan fazla yeni yatırım yapmıştır (VDB, 
2020; OECD, 2020). 

6.2.	 Güney	Kore’de	Kredi	Garanti	Programları

Güney Kore’de kredi garanti hizmetleri 1961’de başlamıştır. Çeşitli yasal ve 
kurumsal düzenlemeler ile Kore Kredi Garanti Fonu (KODIT) 1976’da kurumsal 
kimliğini kazanarak Güney Kore’nin kalkınmasında önde gelen kurumlardan biri 
haline gelmiştir. KODIT’in sunduğu hizmetler 6 başlıkta sıralanabilir (KODIT): 

•	 Kredi garanti hizmetleri, 
•	 Kredi Sigorta Hizmetleri, 
•	 Altyapı Kredi Hizmetleri, 
•	 Başlangıç Desteği, 
•	 Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, 
•	 Özel Programlar 

OECD’ye göre, Kore, kredi garantilerinin sağladığı destek sayesinde 2007’den 
bu yana KOBİ kredilerinde sağlıklı bir büyüme yaşadı. Güney Kore bugün 
Asya’nın dördüncü büyük ekonomisine sahip, OECD’nin “Zengin Kulübü ”nün 
bir üyesidir ve G20’nin bir parçasıdır. Çoğu ülkede olduğu gibi, Kore KOBİ’leri 
tüm işletmelerin %99’unu (3 milyon KOBİ), tüm çalışanların %80’ini (10.8 
milyon çalışan) ve toplam ulusal üretimin neredeyse %48’ini oluşturarak 
ulusal ekonomide çok önemli bir rol oynamaktadır (OECD, 2020). Koreli 



KREDİ GARANTİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ     51

KOBİ’leri desteklemek için ana politika aracı, dünyanın en büyük kredi garanti 
programlarından biri olan ve yaklaşık 44 milyar dolarlık bir portföyü garanti 
eden Kore Kredi Garanti Kurumu olmuştur. 

Güney Kore’nin kredi garanti planları, kredilerin güvenliğini temin ettiği 
ve kredi riskini banka ile paylaştığı için banka verimliliğini artırmaya yardımcı 
olmaktadır. Ülkenin kredi garanti sistemi kapsamlıdır; sadece KOBİ’lerin 
kredi almak için teminat eksikliğine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda 
kredilerin geri kazanım oranını arttırır ve bir bankanın maliyet verimsizliğini 
etkili bir şekilde azaltır. Küresel mali kriz Kore bankalarını bir dereceye kadar 
ezmiş olsa da, hükümetin mali piyasayı istikrara kavuşturmak için mevduat 
garantileri sağlamak, bankalara fon sağlamak ve KOBİ kredilerini teşvik etmek 
gibi aldığı tedbirler, mali piyasanın hızla normale dönmesine yardımcı olmuştur 
(2018/19 KSP Policy Consultation Report).

KODIT, hükümetin KOBİ politikası, yerel ve uluslararası ekonomik 
koşullar ve makroekonomik politika dahil olmak üzere dış koşullardaki 
değişikliklere aktif yanıtlar sağlayarak temel bir rol oynamaktadır. Ayrıca, 
ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek ve KOBİ’lerin rekabet gücünü 
artırmaya yardımcı olmak için güçlü bir şekilde çaba göstermektedir. Özel 
finans piyasası, çoklu ekonomik ve finansal krizler nedeniyle orijinal işlevini 
yerine getiremediğinde, KODIT, işletmelerin daha önceki ekonomik ve finansal 
krizleri büyük ve önleyici bir garanti arzıyla atlatmasına yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca, yeni başlayanlar için özel kredi garanti ürünleri de dahil olmak üzere, 
iş sektörünün büyümesini teşvik etmek için şirket düzeyine göre özelleştirilmiş 
çeşitli destek programları yürütmektedir (KDI, 2017). KODIT, özellikle imalat 
şirketleri, start-up ve Dördüncü Sanayi Devrimi sektörlerine yönelik desteğin 
artırılmasını vurgulayan hükümet politikalarına uymak için “öncelikli sektörler” 
olarak start-up’ları, ihracatı, kilit endüstrileri, Dördüncü Sanayi Devrimi 
endüstrilerini ve istihdam yaratmayı hedeflemiştir.  Öncelikli sektörler için 
garanti arzı öncekine göre 8.230 milyon USD artmıştır. 

2020’de Kore ekonomisi, küresel ekonomik gerileme ve Covid-19’un 
yayılmasının neden olduğu kötüleşen iç ekonomi nedeniyle durgunluk 
içindeydi.  KODIT, ekonomiyi canlandırmak için “COVID-19 krizini aşarak 
ve yenilikçi büyüme motorlarını güçlendirerek ekonomik canlılığı artırmak” 
temel hedefi olarak belirledi ve aşağıdaki üç ana hedefe öncelik verdi: (1) Krizin 
üstesinden gelinecek bir ekonomik güvenlik ağı oluşturmak, (2) Yenilikçi 
büyüme ekosistemini güçlendirmek, (3) Sosyal değerleri yeniden dosyalayan 
politikaya dayalı finansmanın rolünü geliştirmek (Korea Credit Guarentee 
Fund, 2020). KODIT, Covid-19 krizinin üstesinden gelmek için politika temelli 
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finansman gerçekleştirerek, krize karşı son derece savunmasız olan KOBİ’lerin 
destekleyicisi rolünü güçlendirdi ve yeni sektörlerin canlanmasını destekleyerek 
yenilikçi büyüme sektörüne desteklerini genişletmiştir. KOBİ’ler ve Serbest 
Meslek Sahipleri için acil durum fonu, devlet kredisi garantileri ve yerinde 
denetimleri sınırlandırarak basitleştirilmiş satın alma süreçleri içeren KOBİ’ler 
ve Girişimler Bakanlığı’ndan 1,6 trilyon KRW’lik plan açıklanmıştır. Ayrıca, 
spesifik ekonomik faaliyetleri yeniden desteklemek ve iyi performans gösteren 
KOBİ’leri üretim tesislerini Kore’ye geri getirmeye teşvik etmek için 1,5 trilyon 
KRW’lik girişim başlatmıştır.  Sonuç olarak KODIT, 2020 yılı sonu itibariyle 
bugüne kadarki en büyük arz olan 61.722 milyon ABD Doları değerinde kredi 
garantisi sağlamıştır (OECD, 2020).

6.3.	 Japonya’da	Kredi	Garanti	Programları

Japonya’da kredi garanti sisteminin oluşması 1937 yılına kadar gitmektedir. Bu 
tarihte ilk kurum Tokyo’da kurulmuştur. 2019 itibariyle ülke genelinde Kredi 
Garanti Kurumları toplamda 51 tane olup her biri birbirinden bağımsızdırlar. 
2019’un sonunda, toplam yükümlülükleri yaklaşık 21 trilyon Yen olarak 
gerçekleşmiştir.  KOBİ birimi küçük ve orta ölçekli işletme şirketi bulundukları 
bölgedeki yerel KOBİ’leri o bölgenin koşulları uyarınca desteklemek ve 
garanti sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla birbirlerinden bağımsız olarak 
faaliyette bulunmaktadır. Japonya’daki kredi garanti sisteminin önemli bir 
özelliği, esas olarak yerel yönetimden sağlanan mali yardım yoluyla kurulan 
CGC’ler tarafından işletilen kredi garanti sistemi ile Japan Finance Corporation 
(JFC) tarafından işletilen kredi sigorta sisteminin bir birleşimi olmasıdır. Bu iki 
sistemin kombinasyonuna genellikle kredi tamamlama sistemi denir.

Japonya’daki Kredi Garanti Sistemi iki işlevle karakterize edilir: (1) 
CGC’lerin KOBİ’lere ve Mikro işletmelere verilen kredilerle bağlantılı risklere 
karşı finans kuruluşlarını garanti altına almalarını sağlayan bir “Kredi Garantisi” 
işlevi ve (2) “Kredi Sigortası” JFC’nin kamu parasıyla finanse ettiği bu kredi 
garantilerini reasürans ettiği işlevdir. Bu iki fonksiyonun birleşimi “Kredi 
Takviye Sistemi” olarak bilinmektedir (JFG, 2019).

Kefalet sisteminden yararlanmak isteyen KOBİ’ler sırasıyla aşağıdaki 
işlemleri gerçekleşmesi neticesinde finansmana erişebilmektedirler (JFG, 2019: 
5-6): 

1.  KOBİ, kredi garantisi için CGC anlaşmalı finans kurumuna ya da doğrudan 
CGC’ye başvurmaktadır, 

2.  Başvuruyu alan CGC kendi prosedürleri kapsamında değerlendirme 
yapmaktadır, 
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3.  CGC değerlendirmesi olumlu sonuçlanan KOBİ için kurum tarafından kredi 
garanti belgesi düzenlenir. Eğer KOBİ finans kurumu aracılığı ile başvuru 
yapmış ise belge ilgili finans kurumuna, doğrudan CGC’ye başvuru yapmış 
ise kurum tarafından anlaşmalı bir finans kurumuna yönlendirilmektedir, 

4.  Finansal kuruluş krediyi KOBİ’ye verirken KOBİ CGC’ye garanti ücretini 
öder, 

5.  KOBİ kredi geri ödemelerini anlaşma koşullarına uygun olarak gerçekleştirir, 
eğer anlaşma koşullarına uygun olarak kredi geri ödemesi gerçekleşmez ise 
finansal kuruluş garanti kapsamındaki tutarı CGC’den tahsil eder, 

6.  CGC ödemeye karşılık KOBİ aleyhine tazminat hakkı elde eder, 
7.  CGC tahsilatını gerçekleştirirken KOBİ’nin faaliyetine devam edebilmesi 

için KOBİ’ye diğer desteklerden sunar. 

CGC’ler KOBİ’lerin bulundukları sektöre göre çalışan sayısı ve sermaye 
büyüklüğünü dikkate alan bir sınıflandırma yapmaktadır. Örneğin hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren bir KOBİ’nin CGC’lerden kefalet desteği 
alabilmesi için 100‘den az çalışanı ve 50 milyon Yen’e kadar sermayeye sahip 
olması gerekmektedir. Kurumların verdiği kefalet üst limiti bireysel girişim 
ve ortaklıklarda 200 milyon Yen, şirket ve kooperatiflerde ise 400 milyon Yen 
olarak belirlenmiştir. Kurumların hizmet ücretleri ise kredi risk derecelerine 
göre 1-9 arası puanlama yapılarak belirlenmektedir. Kredi garanti sisteminde 
kısmi kefalet %80 ve tam kefalet %100 olmak üzere iki tür risk paylaşımı 
uygulanmaktadır. Kısmi kefalet sisteminde kefalet oranı kredi tutarının 
%80’i olarak uygulanmakta olup, kredi tutarının %20’si finans kuruluşunun 
sorumluluğuna bırakılmaktadır. Tam kefalet sisteminde ise kefalet riskini 
CGC’ler üstlenmekte ise de finansal kuruluşların kredinin temerrüdü halinde 
katkı vermesi gerekmektedir (JFG, 2019).

2020 senesinde Covid-19 virüs salgınını yönetme konusundaki geçmiş 
deneyimlere dayanarak Japonya, diğer OECD ülkelerinden daha az kısıtlayıcı 
önlemler benimsemiştir. Japonya›da firma yaratma 2020›de istikrarlı bir şekilde 
arttırmıştır ve bu da firma girişlerinde 2019’a kıyasla %17,5’lik bir artışa neden 
olmuştur. 430 milyar JPY (4,1 milyar ABD Doları) kısmen KOBİ’lere yönelik, 
özellikle uzaktan çalışmayı desteklemiştir ve KOBİ’leri BT çözümlerini 
benimsemeye ve e-ticaret satış kanalları geliştirmiştir. Ayrıca, aylık gelirlerinde 
%50 veya daha fazla düşüş yaşayanlar KOBİ’ler için 2 milyon JPY’ye kadar 
nakit hibeler destek programında yer almıştır (OECD, 2020)

6.4.		Türkiye’de	Kredi	Garanti	Sistemi	(KGF)

Türkiye’de kredilere kefalet vermek amacıyla faaliyet gösteren iki adet kurum 
bulunmakta olup, ilki Kredi Garanti Fonu ikincisi ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
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Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri’dir (TESKOMB). Türkiye’de Kredi 
Garanti Sistemi 1991 yılı Temmuz ayında Kredi Garanti Fonu’nun kurulması 
ile hayata geçmiş olup, ilk kredi kefalet desteği 1994 yılında kullandırılmıştır. 
Ekim 2009’da Hazine’den 1 milyar TL destek sağlanmış ve 20 banka ile kuruluş 
arasında ortaklık oluşturulmuştur. 2016 yılında kurumsal kimlik yenilenerek 
2017 yılında yoğun bir kredi kefaleti programı uygulaması gerçekleştirmiştir 
(KGF, 2017).

Kredi Garanti Fonu şirket kredi kartları, tüketici kredileri ve çek karnesi 
kredisi ile bireysel krediler hariç olmak üzere, işletmelerin ihtiyaç duyduğu 
işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik 
kefalet vermektedir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, 
yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya 
döviz cinsinden nakdi ve gayri nakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında 
yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması 
kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet 
vermektedir (KGF, 2019).

6.4.1.		 Kefalet	Çeşitleri	

KGF, iki tür kefalet hizmeti vermektedir. Birincisini kendi öz kaynaklarıyla 
vermiş olduğu kefalet, ikincisi ise hazine kaynaklarıyla sağlamış olduğu kefalet 
oluşturmaktadır (KGF).

Öz kaynaklar ile kefalet, KGF’ye göre KOBİ özelliklerini taşıyan 
işletmelere kendi bünyesinde yapacağı değerlendirmeler sonucu yine kendi 
kaynaklarından sağlayacağı kefaletlerdir. Kefalet verilecek işletmelerden ayrıca 
teminat da talep edilir. Bu kaynak kullanılırken kredi talep eden işletme iki çeşit 
değerlendirmeye tabi tutulur. Kredi verecek olan finansman kurumu ile KGF 
ayrı ayrı değerlendirme süreci yürütürler. Kefalet için istenen teminatlar arasında 
bankaların kabul etmediği varlıklar da kabul edilir. Kefalete konu kaynak ise 
ortakların sağlamış olduğu öz sermayelerinden kullanılarak tahsis edilir. KGF, 
kefalet hizmetini kendisi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşların tahsis 
edeceği kredilere verir. Verilecek olan kefaletler kullandırılacak kredi türlerine 
ve kullanım amaçlarına göre değişiklik arz eder. Buna göre işletme kredilerinde 
6-60 ay arası vadeli ve en çok 1 yıl ödemesiz dönemi olan ürünler için kefalet 
verilir. Diğer yandan yatırım kredilerinde ise 60- 84 ay arası vadeli ve en çok 2 
yıl ödemesiz dönemi kapsayan borçlanmalara kefalet tahsisi yapılır. Kefaletler, 
bir işletme ya da risk grubu için en çok 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
kefalet hizmeti için tahsis edilen tutarlar üzerinden belirli bir oranda kefalet ücret 
ve komisyonu da tahsil edilir. Tahsil edilecek komisyonlar da kredinin türüne, 
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tutarına ve vadesine göre değişik gösterir. İşletmelerin kefalete başvurabilmesi 
için KOBİ niteliklerine haiz olmalarının yanı sıra başvurularının da kurumsal 
internet sitesi üzerinden yapılması gereklidir.

Hazine destekleri kefalet, Şubat 2014’te oluşturulan Portföy Garanti 
Sistemi ile çeşitli paketler halinde işletmelerin kullanımına sunulmuştur. PGS 
dâhilinde KGF bir kredi kuruluşuyla belirli bir kredi limiti için kefalet anlaşması 
yapar. Belirlenen limit dahilinde kredi kuruluşları uygun gördükleri işletmelere 
öncelikle vereceği kredi limitlerini tahsis ederler. Daha sonra bu işletmeler için 
KGF’den kefalet vermesi istenir. KGF’nin vereceği onaydan sonra da kredi 
işletmeye kullandırılır. Böylece kredi tahsisi yapan ve kullandıran bankada bir 
kefalet portföyü oluşturulur. KGF bu portföyün temerrüde düşmesi halinde, 
toplamda %7’si için geri ödeme taahhüdünde bulunur. Kredi Kuruluşlarının 
genelinde bakıldığında temerrüde düşen kredi oranı ortalama %3-5 civarında 
olduğu göz önüne alındığında KGF’nin PGS kapsamında taahhüt etmiş olduğu 
%7 oranı makul karşılanmış ve işletmelere bu sistem dâhilinde toplam 305 
Milyar TL kredi kullandırılmıştır.

6.4.2.	 Kredi	Garanti	Fonu	A.Ş’nin	İşleyişi

Kredi Garanti Fonu’nun verdiği destekler, kredi kefaleti (öz kaynak üzerinden 
ve Hazine desteği ile) ve doğrudan destekler (KOSGEB, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK) olarak kategorize edilebilir. Kredi garanti 
kefaletinde kuruluş, Portföy Garanti Sistemi (PGS), PGS kapsamı dışındaki 
kefaletler (PLS) ve doğrudan kuruluşun kullandırdığı kefaletler olarak üç 
tür kefalet sistemi uygulamaktadır. PGS için firmalar doğrudan bankalardan 
kredi başvurusu yapmakta, bankaların kredi değerlendirmesi üzerine KGF 
ilave bir kredi değerlendirmesi yapmadan bankanın uygun gördüğü KOBİ’ye 
kredi kefalet desteği sunmaktadır. PLS’de ise firma banka tarafından kredi 
değerlendirmesine tabi tutulduğu gibi KGF tarafından da değerlendirmeye 
alınmaktadır. Doğrudan kefalet uygulamasında ise banka kredisi söz konusu 
olmamakta, KGF ile kefalet anlaşması bulunan kurumlardan destek almaya 
hak kazanmış firmalara, başvurularından sonra KGF tarafından inceleme ve 
değerlendirme yapılmakta ve uygun görülenlere destek sağlayan kuruma hitaben 
teminat mektubu verilmektedir.

Portföy Garanti Sistemi (PGS)’nin işleyiş yapısına göre; 
1. KOBİ kredi için anlaşmalı bankaya başvurur, 
2.  Banka başvuru yapan KOBİ için kredi değerlendirmesinde bulunur ve 

uygun görürse onaylar,
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3.  Banka kredi kefaleti için KGF’ye KOBİ’nin başvurusunu iletir, 
4.  KGF yasal çerçevede uygunluk kontrolünü yapar, 
5.  KGF bankaya kredi için onay verir, 
6.  Banka krediyi KOBİ’ye verir. 

PGS kapsamı dışında kalan kefalet (PLS) sürecine göre;
1.  KOBİ kredi için bankaya başvuru yapar, 
2.  Banka kredi değerlendirmesini yaparak uygun olan KOBİ’ye kredi onayı 

verir, 
3.  Banka kredi kefalet talebini KGF’ye iletir, 
4.  KGF kredi değerlendirmesini 7 iş günü içinde gerçekleştirir, 
5.  Uygun kriterleri sağlayan KOBİ için KGF bankaya onay verir, 
6.  Banka tahsis ettiği krediyi KOBİ’ye verir. 

Doğrudan kefalet sisteminin işleyiş yapısı ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır (KGF); 
1.  KOBİ, kredi desteği sağlayan kuruma başvuruda bulunur, 
2.  Destek başvurunda bulunan kurum tarafından istenen kefalet için KOBİ, 

teminat için KGF’ye başvuru yapar, 
3.  Kurum kredi başvurusunu değerlendirir ve uygun ise onaylar, 
4.  KGF kefalet başvurusunu değerlendirir ve uygun ise onaylar 
5.  Destek sağlayan kuruma verilmek üzere KGF KOBİ’ye kefalet mektubunu 

teslim eder, 
6.  KOBİ, KGF’den aldığı kefalet mektubunu kuruma verir ve krediyi alır 

Ayrıca KOBİ tanımının yapılması da önem arz etmektedir. 4 Kasım 2012 
tarihli resmi gazetede yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
(KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik” KOBİ’ler için son güncel 
kriterleri belirlemiş olup, yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço üst limiti 40 
milyon TL’ye kadar ve yıllık çalışan sayısı üst limiti 250’ye kadar olan firmalar 
KOBİ olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’ler ise 10 kişiden az yıllık çalışan sayısı 
ve net satış hasılatı ile mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan 
firmalar mikro işletmeler, 50 kişiden az yıllık çalışan ve net satış hasılatı ile 
mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan firmalar küçük 
işletme, 250 çalışandan az kişiyi çalıştıran ve yıllık net satış hasılatı ile mali 
bilanço büyüklüğünden herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan firmalar ise 
orta büyüklükte işletme olarak tarif edilmektedir. KOBİ kriterleri Tablo 2’de 
özetlenmiştir (TOBB, 2018).
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Tablo 2. Türkiye KOBİ Ölçek Sınıflandırması

Yıllık Çalışan Sayısı Net Satış Hasılatı veya Mali 
Bilanço Büyüklüğü

Mikro İşletmeler 10 kişiye kadar 1 milyon TL’ye kadar

Küçük İşletmeler 50 kişiye kadar 8 milyon TL’ye kadar

Orta Büyüklükte 
İşletmeler

250 kişiye kadar 40 milyon TL’ye kadar

Kaynak: KOSGEB, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,  
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”, T.C. Resmi Gazete, 

25997, 2005.

Tablo 3 incelendiğinde 2020 yılı itibari ile Türkiye’de kayıtlı 3,2 milyon KOBİ 
bulunmaktadır. KOBİ’ler Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini oluşturmaktadır. 
Ölçek dağılımında ise, en fazla girişim mikro ölçekli girişimlerdedir ve 2009 
yılında 2 milyon 468 bin olan mikro ölçekli girişim sayısı, 2019 yılında 2 milyon 
979 bin’e yükselmiştir. Ülkemizde KOBİ’ler toplam istihdamın %73,8’ini 
sağlamakta, Türkiye’deki işletmelerin toplam cirosunun %64,5’ini ve toplam 
ihracatında %56,3’ünü gerçekleştirmektedir.

Tablo 3. Türkiye’nin KOBİ’leri

3, 2 Milyon KOBİ Türkiye’deki tüm İşletmelerin %99, 8’ini oluşturmaktadır

11,5 Milyon İstihdam 
Türkiye’deki istihdamın 

%73,8’ini KOBİ’ler 
sağlamaktadır.

5,8 Trilyon TL Ciro 
Türkiye’deki işletmelerin 
toplam cirosunun %64,5’i 

KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilmektedir

101,8 Milyar $ İhracat2 
Toplam ihracatın %56,3’ü 

KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilmektedir

Kaynak: TOBB

KOBİ’lerde çalışan sayısı 2009 yılında 7 milyon 650 bin iken, 2019 yılında 
11 milyon 329 bine yükselmiştir. KOBİ’lerde ölçek dağılımında çalışan sayısı 
en fazla mikro ölçekli girişimlerde olurken, 2009 yılında 4 milyon 40 bin 
çalışandan, 2019 yılında 5 milyon 620 bin çalışana yükselmiştir. Mikro ölçekli 
girişimleri, küçük ölçekli girişimler takip ederken 2009 yılında 1 milyon 997 bin 
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olan çalışan, 2019 yılında 3 milyon 111 bin olmuştur. Orta ölçekli girişimlerde 
ise, 1 milyon 614 bin çalışan, 2019 yılında 2 milyon 598 bine yükselmiştir 
(TUİK İstatistikleri, 2019).

Çalışan başına katma değerin ölçek bazında sektörel dağılımı incelendiğinde 
(TUİK Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2019);

● Mikro ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değerin en fazla olduğu 
sektör 330 bin 201 TL ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörüdür. Bu sektörü 48 bin 321 TL ile İnsan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri ve 43 bin 497 TL ile Bilgi ve iletişim sektörü takip 
etmektedir. 

● Küçük ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değerin en fazla olduğu 
sektör 562 bin 491 TL ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörüdür. Bu sektörü 159 bin 144 TL ile Gayrimenkul faaliyetleri 
ve 128 bin 760 TL ile Bilgi ve iletişim sektörü takip etmektedir. 

● Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değerin en fazla olduğu sektör 
823 bin 168 TL ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörüdür. Bu sektörü 382 bin 469 TL ile Gayrimenkul faaliyetleri ve 192 
bin 862 TL ile J-Bilgi ve iletişim sektörü takip etmektedir.

● KOBİ’lerde çalışan başına katma değerin en fazla olduğu sektör 616 bin 587 
TL ile Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüdür. 
Bu sektörü 296 bin 562 TL ile Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ve 
113 bin 14 TL ile Bilgi ve iletişim sektörü takip etmektedir. 

● Büyük ölçekli girişimlerde ise çalışan başına katma değerin en fazla 
olduğu sektör 693 bin 401 TL ile Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve 
spor sektörüdür. Bu sektörü 650 bin 248 TL ile Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ve 463 bin 545 TL ile Bilgi ve iletişim 
sektörü takip etmektedir

Tablo 4 incelendiğinde verilen kefaletlerin önemli bir kısmının KOBİ’lere 
verildiği görülmektedir. Bu hâlihazırda olması gereken ve istenen bir durumdur. 
Öte yandan KOBİ dışı firmalara da önemli bir miktarda kaynak aktarımı söz 
konusudur. KGF, Hazine destekli kredi kefaleti uygulamasında KOBİ’lerin 
yanı sıra KOBİ dışı firmalara da destek sağlamaktadır. KOBİ’lere hazine 
destekli işletme kredilerinde azami 12 milyon TL ve 60 ay vade, yatırım/ihracat 
kredilerinde 25 milyon TL ve 120 aya kadar kefalet kullandırılabilmektedir. 
KOBİ dışı işletmelere ise azami kefalet tutarı 200 milyon TL kadardır.
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Tablo 4. Verilen Kefaletlerin KOBİ-KOBİ Dışı Ayrımı (Milyon TL)  
(Özkaynak + Hazine 1994-2020)

Segment İşlem Adedi Verilen Kefalet İle 
Kullandırılan Kredi 

Hacmi

Kefalet Tutarı Oran

KOBİ 803.456 469.259 397.128 74%
KOBİ DIŞI 19.291 162.523 141.638 26%
TOPLAM 822.747 631.783 538.766 100%
BİREYSEL 
2020

6.961.203 41.639 33.495 6%

TOPLAM 7.783.950 673.422 572.261 100%

Kaynak: KGF Faaliyet Raporu, 2020

KGF, 1994-2015 yılları arasında sadece 24.085 adet işletmeye kefalet hizmeti 
vermişken son 5 yılda toplam 864.093 adet işletmeye kefalet hizmeti vermiştir. 
Burada görülmektedir ki son yıllarda KGF işletmelerin finansman kaynaklarına 
ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Buradaki kefalet verilen işletme sayısının 
çoğunluğu KOBİ’dir. 2020 yılında önemli yenilik ve değişimlere imza atan 
Kredi Garanti Fonu, Avrupa Yatırım Fonu desteği ile kendi öz kaynaklarından 
verdiği kefaletler ile çok daha fazla KOBİ’ye ulaşarak finansmana erişimlerinde 
en öncelikli Kurum haline gelmiştir. 2020 yılı içinde KOBİ’lerin Bankacılık 
Sisteminden 2.417 Milyon TL kredi kullanmalarına 1.946 Milyon TL’lik kefalet 
ile destek verilmiştir. 1994 yılından 2020 yılsonuna kadar, toplam 60.622 KOBİ 
için yapılan başvurular değerlendirilerek 12.072 Milyon TL kefalete karşılık 
14.825 Milyon TL’lik kredi kullanmalarına aracılık edilmiştir (KGF Faaliyet 
Raporu, 2020).

Tablo 5’te Türkiye’de faaliyet gösteren kamu-özel tüm bankalar tarafından 
2010-2020 döneminde verilen krediler ve bu krediler içindeki KOBİ’lerin payı 
görülmektedir. 2010 yılında 526 milyar TL olan toplam kredi büyüklüğü 2016 
yılına gelindiğinde önemli ölçüde artarak 1.734 milyar TL düzeyine çıkarken, 
KOBİ kredilerinin payı %23,9 seviyesinden %24 düzeyine gelmiştir. 2010-
2016 yılları arasında KOBİ kredilerinin payının en yüksek olduğu yıl %27 ile 
2014’tür. KGF’nin Hazine katkısının 25 milyar TL’ye çıkarılması sonrasında 
kefalet hacminin 250 milyar TL düzeyine ulaştığı 2017 ve sonrası dönemde ise 
kredi büyüklüğündeki artış devam etmesine rağmen KOBİ kredilerinin payında 
önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. 
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Tablo 5.  Türkiye Bankacılık Kesimi Kredi Büyüklükleri ve KOBİ Payı

DÖNEM
TOPLAM KREDİ 

BÜYÜKLÜĞÜ (milyar TL)
KOBİ KREDİLERİNİN 

PAYI (%)
2010 526 23,9

2011 683 23,8

2012 795 24,9

2013 1047 25,9

2014 1241 27

2015 1485 26

2016 1734 24

2017 2098 25

2018 2394 26

2019 2656 23

Kaynak: BDDK

2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle ekonomiler olumsuz yönde 
etkilenmiştir. Bu sebeple çeşitli ekonomik destekler açıklanarak salgından 
etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hayata devam etmesine 
yardımcı olmaya çalışılmıştır. Salgından etkilenen işletmelere sektör ayrımı 
yapılmaksızın, KGF kefaletli kredi desteği verilerek, bu işletmelerin işletme 
sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda KGF’nin hazine desteği de 25 milyar TL’den 
50 milyar TL’ye çıkarılarak ilave kefalet destekleri verilmiştir.  KOBİ’lerin 
ve girişimcilerin likiditesini desteklemeye yönelik temel önlemler arasında, 
KOBİ’lere ve likidite ihtiyacı olan ve teminat açığı olan şirketlere ayrılmış 7,7 
milyar ABD Doları tutarında bir Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lere anapara ve 
faiz ödemesiz 859 milyon ABD Doları kredi paketi ve KOBİ’lerin erteleme 
gideri ödemediği ertelenmiş krediler ve geri ödemeli destekler yer almaktadır 
(OECD, 2020).

7. Sonuç

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde KOBİ’lere yönelik 
destek programları uygulanmakta, bu işletmelerin sosyal ve ekonomik hayata 
olan katkılarının olabildiğince arttırılması amaçlanmaktadır. KOBİ’lere yönelik 
oluşturulan destek programlarından biri de Dünya’da ve Türkiye’de var 
olan Kredi Garanti Sistemi’dir. Kredi garantileri bankaların KOBİ’lere kredi 
limitlerini genişletmelerine, kredi limitlerini çözmelerine ve kredi kuruluşlarıyla 
riskleri paylaşmalarına yardımcı olmaktadır. KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri 
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piyasada rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılabilmesi, etkin yönetimin 
sağlanabilmesi, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi söz konusu 
işletmelerin gelişebilmesi için stratejik öncelikler arasında yer almaktadır. 
Bunun için KOBİ’lerin sorunları doğru tespit edilmeli, KOBİ’lere finansman, 
yönetim, bilgi ve teknoloji desteği sağlanmalıdır.

Temel amacı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin finansal 
sorunlarının çözümüne yardımcı olmak olan Kredi Garanti Programı, reel 
ekonomiye destek olan üretim, istihdam, yeni teknolojilerin kullanılmasını 
göz önünde tutan ve girişimciliği destekleyen bir sistemdir. Kredi garanti 
kurumları KOBİ’lere kredi garantisi sağlayarak bu kesimin toplam krediler 
içindeki payının yükseltilmesini ve büyük firmalara sağlanan koşullarda kredi 
kullanılabilmesini destekleyerek ekonomik kalkınmanın desteklenmesine 
yardımcı olmaktadır. Bunlar, yalnızca finansal hizmetlerin kullanımını 
artırmak amacıyla tasarlanmamalıdır. Ayrıca, altta yatan sorunları maliyet etkin 
ve piyasa temelli finansmanı tamamlayıcı bir şekilde düzeltmelidirler. Kredi 
garantisi, KOBİ’lerin finansal kuruluşlardan sermayeye daha kolay erişmesine, 
teminat engellerinin üstesinden gelmesine, KOBİ’lerin ürün, hizmet, özel 
destek programları ile finansmana erişimini genişletmesine yardımcı olmak 
gerekmektedir. Ayrıca, kredi garantisi KOBİ’ler ve kredi kuruluşları arasında 
bir köprüdür, sorunun azaltılmasına yardımcı olur. 

Kredi garanti sistemini geliştirmek için aşağıdaki gibi bazı çözümler 
önerilmektedir: Kredi garanti sistemi, KOBİ’lerin kredi talebini karşılama 
yeteneğinin yanı sıra işlevlik ve gelişmeyi sağlamak için güçlü sermayeli, büyük 
ölçekli olmalıdır. Kredi garanti kuruluşunun sermayesi farklı kaynaklardan 
çeşitlenmeli, ancak devlet, kuruluş garantileri için bütçeye özen göstermeli 
ve desteklemesi gerekmektedir. Garanti ürünleri, her müşteri türü, sektör ve 
ülkenin gelişme aşaması için çeşitlenmelidir. Devlet, tarım için kredi garanti 
kurumları, ihracat vb. gibi belirli sektörlere hizmet etmek ve teşvik etmek 
için özel garanti kuruluşları oluşturmalıdır. Kredi garanti kurumu, riski kredi 
kuruluşlarıyla paylaşacak mekanizmalar geliştirmelidir. Bu, kredi garanti 
faaliyetlerinde kredi kuruluşlarının sorumluluğunu üstlenecek ve ahlaki tehlike 
sorununu azaltılması hedeflenecektir. Hükümet, bütçe ve teşvik politikaları 
yoluyla garanti kuruluşlarına ve KOBİ’lere daha fazla destek sağlamalıdır. 
Bunlar, kredi garanti sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olacak ve 
KOBİ’lere, kredi kuruluşlarına ve ekonomiye daha fazla fayda sağlayacaktır.
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GİRİŞ

Regülâsyonlar, tarih boyunca bütün devletlerde var olmuştur. Genel 
anlamda “düzenleme” olarak tarif edebileceğimiz Regülâsyonlar, belirli 
bir sektörde, o sektörün gelişmesi ve rekabet ortamının düzenlenmesi 

amacıyla ortaya koyulan kurallardır. 
Piyasa hacmi büyük sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, ilk 

olarak ABD’de ortaya çıkan daha sonra tüm dünya ülkelerine yayılan, idareden 
bağımsız ve özerkliğe sahip “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” ortaya 
çıkmıştır. Bu kurumlar, temel olarak, görev ve yetki alanına giren konularda 
regüle edici konumda olup sektördeki kuralların oluşturulması, uygulanması ve 
denetlenmesi konusunda yetkilidir. 

Sigortacılık sektöründe, Avrupa Birliği bünyesinde çeşitli alt komiteler, 
Avrupa Birliği’nin “tek pazar” anlayışına bağlı olarak kurallar oluşturma, 
danışma, yürütme ve denetlemeye ilişkin düzenlemeleri yapmaktadır. 
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Türkiye’de ise sigortacılık sektöründe 2019 yılında dağınık halde bulunan 
birimler toplanarak “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu” kurulmuştur. Bu çalışmada, yukarıda ifade edilen Regülâsyon kavramı, 
türleri ve amacı ile denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar ve bu kuruluşların 
ortaya çıkışı hakkında bilgiler verilmiş olup sigorta sektöründeki kuruluşlar 
incelenmiştir.

1. Regülâsyon

1.1.		Regülâsyon	Kavramı

İngilizce “regulation” olarak da karşımıza çıkan bu kavramın Türkçesi düzenleme 
olup kamu, özel veya kar amacı gütmeyen aynı zamanda yaptırım gücüne 
sahip otoriter kuruluşlar tarafından belirli faaliyetler üzerinde oluşturulmuş 
ve uygulanmakta olan kuralları ifade etmektedir (Aktan ve Yay, 2016: 117). 
Regülâsyon, sözlük anlamı olarak, “şirket, dernek ve benzeri kurumların; 
kuruluş ve işleyişini düzenlenmesi için getirilen kuralların tümü” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Regülâsyon; iktisat, hukuk, siyaset, sosyoloji vb. birçok 
alanda kullanılan bir ifadedir. Bu tüm alanları kapsayacak şekilde bütüncül bir 
tanım yapılması pek mümkün değildir (Çelikdemir, 2021: 54-55).

Regülâsyon, en basit ifade ile, “ayarlama ve düzenlemeler” anlamına 
gelmektedir. Regülâsyon belirli bir alana yönelik faaliyetler açısından “oyunun 
kurallarını belirlemek ve belirlenen bu kuralların uygunluğunun denetimini 
sağlamak” olarak da ifade edilebilir. Regülâsyonlar; sosyal, ekonomik, idari 
ve küresel gibi farklı boyutlarda yer almakta olup disiplinler arası bir olgudur 
(Erşin Meta vd. 2021: 2572-2573).

Regülâsyonlar genellikle devletlerin, doğrudan veya dolaylı bir şekilde, 
bireyler veya iş grupları üzerinde onların karar verme süreçlerinde etkili olmak 
için bağımsız kuruluşlar aracılığıyla katılımı olarak da ifade edilebilir. Başka bir 
deyiş ile Regülâsyon, devletin sosyo-ekonomik amaçlarının gerçekleştirilmesi 
için yasal yolları kullanmasıdır. Regülâsyon aynı zamanda bireyler ve kuruluşlar 
için yaptırım tehdidi barındırmasından dolayı bir sınırlamadır (Çukuryurt ve 
Uzunöz, 2020: 96). Regülâsyonlar, ekonomik faaliyette bulunanları etkilemesi 
yönünden devlet açısından önemli bir politika aracı olup piyasalarda ortaya 
çıkmış veya çıkabilecek sorunların çözümünde devlet tarafından “regüle” edici 
politikalar çok fazla uygulanmaktadır (Kostakoğlu, 2014: 227).

Devletlerin piyasadaki faaliyetleri ve özel sektörün bu piyasadaki 
davranışlarını gözlemlemesi ve bir hakem olarak davranması için kullandığı 
politikalar “Regülâsyonu” ifade etmektedir (Tepe ve Ardıyok, 2004: 107).
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1.2. Regülâsyon Türleri

Regülâsyonlar temel olarak üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlar idari, iktisadi 
ve sosyal Regülâsyonlardır (Özkardeş, 2021: 28).

1.2.1.	 İdari	Regülâsyonlar

Bu türden Regülâsyonlar genel olarak bir iznin alınmasını, bildirimde 
bulunulmasını, bilgi verme gibi işlemlerin ne şekilde yapılmasını gerektiğini 
düzenleyen kurallardır. Örneğin bir devletin doğal afetlere karşı kişiler 
açısından koymuş olduğu yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin denetlenmesi 
bu kapsamdadır. (Özkardeş, 2021: 28-29)

1.2.2.	 İktisadi	Regülâsyonlar

Piyasadaki sorunların giderilmesi ve önemli ölçüde pazar hacmine sahip 
kuruluşların davranışlarının kontrol edilmesine yönelik Regülâsyon türüdür 
(Özkardeş, 2021: 29). İktisadi Regülâsyonlar piyasanın etkinliğini geliştirmeye 
yönelik olup fiyatlandırma, ücret, faiz oranı vb. uygulamalar bu tür Regülâsyonlara 
örnek olarak gösterilebilir (Tepe ve Ardıyok, 2004: 108).

1.2.3. Sosyal Regülâsyonlar

Bu tür Regülâsyonlar toplumsal haklar ve toplumun genel refahı üzerinde 
etkili olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle meslek güvenliği, tüketiciyi koruma, 
çevre, sağlık gibi konularda yoğunluk göstermektedir. (Özkardeş, 2021: 28). 
Firmaların faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek sosyal maliyetlerin, firmalar 
tarafından önemsenmeyeceği düşüncesi, sosyal Regülâsyonların gereksinimini 
ortaya çıkartan temel düşüncedir (Tepe ve Ardıyok, 2004: 109).

1.3.	 Regülâsyonların	Amacı

Regülâsyonların amaçları, devletlerin ekonomik yapısı veya sektörlerin finansal 
yapısına göre değişiklikler göstermektedir (Uruş, 2019: 37). Koyulan kurallarla 
birlikte, kurumsal bazda düzenlemelerin yapılması, kuruluşların piyasadaki 
etkinliğinin güçlendirilmesi, mal ve hizmetlerin daha düşük maliyetlerle 
sağlanması, piyasanın rant yaratmasını önlemek amaçlanmaktadır (Aktan 
ve Yay, 2016: 117). Regülâsyonların temelinde piyasadaki başarısızlıkların 
varlığıdır. Devletler piyasadaki başarısızlığın ortadan kaldırılması için kurallar 
koyar. Sektörlerde serbest rekabetin önünü açmak ve tekelleşmenin önüne 
geçmek amaçlanmaktadır (Ercan, 2020: 143).
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Bu amaçlara ulaşmak ve Regülâsyon sürecinin yürütülmesi için devletin 
merkezi yapısına dahil olan ve bir o kadar da kendi içerisinde bağımsız şekilde 
hareket eden “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” kurulmaktadır (Çukuryurt 
ve Uzunöz, 2020: 97).

Sigortacılık sektörünün de daha etkin bir halde çalışabilmesi için 
Regülâsyonların olması mutlaka gereklidir. Hayatın olağan akışına göre 
Regülâsyonların bazıları sektör tarafından bazıları da kamu otoriteleri tarafından 
yapılmaktadır. Bu iki tarafın da daha az veya daha fazla Regülâsyon yapması 
dengeyi önemli ölçüde bozabilir (Yayla, 2019: 120). Yayla (2019)’ya göre,  
Regülâsyoncu bir devlet geleneğine sahip olan Türkiye, sigortacılık alanına 
çok fazla müdahalede bulunmaktadır. Örneğin, taban ve tavan fiyatlarının 
belirlenmesi, Türkiye’deki sigortacılık sektöründeki rekabeti engellemektedir.

2. Düzenleyici Ve Denetleyici Kuruluşlar (Bağımsız İdari Otoriteler)

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar; kamu yönetimi, iktisat, hukuk vb. pek çok 
alanı ilgilendirmekte olup disiplinle arası bir konudur. Kamu yönetimi ile idare 
hukuku alanlarındaki eserlere baktığımızda genelde “bağımsız idari otorite” 
olarak adlandırılan bu kavramı iktisatçılar “bağımsız düzenleyici kurum” olarak 
adlandırmaktadır. Bunun nedeni, hukukçular bu tür kurumların statüleri ile 
ilgilenirken iktisatçılar işlevselliği ile daha çok ilgilenmektedir (Ege, 2019: 2)

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar diğer kamu tüzel kişilerinden 
organik ve işlevsel olarak farklıdır. Bağımsız idari otorite olmaları sebebiyle 
daha büyük bir önem atfedilmekte olan bu kuruluşlar, sırf bu sıfat sebebiyle 
daha geniş ve özgün yetkilerle donatılmıştır (Ayanoğlu, 2007: 43-45). Anayasa 
Mahkemesi’nin E.2002/100, K.2004/109 sayılı kararında da düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşların “özerk ve tarafsız kamu tüzel kişileri” olduğu 
belirtilmiştir. 

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, ekonomi ve piyasa koşullarının 
değişimine uyum sağlamak üzere devlet tarafından piyasada faaliyet gösteren 
özel sektör alanlarına ilişkin çalışma esaslarının belirlenmesi, piyasaya ilişkin 
kuralların belirlenmesi, kuralların uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi 
amacıyla kurulan kuruluşlardır (Çırakoğlu, 2016: 91).

Regülâsyon sürecinin yönetilmesi sırasında, baskı gruplarının siyasetçileri 
daha kolay etki altına alabilmesi nedeniyle de düzenleme ve denetleme görevinin 
doğrudan uygulanması zor olmakla birlikte genelde sürecin yönetilmesi görevi 
için düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara devredilmektedir (Çukuryurt ve 
Uzunöz, 2020: 97).
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Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar özerk 
ve bağımsız örgütler olması sebebiyle her devlette farklı özellikleri barındırması 
ve yapılarının farlı olması sebebiyle ortak bir tanım yapılması oldukça güçtür. Bu 
kuruluşların genel özelliklerinden hareketle düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 
geleneksel olan idari yapıdan ayrı olarak, bağımsızlıkları özel kanunlarca 
güvence altına alınan ve belirli bir sektör üzerinde faaliyetlerin düzenlenmesi 
ve hukuka uygun bir hale gelmesini sağlayan gerektiğinde müdahale yetkisine 
sahip kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanıma göre ise kişilerden 
oluşan, karar alma organı olan, tüzel kişiliğe sahip, kanunlarca kendisine verilen 
yetkileri, düzenleme ve denetleme görevlerini, kanunlara uygun olarak yerine 
getiren hesap veren, mali ve idari olarak özerkliğe sahip kamu kuruluşları olarak 
da ifade edilebilir (Iliman ve Tekeli, 2016: 25).

Politika ve hukuk tarihi açısından bakıldığında kamu gücünü kullanmanın 
temel sahibinin devlet olduğu akla gelmektedir. Bununla birlikte düzenleyici 
ve denetleyici kurumların da düzenleme yetkilerinin yanında yaptırım gücünün 
de olması, bu kuruluşların da belirli sektörlerde otorite sahibi olduğunu 
göstermektedir. Sektörün denetlenmesi, bazı konularda danışılması, bazı 
konulara izin vermesi veya yasaklaması, atama ve yargıya başvurma gibi 
konularda geniş yetkilerle donatıldığı görülmektedir (Yaşar ve Güler, 2016: 69).

Düzenleme ve denetleme kuruluşları her devlet için ortak olmasa da siyasi 
otoriten bağımsız olmaları, temel hak ve özgürlükler ile iktisadi faaliyetlerle 
ilgili son derece önemli yetkileri kullanmakta olan denetleme ve gözetleme 
görevini yerine getirmektedir (Ercan, 2021: 147).

Ayrıca, düzenleme ve denetleme kuruluşları insan yaşamı için hassas 
olan noktalarda (enerji, rekabet, gıda, iletişim, finans vb.) görev alan bağımsız 
idari kuruluşlardır.  Devletin nereye, ne şekilde veya hangi oranda müdahale 
edeceğinin belirlenmesi açısından önemli bir uygulama aracıdır (Ege, 2020: 11).

2.1.	 Düzenleyici	Ve	Denetleyici	Kuruluşların	Ortaya	Çıkışı

Regülâsyonlar günümüz modern devletlerinden çok daha eski zamanlarda ortaya 
çıkmış ve tarih boyunca hep var olmuştur.  Örneğin, Babil Kralı Hammurabi’nin 
kurallarının bir kısmı Regülâsyon olarak da değerlendirilebilmektedir. Bununla 
birlikte literatüre bakıldığında Regülâsyonların başlangıcı olarak 1887 yılı 
gösterilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin “Eyaletlerarası Ticaret 
Komisyonu”nun kurulması ile birlikte başladığı kabul edilmektedir (Aktan ve 
Yay, 2016: 117).

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, ekonomik koşulların değişmesi 
sonucu ve devletin politikaları ile farklı amaçların gerçekleştirilmesi üzere ilk 
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başta Anglosakson hukuk sistemlerinde daha sonraları da diğer dünya ülkelerinde 
kurulmaya başlayan kuruluşlardır. Bu doğrultuda da Türkiye’de 1980’li yıllar 
itibariyle kuruluşlar kurulmaya başlanmış olup 2000’li yıllara geldiğinde daha 
da işlevsel hale getirilmeye başlanmıştır (Çırakoğlu, 2016: 89).

Düzenleyici ve denetleyici kurumların ortaya çıkması ve gelişmesi 
özelleştirme politikalarının başlamasıyla ve ekonomideki “devletçi” bakış 
açısının yerini “düzenlenmiş piyasa ekonomisine” bırakmasıyla arasındaki bir 
koşutluk vardır. Bu yüzden, “devlet düzenlemelerinin azalması” ile boş bırakılan 
alanların düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile doldurulduğu belirtilmektedir. 
Bu türden kuruluşlar Kara Avrupa’sı sınırlarında 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya 
başlasa da Anglosakson ülkelerde bu tarih daha da eskiye dayanmaktadır. 
Bunun nedeni, bu iki sistem arasındaki hukuk ve idare sistemlerinin özelliği ile 
yakından ilişkilidir (Tan, 2002: 12-13).

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların ortaya çıkmasında, devletlerin 
ekonomi üzerinde meydana gelebilecek asimetrik bilgi sorunlarına karşı, 
sosyal alanlardaki Regülâsyonların fazlaca zarar görebileceği düşüncesidir. Bu 
düşünceye göre kurumlarda çalışan ve devlet personelinden daha uzman kişiler 
ve bilirkişilerden oluştuğu için sorunlarla mücadele kapsamında daha fazla yarar 
sağlanabileceği düşünülmektedir (Iliman ve Tekeli, 2016: 26).

Dünyada, ilk olarak kabul edilen bağımsız düzenleyici kurum, ABD’de 
kurulan “Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu”dur. Bu komisyonun amacı 
demiryollarının düzenlenmesi iken daha sonradan motorlu taşıyıcılarla ilgili 
konularda, iş suyolları hakkındaki konularda ve petrol şirketleri konuları da 
kapsayacak şekilde amaçları genişletilmiştir (Ege, 2020: 12-13).

ABD’den sonra Avrupa’da da bu üst kurulların kuruluşu yaygınlaşmıştır. 
1990 ve 2000’li yıllarda Türkiye, Rusya, Macaristan ve Venezuela gibi devletler 
de genel de bu çoğunluğa uyum sağlamıştır. Yalnız, bu devletlerin düşüncelerine 
göre kısmen yetkisizleştirme, karar alma sürecinin merkezileştirilmesi, ekonomi 
üzerindeki siyasi kontrolün arttırılması ve iyi yönetişim kurallarından vazgeçmek 
olarak değerlendirilmektedir (Ege, 2020: 13). 

2.2.		Türkiye’deki	Düzenleyici	Ve	Denetleyici	Kuruluşlar

Türkiye’de bu kurumların ifade edilmesinde “düzenleyici ve denetleyici kurum” 
ifadesinin yanı sıra “bağımsız idari otorite”, “üst kurul”, “özerk kurum” gibi 
ifadeler de kullanılmaktadır (Akdeniz, 2018: 2).

Türkiye’de kurulmuş olan ilk düzenleyici ve denetleyici kuruluşun 
hangisi olduğu konusunda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle 
Osmanlı’nın son zamanlarında kurulmuş olan “Düyun-u Umumiye İdaresi”nin 
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ilk düzenleyici ve denetleyici kurum olduğu görüşü ile “Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası”nın ilk kuruluş olduğu şeklinde görüşler mevcuttur. Bunun 
yanı sıra 1959 yılında kurulmuş olan “Sigorta Murakabe Kurulu”nun da ilk 
kuruluş olduğunu savunan görüşler vardır. Fakat, amaç ve nitelik bakımından 
dünyada kurulmuş olan kurullarla karşılaştırıldığında ilk olarak düzenleyici ve 
denetleyici kuruluşların 1980’li yıllarda kurulmaya başladığı görülmektedir. 
İlk olarak 1981 yılında “Sermaye Piyasası Kurulu” kurulmuş ardından IMF ve 
Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin etkileri ile bu kuruluşların sayısında artış 
olmuştur (Çırakoğlu, 2016: 93).

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun1, (III) sayılı cetveli uyarınca 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar Türkiye’de 11 adettir. Bu kurumlar: 1) 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) 
Sermaye Piyasası Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 
8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 9) Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu 10) Nükleer Düzenleme Kurumu 11) Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

3.  Sigortacılık Sektöründeki Düzenleyici Ve Denetleyici Kuruluşlar

3.1.	 Avrupa	Birliği	İçerisindeki	Sigortacılığa	İlişkin	Kuruluşlar

Avrupa içerisinde “tek pazar” kurmanın amacını, ulusal pazarlardaki 
hizmetlerin, üye diğer devletlerle olan sınırları geçmesi ve bu serbestliğin 
güvenceye alınmasıdır. Bununla birlikte ulusal pazar ile uluslar arası pazarın 
bütünleştirilmesi ve rekabet koşullarının koordine edilmesi amaçlanmıştır (Aral, 
2009: 62).

Avrupa Birliği içerisinde “tek sigorta pazarı” nın oluşturulmasının temelini 
topluluğun kurulmasındaki antlaşmanın yerleşme hakkına ve hizmetlere ilişkin 
düzenlemeler olduğu ifade edilmektedir (Kumcu, 2009: 49). Böylece Avrupa 
Birliği sınırları içerisinde kurulan sigorta şirketlerinin, merkezlerinin bulunduğu 
ülkeden faaliyetlerine ilişkin izin ve ruhsat alacağı ve bu ülkenin mali denetimine 
tabi olacakları, bunun yanı sıra “Avrupa Pasaportu” işlevi görecek bu izinle 
birlikte Avrupa Birliği üye devletleri sınırları içinde istedikleri yerlerde faaliyet 
gösterebilecekleri belirtilmiştir. Avrupa Birliği sigorta piyasası şu an dünyanın 
en büyük sigorta piyasasını oluşturmaktadır (Kumcu, 2009: 54).

Avrupa Birliği’nin mevzuatının oluşmasında üç temel kurum ile birlikte 
alt komiteler yer almaktadır. Temel kurumlar; Avrupa Komisyonu, Avrupa 
110.12.2003 Tarihli, 5018 Sayılı, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu.
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Parlamentosu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’dir. Bu temel kurumların 
yanı sıra sigorta ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren komiteler ise Sigorta 
Komitesi, Sigorta ve Emeklilik Denetleyici Komitesi ve Avrupa Sigorta ve 
Emeklilik Komitesi’dir (Demirbilek, 2007: 37).

Avrupa Birliği içerisinde yer alan Sigorta Komitesi, sigortacılık üzerine 
direktiflerin uygulanması ile yorumlanması ile ilgili sorunların incelenmesinde 
ve bu sorunların üye devletler ile birlikte çözmeyi amaçlamaktadır.  Avrupa 
Sigorta ve Emeklilik Denetleyici Komitesi, Avrupa Komisyonu’na sigortacılık 
faaliyetleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak için kurulmuştur. Avrupa Sigorta ve 
Mesleki Emeklilik Komitesi’de benzer biçimde sigortacılık faaliyetlerine ilişkin 
danışma ve tavsiye görevlerini yerine getirmektedir (Demirbilek, 2007: 38-40).

Sigortacılık faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği’nde 2002 yılında 
“Insurance Mediation Directive” isimli direktifler oluşturulmuş bu direktifler 
2016 yılında güncellenerek “The Insurance Distribution Directive” olarak 
adlandırılmıştır. Bu direktiflerin temel amaçları sigorta poliçe ve sözleşmelerinin 
hazırlanması ile imzalanması, satışının yapılması ve tazminat dâhil tüm 
adımlar neredeyse belirlenmiştir. Böylelikle sigorta piyasasında bir çerçevenin 
oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştır (Engin ve Karakuş, 2020: 182).

Sigorta şirketlerince üstlenilen risklerin yönetilmesi ve ayrılması gereken 
sermayenin miktarına ilişkin düzenlemeler sadece ayrılmaya ilişkin karşılıklar 
veya sermaye değildir. Aynı zamanda bu düzenlemeler şirketin tüm risk 
faktörlerinin yönetimindeki radikal değişiklikleri ifade etmektedir (Berk ve Berk, 
2010: 252).  Bu kapsamda Avrupa Birliği’nde karşımıza çıkan düzenlemelerden 
olan “Solvency” kelimesi, şirketlerin tüm yükümlüklerini karşılayabilecek 
kadar varlığının olmasını ifade eder. Sigorta şirketlerine ilişkin bu kavram, 
meydana gelmiş hasarlar için gereken ödemelerin zamanında yapılabilmesini 
ifade etmektedir (Çoban, 2010: 90).

Avrupa’daki sigorta şirketlerinin mali yeterliliklerinin denetlenmesi 
üzerine ilk adım 1994 yılında, Avrupa Denetleme Kurulları Komisyonu’nun 
kurulmasıyla başlamıştır. Bununla birlikte 2001 ve 2002 yıllarında hayat 
dışı sigortalar direktifi hazırlanmıştır. 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği 
ülkelerinde mali yeterlilik konusunda yeni yasal düzenlemeler ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu düzenlemelerden biri de sigorta şirketlerine ilişkin 
“Mali Yeterlilik I (Solvency I) uygulamasıdır. Bu uygulama bir geçiş dönemi 
uygulamasıdır (Çağatay, 2008: 30).

“Solvency I” çalışamalarının devamında “Solvency II” ortaya çıkarılmıştır. 
Bankacılık sektöründe “Basel II” olarak bilinen uygulamanın sigortacılık üzerinde 
de modellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Solvency I uygulaması daha çok mevcut 
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uygulamalar ile ilgiliyken Solvency II daha kapsamlı bir proje olarak piyasadaki 
son gelişmeleri de dikkate alarak daha detaylı bir mali yeterlilik modeli ortaya 
çıkarır. Solvency II’nin temel amacı sigorta şirketlerinin risklerinin belirlenmesi 
ve yönetimi ile kendi iç kontrol sistemlerinin düzenlenmesi ve oluşturulmasıdır. 
Basel II’deki üç sütunlu yaklaşım, sigorta sektörünün içerdiği farklılıklara göre 
belirlenmektedir (Çağatay, 2008: 30).

Türkiye’de ise sigortacılık sektöründeki temel üst kurul “Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu”dur. Bu kurum kurulana 
kadar sigortacılık sektörüne ilişkin genel düzenleme yetkisi, Hazine Müsteşarlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlığa bağlı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü ile Sigorta Murakabe Kurulu’ndaydı.

3.2.	 Türkiye’de	Sigortacılığa	İlişkin	Kuruluşlar

3.2.1.	 	Sigortacılık	ve	Özel	Emeklilik	Düzenleme	ve	Denetleme	Kurumu	
Öncesi	Dönem

Sigortacılık alanında, Türkiye’de, yapılan ilk yasal düzenleme 1927 yılında 
“Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun” 
ile yapılamıştır. Bu kanunla Ticaret Bakanı yetkilendirilmiştir. 1927 yılında 
“Sigorta Şirketlerinin Teftîş ve Mürâkabesi Hakkındaki Kânuna Müzeyyel 
Kanun”  sonrasında 1938 yılında “Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi 
Hakkındaki 1149 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Mezkûr Kanuna 
Bazı Hükümlerin İlâvesine Dair Kanun” çıkarılmıştır. 1959 yılına gelindiğinde 
“Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun” ile bu kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır (Kağıtcıoğlu, 2021: 877).

Türkiye’de sigortacılık alanında faaliyette olan şirketlerin denetimin 
yapılması üzerine “Sigorta Murakabe Kurulu” oluşturulmuştur (seddk.gov.
tr). 1959 yılında çıkarılan “Sigorta Murakabe Kanunu ve Sigorta Murakabe 
Tüzüğü” ile sigortacılık alanına ilişkin denetimleri ve yasal düzenlemeleri 
yapma yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verilmiş olup bunun yanında bakanlığa 
bağlı denetim yapmak üzere bu kurul oluşturulmuştur. Bu kurul 1963 yılında 
faaliyete geçmiştir. Literatürde bazı yazarlar bu kurulun kurulan ilk düzenleme 
ve denetleme kurulu (bağımsız idari otorite) olduğu görüşündedir (Kağıtcıoğlu, 
2021: 878). 

1993 yılında Sigorta Murakabe Kurulu, “Sigorta Denetleme Kurulu” 
olarak değiştirilmiş ve Hazine Müsteşarlığı’nın bünyesine geçmiştir (seddk.gov.
tr). 1994 yılında 4059 sayılı “Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun”  ile sigorta ve sigortacılığa ilişkin hizmetlerde, Sanayi ve Ticaret 
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Bakanlığına verilen tüm yetki, görev, sorumluluk, hak ve muafiyetleri,  Başbakan 
ve Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanı ile, Hazine Müsteşarlığına 
devredilmiştir. Müsteşarlığa bağlı olarak “Sigortacılık Genel Müdürlüğü” 
kurulmuştur (Kağıtcıoğlu, 2021: 879).

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü 
ve Sigorta Denetleme Kurulu ile ilgili düzenlemeler kaldırılarak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın birimleri haline getirilmiştir (Kağıtcıoğlu, 2021: 880). 

3.2.2.	 	Sigortacılık	ve	Özel	Emeklilik	Düzenleme	ve	Denetleme	Kurumu	
Sonrası	Dönem

2001’de yürürlüğe giren “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” 
ve 2007’de yürürlüğe giren “Sigortacılık Kanunu” ile birlikte Türkiye’de 
sigortacılık alanında büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler 
ışığında, İstanbul’un bir finans merkezi olması vizyonunun da etkisiyle sigorta 
sektörünün daha dinamik bir bakış açısıyla düzenlenmesi için Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu birleştirilmiş ve “Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” kurulmuştur. (seddk.gov.tr). 
Sigortacılık ve özel emeklilik faaliyet alanlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” 
18 Ekim 2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmuş ve bu kurum 2020 yılında 
faaliyete başlamıştır (Ege, 2020: 22).

18.10.2019 tarihli ve 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CK) 3. 
Maddesine göre kurul, “mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip” 
düzenleyici ve denetleyici (bağımsız idari otorite) kurumdur. Kurumun ilişkili 
olduğu bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak belirlenmiş ve merkezinin 
İstanbul’da olduğu belirtilmiştir.

Aynı kararnamenin 4. Maddesinde kurumun görev ve yetkileri sıralanmıştır. 
Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: Yasal düzenlemelerde yer alan sigortacılık 
ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri yürütmek, mevzuat hazırlamak, 
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu uygulamaların gelişmesi 
için çalışmak, sigortalıların ve katılımcıların korunması için önlemler almak ve 
bu tedbirlerin uygulatıcısı ve denetleyicisi olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren 
kurumların denetlenmesi ve soruşturmasını yapmak, alanıyla ilgili her türlü 
araştırmayı yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve mali raporları hazırlamak ve 
buna ilişkin çalışmalara katılmak başlıca görevleri arasındadır.
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47 sayılı CK’nın 5. Maddesinde kurulun biri başkan ve biri de ikinci 
başkan olmak üzere beş üyeden oluştuğu belirtilmiştir. Başkan ve ikinci başkanı 
Cumhurbaşkanı atamayla belirler. 18. Maddede ise kurumun mevzuat uyarınca 
görev alanına giren konularda Kurul kararı ile düzenleyici işlemler yapabileceği 
belirtilmiştir. 

4. SONUÇ

Sigorta insan hayatına dair her alanda ihtiyaç duyulan güven ve oluşabilecek 
muhtemel zararların tazmini noktasında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda 
sigortacılığın önemi insanlar tarafından daha çok anlaşılmakta olup sigortacılık 
sektörü de sürekli bir büyüme içerisindedir.

Sigorta sektörünün finansal sistem içerisinde büyük bir paya sahip olması 
ve insanların hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek bir kavram olmasından 
dolayı bu alana devlet tarafından özel müdahalelerde bulunulmaktadır. 
Regülâsyon dediğimiz bu müdahaleler ile sigortacılık kuralları belirlenmekte ve 
bu kuralların uygulanması ile denetimi yapılmaktadır. 

Özellikle 1980’li yıllarda başlayan ve 2000’li yıllarda hızla artan 
“düzenleyici ve denetleyici” kurumların kurulması, önem arz eden sigortacılık 
alanında da 2019 yılında “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu” kurulmuştur. Bu kurumun kuruluşuyla birlikte gittikçe 
piyasanın düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla regülâsyon çalışmalarının 
daha teknik ve etkin bir biçimde yapılabileceğini düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Akdeniz, D. (2018). “Türkiye’de Hukuki Ve İdari Açıdan Düzenleyici Ve 
Denetleyici Kurumların Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 1-19.

Aktan, C.C. Ve Yay, S. (2016). “Regülâsyon İktisadına Giriş”, Ekonomi Bilimleri 
Dergisi, 8(1), 116-135.

Aral, İ. (2009).“Avrupa Birliği Sigorta Sektöründe Denetim”, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 15(1-2), 47-74 

Ayanoğlu, T. (2007). “Düzenleyici V E Denetleyici Kurumların Düzenleme 
Yetkisi V E Tapdk Örneği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 65(1), 39-83.

Berk, N. Ve Berk, C. (2010). “Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Ve Riske Maruz 
Değerin Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 29(2), 251-273.



76    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Çağatay, N. (2008). “Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği”, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık 
Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı, İstanbul. 

Çelikdemir, B. (2021). Enerji (Elektrik Ve Doğal Gaz) Şirketlerinin Yapısına 
Yönelik Regülâsyon Müdahalelerinin Türk Ticaret Kanunu Açısından 
Değerlendirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Çırakoğlu, M. (2016). “Düzenleyici Ve Denetleyici Kurulların Denetlenme 
Şekillerinin İdari Vesayet Bakımından Değerlendirilmesi”, Yıldırım Beyazıt 
Hukuk Dergisi, 2, 89-119.

Çoban, N. (2010). “Sigortacılık Sektöründe Solvency II Ve Yönetişim Sistemi”, 
Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 89-96.

Çukuryurt, Y. Ve Uzunöz M. (2020). “Rekabet Ve Regülâsyon Üzerine”, İktisat 
Araştırmaları Dergisi, 4(2), 91-112.

Demirbilek, İ. (2007). “Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Ve Türk Sigorta Sektörünün 
Sorumluluk Sigortaları Açısından İncelenmesi Ve Karşılaştırmalı Analizi”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve 
Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Anabilim Dalı, İstanbul.

Ege, İ. (2020). “Bağımsız İdari Otoriteler (Bağımsız Düzenleyici Kurumlar): 
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Örneği”, 
Kapadokya Akademik Bakış Dergisi,  4(1), 1-29. 

Engin, C. Ve Karakuş, B. (2020). “Dünya, Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Sigorta 
Sektörü”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 173-189.

Ercan, H. (2021). “Regülâsyon Ekonomisi Ve Düzenleyici Ve Denetleyici 
Kurum Olarak Kamu İhale Kurumu Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi, 10(2), 
140-158.

Erşin Meta, F., Eruygur Ve H.O., Tokatlıoğlu, İ. (2021). “Türk Bankacılık 
Sektöründe Regülâsyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri Amg Analiz”, 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2571-2586.

Iliman, T. Ve Tekeli R. (2016). “Türkiye’deki Düzenleyici Ve Denetleyici 
Kuruluşlar: İdari Para Cezalarının Hukuksal Zeminlerinin Değerlendirilmesi”, 
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 23-36.

Kağıtcıoğlu M. (2021). “Kamu Tüzel Kişisi Kurma İhtiyacını Sorgulamak: 
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 
Üzerinden Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, 23(2), 873-904.

Kostakoğlu, S.F. (2014). “Regülâsyon Ve Ekonomik Büyüme”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 227-242.



SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE REGÜLÂSYON VE REGÜLE EDİCİ  (DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ) KURULUŞLAR      77

Özkardeş, N. (2021). Rekabet Hukukunun Uygulanması, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara.

Özşar Kumcu, B. (2009). “Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasasına Uyum 
Sürecinde Türk Reasürans Piyasasının Etkin Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi 
İçin Yeni Bir Uygulama Önerisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, 
İstanbul.

Tan, T. (2002). “Bağımsız İdari Otoriteler Veya Düzenleyici Kuruluşlar”, Amme 
İdaresi Dergisi, 35(2), 11-37.

Tepe, B. Ve Ardıyok, Ş. (2004). “Devlete Yeni Rol: Regülâsyon”, Amme İdaresi 
Dergisi, 37(1), 105-130.

Uruş, A.F. (2019). “Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülâsyonlar Ve 
Etkinliği”, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 26(1), 33-48.

Yaşar, H.N. Ve Cabıoğlu Güler, S.S. (2016). “Düzenleyici Ve Denetleyici 
Kurumların Yetkileri Kapsamında Kamu Gücü İlişkisi”, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(4), 63-80.

Yay, T., Gürkan Yay, G. Ve Yılmaz, E. (2004). “Finansal Krizler, Finansal 
Regülâsyon  Ve Türkiye”, I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 30, 101-
130. 

Yayla, Ş.O. (2019). “Sigortacılık Ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Durumu”, 
Liberal Düşünce Dergisi, 24(94), 107-125.

İNTERNET KAYNAKLARI

mevzuat.gov.tr
seddk.gov.tr



78



79

B Ö L Ü M  V

KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARI VE TÜRKİYE’NİN 

KREDİ DERECELENDİRME 
NOTLARININ İRDELENMESİ*

Credit	Rating	Agencies	and	Examination	of	 
Turkey’s	Credit	Rating	Notes	

Turgay MÜNYAS
(Dr. Öğr. Üyesi), İstanbul Okan Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesi, turgay.munyas@okan.edu.tr, 
Orcid:0000-0002-8558-2032

1. Giriş 

Derecelendirme nam-ı diğer ‘‘rating’’ kavramı ile ilgili birçok tanımla 
karşılaşmak mümkündür. Genel anlamda derecelendirme kavramı, 
kuruluşların işletme dışından sağlamış oldukları fonların geri ödemesini 

ya da yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmeyeceği hakkında 
oluşturulan bağımsız görüş olarak ifade edilir (Berker, 2003). Diğer taraftan 
Derecelendirme (rating), piyasalar ve piyasalardan faydalanan yatırımcılar için 
hayatı kolaylaştıran, masraflı ve vakit alan çalışmalar sonucu elde edilen bilgileri 
piyasalara yani yatırımcılara basit semboller aracılığıyla sunan çalışmalardır 
(Yanar, 2002). Derecelendirme kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde, bu 
işlemin menkul kıymetlerini ihraç eden kuruluşların, ihraç ettikleri borçluluğu 
temsil eden menkul kıymetlerin tedavülde bulanacakları süre zarfında bu menkul 
kıymetlere ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirebilme 
yetenekleri hakkında bilgi sunan çalışmalardır (İltaş, 2010). Literatürde yapılan 
bir başka tanımda da derecelendirme, fon ihtiyacı olan birimlere açılacak 

*Bu çalışma, İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 
Dalı’nda Turgay Münyas tarafından hazırlanan, “Belediyelerde Kredi Derecelendirme 
Analizi Üzerine Bir Model Önerisi” başlıklı Doktora tezinden türetilmiştir.
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kredilerin zamanında ve tam olarak yükümlülüğün yerine getirilme ihtimali 
hususunda uluslararası sermaye pazarlarındaki ölçütlere uygun ve işleme ilişkin 
objektif bir ölçü sağlamak amacıyla, borçlunun ihraç etmiş olduğu menkul 
kıymet olduğu menkul kıymetin ya da sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapılması durumunda yatırımcının yapmış olduğu bu işlemden dolayı karşı 
karşıya olduğu ya da yükleneceği riskin bulunmasına ve sunulmasına ilişkin 
çalışmalar olarak tanımlamak mümkündür (Çelik, 2004).

Derecelendirmenin temel amacı, yatırım kararı almış ekonomik birimlerin 
yaptıkları yatırımlar karşısında üstlendikleri risklerin karşılaştırması anlamına 
gelmektedir. Yatırımcıya önceden karşı karşıya gelebileceği riskleri öngörerek 
yatırım kararı verme imkânı sağlamaktadır. Derecelendirme menkul kıymetin 
elde edilmesi veya satılması hususunda bir fikir oluşturulmak amacıyla 
gerçekleştirilmektedir (Vurur, 2009). Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının temel amacı, gerek uluslararası gerekse ülke içi ekonomik durumu, 
belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul görmüş sembollerle ortaya koymaktır. 
Para ve sermaye piyasalarında etkinliği sağlamak, kredi değerliliğini ortaya 
koymak, şeffaf ve tarafsız bilgi üretimi sağlamak ve yönetim performansını 
ölçmek kredi derecelendirme kuruluşlarının amaçları arasında yer almaktadır 
(Hasbi, 2012).

Derecelendirme çalışmaları, vadelerine göre derecelendirme, döviz 
cinsinden derecelendirme, kurumların derecelendirilmesi, menkul kıymet 
derecelendirmesi ve ülke derecelendirilmesi şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Vadelerine Göre Derecelendirme, derecelendirme sonundaki notlara ya 
da sonuçlara bağlı olarak ileriye dönük oluşan yargıların ve risklerin süresine 
göre uzun vadeli derecelendirme ve kısa vadeli derecelendirme olmak üzere iki 
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur (Şirvan, 2004). 

Döviz açısından gerçekleştirilen derecelendirme çalışmalarında, 
derecelendirilen birimin yükümlülüklerinin kaynağına göre yapılan bir 
sınıflandırmadır. Bunlar, uluslararası döviz cinsinden derecelendirme, 
uluslararası yerel para cinsinden derecelendirme ve ulusal yerel para cinsinden 
derecelendirmedir.

Kurumların derecelendirilmesi çalışmasında, ilgili kurumların finansal 
tablolarında üretilen finansal rasyolar aracılığıyla kurumların kredibilitelerinin 
yani borç ödeme güçlerinin tespit edilmesidir. Bu derecelendirme çalışmasında, 
kurumların borç anapara ve faiz ödemelerini birlikte geri ödeyebilme 
yeteneğini ölçer. 

Menkul kıymet derecelendirmesi, bir işletmenin ihraç ettiği borçlanma aracı 
niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini zamanında ve tam olarak 
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geri ödeme olasılığını ölçme işlemidir (Yaslıdağ, 2007). Bu derecelendirme 
çalışmasında, hem özel sektör tarafından ihraç edilen menkul kıymetler hem 
de kamu tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin ve bunları ihraç eden 
kuruluşlarının yükümlülüklerini yerine getirme derecesi ölçülür. Menkul kıymet 
derecelendirmesinin en önemli türlerinden bir tahvil derecelendirmesidir. 

Ülke derecelendirmesi; ülkenin borç, anapara ve faizlerini tam ve 
zamanında ödeyebilme gücü olarak ifade edilir (Temiz, 2010). Ülke riskinin iki 
unsuru bulunmaktadır. Bunlar ekonomik ve politik risklerdir. 

Derecelendirme faaliyeti, kredi derecelendirmesi faaliyeti ve kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. 

“Kredi derecelendirmesi; işletmelerin risk durumları ve borç ödeye 
bilirliliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının 
anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliliğinin 
derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak 
değerlendirilmesi ve sınıflandırması faaliyetidir” https://www.spk.gov.tr/Sayfa/
Index/6/10/2.  

“Kurumsal yönetime uyum derecelendirmesi ise işletmelerin Sermaye 
Piyasası Kurulunca yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının 
derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak 
değerlendirilmesi ve sınıflandırması faaliyetidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, 
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana 
bölümleri itibariyle ayrı ayrı olmak üzere, 1 ila 10 arasında not verilir. Kurumsal 
yönetimde derecelendirme bilgi ve listelenmiş ve çok uluslu kurumlar içindeki 
karar alma sistemlerini güvenilirlik derecesine yükseltir” https://www.spk.gov.
tr/Sayfa/Index/6/10/2. 

Sözlük anlamı ile kredi derecelendirmesi veya kredi değerlendirmesi, 
bir kişi, bir şirket veya hatta bir ülkenin kredi itibarının belirlenmesi sürecidir. 
Kredi derecelendirmesi, bir kişinin, bir işletmenin ve bir ülkenin kredi riskine 
dair görüşlerdir. Standard & Poor’sa göre kredi derecelendirme, bir kuruluş, bir 
yerel yönetim veya bir devletin mali yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında 
yerine getirme kapasitesi ile bu konudaki istekliliğine dair görüşleridir. 

Ayrıca Kredi derecelendirme faaliyeti, işletmelerin, yerel yönetimlerin ve 
devletlerin borçlanma araçlarını ihraç etmeleri durumunda bu kurumların kredi 
kalitesini ve temerrüde düşme ihtimaline dair görüşleri de kapsayan süreçlerdir. 
Derecelendirmeler, kredi riski değerlendirme hususunda uzmanlaşmış kredi 
derecelendirme şirketleri tarafından yapılır. 
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Bu çalışmada, derecelendirme faaliyeti, kredi derecelendirme kuruluşları 
ve sektörü domine eden üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun 
1992 yılından beri Türkiye’ye vermiş oldukları notlar irdelenmiştir. Çalışmanın 
amacı, Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye vermiş oldukları 
notlar 1992 – 2021 dönemini kapsayacak şekilde irdelenerek bu notların 
makroekonomik göstergelerle olan ilişkisini incelemektir. Çalışmada kullanılan 
makroekonomik göstergeler, CDS, Büyüme, Enflasyon, Döviz Kuru, BİST 100 
ve Ekonomik Özgürlük Endeksi’dir.

2. Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Dünyada finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, kredi derecelendirme 
kuruluşlarına olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Kredi derecelendirme 
kuruluşlarının sayı olarak artış gösterdiğine tanıklık etmekle beraber finansal 
piyasalarda öne çıkan derecelendirme kuruluşlarının sayı olarak az olduğunu 
görüyoruz. Öne çıkan derecelendirme kuruluşları; Moody’s Corporation Investors 
Service, Standart and Poor’s Rating Services, Fitch Ratings Corporation ve 
Japanese Credit Rating (JCR) şeklindedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
geleneksel rolü, işletmelerin ve ülkelerin mali yapılarını değerlendirerek bu 
kurumların ihraç edecekleri borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırımcıların 
daha rasyonel karar almalarına yardımcı olmaktır. Finansal araçları ihraç eden 
işletmeler ve ülkeler tipik olarak ajansın ücretini öderken, derecelendirme 
kuruluşu yatırımcılar ihraççının kredisini değerlendirmeye yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Bu pazarda kendi derecelendirme değerini korumak için, kredi 
ajansları doğru derecelendirme için iyi bir üne sahip olmalı ve onların itibarlarını 
korumak için ajansların vereceği puanın güvenilirliğini korumak anlamında iyi 
bir disipline sahip olunmalıdır (Jackson, 2000).
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Tablo 1: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının  
Kullanmış oldukları Karşılaştırmalı Notlar

Kaynak: http://www.jcravrasyarating.com/?submenuheader=10 

3. Derecelendirme İle İlgili Yapılan Literatür İncelemesi

Literatür bölümünde, derecelendirme ile ilgili kavramsal çerçeveyi, kredi 
derecelendirme faaliyetlerini, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen 
notları ve bu notların çeşitli göstergelerle olan ilişkisini inceleyen ulusal ve 
uluslararası çalışmalar özetlenmiştir. 

Bayar 2021 yılında, kredi derecelendirme kuruluşları ve Yunanistan’ın 
borç krizini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, derecelendirme kuruluşlarının 
Yunanistan’ın ekonomisinde yaşanılan olumsuz gelişmelere paralel olarak 
zamanında ve doğru bir şekilde derecelendirme yapmadıklarını tespit etmiştir. 
Borç krizi ortaya çıktıktan sonra not değişikliğine gittiklerini ve geç açıklanan bu 
notların ekonomik krizin derinleşmesine katkı sağladıklarını tespit etmişlerdir. 

Arslan ve Gök 2019 yılında, CDS primleri ve kredi derecelendirme 
duyuruları arasındaki ilişki gelişmekte olan ülkeler açısından incelemişlerdir. 
Çalışmanın analizi, 01.06.2009 - 31.05.2018 dönemini kapsayan veri seti 
kullanılarak derecelendirme notlarındaki değişikliklerin CDS primleri üzerindeki 
etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, derecelendirme notlarındaki 
değişikliklerin CDS primlerini üzerinde anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Çağlak vd. 2018 yılında yaptıkları çalışmada, üç büyük kredi derecelendirme 
kuruluşu olan Fitch, Moody’s ve Standart and Poor’s’un Türkiye’ye vermiş 
oldukları notların Borsa İstanbul üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmanın 
analizi, 1992 – 2018 yılları arasındaki veri seti kullanılarak olay çalışması 
yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, üç büyük derecelendirme 
kuruluşu tarafından açıklanan notların Borsa İstanbul üzerinde etkisi olduğunu 
tespit etmişler. 

Yıldırım vd. 2018 yılında, Fitch, Moody’s ve Standart and Poor’s’un 
Türkiye’ye vermiş oldukları notların Borsa İstanbul’da yer alan 6 sektör endeksi 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir.  Çalışmanın analizi, 2012 – 2016 yılları 
arasındaki veri seti kullanılarak olay çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda, üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından açıklanan 
notların Borsa İstanbul’da yer alan 6 sektör endeksini tam olarak etkilemediğini 
tespit etmişlerdir. 

Kaya vd. 2015 yılında yaptıkları çalışmada, Fitch, Moody’s ve Standart 
and Poor’s’un Türkiye’ye vermiş oldukları notlar ve ülke risk derecesini 
gösteren CDS primlerinin ekonomik ve sosyal olaylara tepkisini incelemişlerdir. 
Çalışmanın analizi, 01.01.2007 ile 22.04.2014 tarihleri arasındaki dönemi 
kapsayan veri seti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, üç 
büyük derecelendirme kuruluşu tarafından verilen derecelendirme notları ile 
CDS primlerinin aynı olaylara aynı tepkiyi vermediklerini tespit etmişlerdir.

Balıkçıoğlu ve Yılmaz 2013 yılında, Türkiye’de uygulanan maliye 
politikalarıyla uluslararası kredi kuruluşları tarafından verilen kredi 
derecelendirme notlarının ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmanın analizi, 12 
ülkenin 2000 – 2011 dönemini kapsayan seçili makroekonomik göstergeleri 
logit model kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analizi sonucunda, 
maliye politikası değişkenlerinin kredi notlarının belirlenmesindeki etkisinin 
makroekonomik göstergelerin göstermiş olduğu etkiye göre daha yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. 

Bocutoğlu 2015 yılında, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2007 küresek 
ekonomik krizinde oynadığı rolü araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, finansal 
hizmet sektörü ve kredi derecelendirme sektörü arasındaki çıkar çatışmalarının 
2007 Küresel Finansal Krizinin ortaya çıkmasında tetikleyici bir rol oynadığını 
tespit etmiştir. 

Toraman ve Yürük 2014 yılında, kredi derecelendirme kuruluşlarının 
finansal krizler üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada, dünya 
ekonomisinde yaşanılan önemli krizler olan Meksika krizi, Asya krizi, Rusya 
krizi, Arjantin krizi, 2008 küresel ekonomik kriz ve 2011 Avrupa borç krizi 
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gibi krizler incelenmiştir.  Çalışmanın sonucunda, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının vermiş oldukları notların yanıltıcı olduğu, bahsi geçen krizleri 
önceden öngörme kabiliyetlerinin olmadığını, üç büyük kredi derecelendirme 
kuruluşu tarafından yüksek not verilen ülkelerin kısa süre sonra finansal krize 
girdiklerini tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar, kredi derecelendirme kuruluşlarını 
bu çöküş sürecinin aktörlerinden biri olarak görülmelerine neden olmuştur.

Tekin 2016 yılında, kredi derecelendirme kuruluşlarının öngöremedikleri 
krizleri ve iflasları incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının kriz ve iflasları öngöremediklerini, yatırımcıyı yanlış 
yönlendirdikleri, hızlı not düşürmeleri ile ekonomik krizleri tetiklediklerini 
ve ekonomik karar alıcıları zarara uğrattıkları nedeniyle sürekli eleştiriye söz 
konusu oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Günal 2019 yılında yaptığı çalışmada, kredi derecelendirme kuruluşlarının 
ekonomik krizlerde oynamış olduğu rolü ve etkilerini incelmiştir. Çalışmanın 
sonucu 2014 yılında Toraman ve Yürük tarafından yapılan çalışmayla aynı 
olmuştur. Ayrıca süreç içerinde eleştirilere neden olan kredi derecelendirme 
kuruluşlarının verdiği notlarda ve kullandıkları yöntemlerde bir iyileşme 
yapmadıkları sonucuna ulaşmıştır.  

Kargı 2014 yılında, kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları 
notlarla Türkiye ekonomisine ait verilerin uyumlu olup olmadıklarını incelemiştir. 
Çalışmanın analizi, 1998:01-2013:03 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan veri 
seti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, incelenen dönemler 
itibariyle Türkiye’yi en yakından S&P’nin izlediğini ve S&P’i tarafından verilen 
notların ekonomideki değişkenlerle daha yakından ilişkili olduğu, Fitch’in daha 
optimal notlandırma yaptığı Moody’s’in ise iyimser notlandırma yaptığını tespit 
etmiştir.  

Kaminsky ve Schmukler 2002 yılında yapmış oldukları çalışmada, 
kredi derecelendirme kuruluşları tarafından gelişmekte olan ülke kredi not 
açıklamalarının pay piyasalarına ve tahvil piyasalarına olan etkisi incelenmiştir. 
Çalışmanın analizi, 1990 – 2000 yılları arasındaki veri seti kullanılarak Panel 
Regresyon ve olay çalışması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
sonucunda, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların pay 
senetleri piyasası ve borçlanma araçları piyasası olan tahvil piyasası üzerinde 
etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Li vd. 2004 yılında, Standart and Poor’s ve Moody’s tarafından İsveç’e 
verilen kredi derecelendirme notlarının pay senetleri fiyatları üzerindeki 
etkisini incelemişleridir. Çalışmanın analizi, 1992:02 – 2002:02 tarihleri 
arasındaki dönemi kapsayan veri seti kullanılarak olay çalışması yöntemi ile 
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gerçekleştirilmiştir.  Çalışma sonucunda, kredi derecelendirme kuruluşları 
tarafından verilen notların ve notlardaki görünüm değişikliğinin pay senedi 
piyasası üzerinde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

Habib vd. 2016 yılında yaptıkları çalışmada, kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından Pakistan’a verilen kredi derecelendirme notlarında 
güncellemelerin Karachi pay senedi piyasasında işlem gören 22 banka pay 
senetleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir.  Çalışmanın analizi, 2008 - 2014 
tarihleri arasındaki dönemi kapsayan veri seti kullanılarak olay çalışması 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından aşağı yönlü not değişimlerinin bankaların pay senetleri 
fiyatları üzerinde pozitif yönde etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

4. Türkiye’nin Kredi Derecelendirme Notları 

Kredi derecelendirme, işletmenin mali yükümlülüklerini zamanında ve tam 
olarak yerine getirme kapasitesini ölçen bir çalışmadır. Başka bir şekilde ifade 
edersek derecelendirme, kredilerin taşıdığı riskin ölçülmesi işlemidir. Kredilerin 
taşımış oldukları temerrüt riskinin göstergesi olarak ta ifade edebilir  (Bagar, 
2007).  Bir özel sektör kuruluş ya da bir kamu kurumu gibi borçların o kurumsal 
ihraççı şirketin ne durumda olduğunu, temerrüde düşme olasılığını göstermesi 
en popüler yönüdür. Kredi derecelendirme kuruluşları, modern sermaye 
piyasalarının ayrılmaz bir parçası ve onların derecelendirme düzenleyiciler, 
kredi verenler ve yatırımcılar tarafından ölçüt olarak kullanılmaktadır (Finch, 
2005). Derecelendirme, menkul kıymet ihraç eden kuruluşların ya da borç talep 
eden birimlerin kredi değerliliğinin ve mali gücünün ortaya konulması faaliyeti, 
derece ise yapılan derecelendirme faaliyeti sonucunda derecelendirilen kuruluşa 
atfedilen not olarak tanımlanabilir (Alp ve Üstündağ, 2007).

 Sermaye piyasalarında işletmeci, yatırımcı, aracı ve katılımcılara yardımcı 
olan, etkili bir biçimde işlem yapmayı sağlayan güçlü bir sembol, diğer bir 
ifade ile de kullanışlı bir sistemdir. Derecelendirme notları, ülke içinde borç 
alanlar ile uluslararası borç alanlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu 
işlem borçlanan tarafın borç ödeme gücünün bir ifadesi olan finansal yapısının 
güçlülüğünü göstermesi açısından da önem taşımaktadır (Nye, 1996).

Derecelendirme kuruluşları, diğer faktörlerin yanı sıra kredi, ödeme 
gücü ve makroekonomik koşulları da dikkate alarak derecelendirme kavramını 
yeniden değerlendirerek yerel yönetimlerin kredi değerlendirmelerini yapar 
(Velazquez, 2009). Türkiye’de derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme 
kuruluşlarının gelişimine baktığımızda, bu çalışmaların yapılmasının temel 
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nedenleri olarak finansal piyasalardaki gelişmeler ve Basel II düzenlemeleri 
ülkemizde “derecelendirme” kavramının ön plana çıkmasına yol açmıştır. 
Günümüzde, derecelendirme notu olmadan yurt dışı finans piyasalarından 
borçlanmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu bağlamda global finans 
piyasalarında borçlanmak için derecelendirme (rating) en önemli göstergelerden 
biri olarak kabul edilmektedir (Eren, 2012).   

Küreselleşme olgusuna bağlı olarak, pazarların büyümesi rekabetin şiddetli 
bir şekilde artış göstermesi ve piyasada belirsizliklerin artması yatırımcıların 
piyasaya ilişkin her türlü bilgiye ihtiyaç duymalarını gerekli kılmıştır. Bu 
sebeplerle derecelendirme çalışmalarına ve derecelendirme kuruluşlarına 
verilen önem her geçen gün artmaktadır.  Genel anlamda derecelendirme, bir 
işletmenin, bir varlığın veya menkul kıymetlerin göstermiş olduğu performansı 
hakkında görüşlerdir. Derecelendirme kuruluşları finansal, endüstri ve pazara 
ilişkin ekonomik bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek yatırımcıların 
yatırım kararlarını almalarını kolaylaştırmakta ve güvenilir bilgi sunmaktadırlar.

Küreselleşme olgusu ve kredi pazarlarındaki büyüme ile birlikte; 
yatırımcılar, menkul kıymet ihraç eden kurumlar ve diğer girişimciler için yeni 
finansal fırsatlar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni fırsatlar kendileriyle 
birlikte yeni risklerinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kredi pazarlayan 
kurumlar yeni ulusal ve uluslararası pazarlara açıldıklarında borçlanacak 
kurumun kredi değerliliğinin belirlenmesindeki temel gösterge; ulusal 
ekonomilerin farklılıkları, değişen muhasebe uygulamaları, ulusal dil ve kültür 
engelleri nedeniyle oldukça zorlaşmıştır. Bu zorlama kredi derecelendirme 
çalışmalarının önemini arttırmıştır.

Derecelendirme faaliyeti, Türkiye’de kurulan ve derecelendirme 
faaliyetinde bulunmak üzere kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları 
ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması kurulca kabul edilen 
uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yerine getirilir. Tablo 2’de 
S&P, Moody’s ve Fitch tarafından 1992-2021 dönemi arasında Türkiye’ye 
verilen kredi derecelendirme notları sunulmuştur. 
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Tablo 2: S&P, Moody’s ve Fitch Tarafından Türkiye’ye Verilen Kredi  
Derecelendirme Notları (1992-2021)

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan derecelendirme 
işlemlerinde kullanılan kredi derecelendirme işlemleri alfanümerik bir 
niteliktedirler.  Alfanümerik nitelik taşıyan kredi derecelendirme notları, 
Gaillard (2009), Basu vd. (2012) ve Akçayır ve Yıldız (2014) yılında yaptıkları 
çalışmada sayısallaştırılarak bir endekse dönüştürülmüşlerdir. Oluşturulan bu 
endekse Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksi (Comparative Rating 
Index For Sovereigns) adı verilmiştir.  
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Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksi ile kredi derecelendirme 
notları 100’lük puan sistemine dönüştürülmüştür. Cumhuriyet tarihi boyunca 
derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları notların 
verildiği tarih ve görünümleri ile birlikte notların ortalaması alınarak tek bir not 
değişim tablosu oluşturulmuştur.  Elde edilen bu not tablosu ile bütün dönemleri 
kapsayan derecelendirme zaman serisi elde edilebilmiştir (Akçayır ve Doğan 
2016).  Gaillard (2009), Basu vd. (2012) ve Akçayır ve Yıldız (2014) tarafından 
hazırlanan karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksi Tablo 3’te görüldüğü 
gibidir. 

Tablo 3: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri

Kaynak: Akçayır, Ö. & Doğan B., (2016), Kredi Derecelendirme Notlarının 
Uluslararası Standardizasyonu ve Türkiye Analizi (1992-2013): Karşılaştırmalı 

Ülke Derecelendirme İndeksi, Akademik Bakış Dergisi,  
Cilt: 7, Sayı:40, 173-193.
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Tablo 4: S&P, Moody’s ve Fitch Tarafından Türkiye’ye Verilen Kredi Dere-
celendirme Notları ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme  

İndeksleri (1992-2021)
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Kredi derecelendirme kuruluşlarının, yıllar itibariyle Türkiye’ye vermiş olduğu 
notlar incelendiğinde. Üç derecelendirme kuruluşunun vermiş oldukları notların 
benzer bir eğilim içerisinde olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme 
faaliyetinin başladığı 1992 yılı itibariyle Türkiye’nin en yüksek not aldığı 
dönemler, 1992 ile 2013 yıllarıdır. En düşük not aldığı dönem ise Cumhuriyet 
tarihinin en derin krizlerinden bir olan Şubat 2001 Krizi’dir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerinin olduğu dönemler 
incelendiğinde, 1994, 2001, 2008, 2018 ve 2021 yılları olduğu görülmektedir. 
Kredi derecelendirme sürecinin başladığı süreçten sonra ilk sert not 
indiriminin yapıldığı dönem 90’lı yılların en derin krizi olan Türkiye’nin ilk 
defa hiper enflasyonla tanıştığı 1994 krizi olmuştur. İkinci not indirim dönemi, 
cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden bir olan iktisat literatürüne Kara 
Çarşamba yer alan Şubat 2001 Kriz dönemi olmuştur. 2001 krizi sonrası 
dönemdeki bir sonraki not indirimi ise 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan 
1929 dünya ekonomik buhranından sonra dünyanın yaşamış olduğu en büyük 
buhranlardan biri olan 2008 Küresel Ekonomik Kriz sürecinde yapılmıştır. 
Son not indirimleri ise 2018 başlayan ve halen devam eden literatürde Döviz 
ve Borç Krizi olarak yer alan krizden kaynaklı olarak 2018 – 2022 yıllarında 
gerçekleşen not indirimlerdir.  

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen genel 
ortalamasına bakıldığında S&P’i tarafından verilen notların 31 yıllık ortalaması 
38,56, Moody’s’in 31 yıllık ortalaması 39,70 ve Fitch’in 29 yıllık ortalaması 
ise 40,28’dir.  Türkiye’nin geçmiş 31 yıllık kredi derecelendirme performansı 
incelendiğinde ortalamanın altında hatta olumsuz bir performans sergilediği 
görülmektedir.

5. Kredi Derecelendirme Notları ve Makroekonomik Göstergeler

Yukarıdaki bölümlerde, Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye 
vermiş oldukları kredi derecelendirme notları 1992 – 2021 dönemini kapsayacak 
şekilde irdelenmiştir. Bu bölümde ise kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş 
olduğu notların belirleyicileri olarak düşünülen makroekonomik göstergelerden 
bazılarının kredi derecelendirme notları ile ilişkisi incelenecektir. Çalışmada 
kullanılan makroekonomik göstergeler, CDS, Büyüme, Enflasyon, Döviz Kuru, 
BİST 100 ve Ekonomik Özgürlük Endeksi’dir. 
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Grafik 1: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve CDS

Kaynak: https://tr.investing.com

Credit Default Swap’ın türkçe karşılığı Kredi Temerrüt Takası’dır. Kredi Temerrüt 
Takası yani CDS, elinde tahvil ve bono gibi menkul kıymetleri bulunduran 
yatırımcıların vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme 
riskinin ortadan kaldırılmak amacıyla geliştirilen yapılandırılmış bir finansal 
üründür.  Bir ülkenin CDS primindeki artış veya azalış ülkenin borçlanma 
maliyetlerinin artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. CDS primindeki 
artış, borçlanma maliyetlerinin artmasına düşüş ise borçlanma maliyetlerinin 
düşmesine neden olmaktadır. Grafik 1’de Türkiye’nin 2008 ile 2021 yılları 
arasındaki CDS primi ile kredi derecelendirme notları arasındaki uyum 
incelenmiştir. Grafik 1’de görüldüğü üzere CDS primi ile kredi derecelendirme 
notlarının tam bir uyum içerinde olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme 
notlarının artış ve azalış gösterdiği dönemlerde CDS primlerinde de aynı şekilde 
artış ve azalış eğilimi gösterdiği görülmektedir. 

Grafik 2: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve Büyüme

Kaynak: https://www.tuik.gov.tr
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“Ekonomik büyüme, bir ekonomide GSYH’nin yani bir açıdan toplam fiziksel 
üretim miktarının, bir açıdan enflasyondan arındırılmış harcama toplamının, 
bir açıdan da toplam gelirlerin bir dönemden sonrakine artması demektir” 
(https://www.mahfiegilmez.com/2020/12/ekonomik-buyumenin-isleyis-
mekanizmas.html). Ekonomik büyüme, bütün ekonomiler için önem arz eden 
önemli konulardan biridir. Ekonomik büyümeyi etkilediği düşünülen ya da 
ekonomik büyümenin etkilediği önemli göstergelerden biri de ülkelerin kredi 
derecelendirme notlarıdır. Grafik 2’de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu 
olan Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye vermiş oldukları 
kredi derecelendirme notlarının ortalaması ile Türkiye’nin ekonomik büyüme 
verileri 1992 – 2021 dönemini kapsayacak şekilde irdelenmiştir. Grafik 2’de 
görüldüğü üzere incelenen dönemler itibariyle ekonomik büyümenin zirve 
yaptığı dönemler 1995, 2000, 2011 ve 2020 yıllarıdır. Ekonomik büyümenin 
dip yaptığı dönemler ise 1994, 1999, 2001, 2009 ve 2019 yıllarıdır. Kredi 
derecelendirme notlarının yüksek olduğu dönemler incelendiğinde ise 
1995, 2000, 2010, 2014 ve 2015 yıllardır. Grafik 2’de görüldüğü üzere 
büyümenin düştüğü dönemlerde kredi derecelendirme notlarının da düştüğü 
görülmektedir. Aynı şekilde büyümenin arttığı ve en yüksek olduğu dönemlerde 
kredi derecelendirme notlarının da arttığı görülmektedir. Bu durum kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ekonomideki olayları erken öngöremediklerini 
ekonomik gelişmelerle eş zamanlı ve hatta sonrasında not indirim veya artışlarına 
gittiğini göstermektedir.  Bu durum, kredi derecelendirme kuruluşlarının 
vermiş oldukları notların sorgulanmasını haklı çıkarmaktadır. Ekonomik 
büyüme ise kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notlar arsında 
uyum kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notların öncü 
gösterge olma niteliğini işlevsizleştirdiğini destekler niteliktedir. Çünkü kredi 
derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notlar ekonomilere yönelik 
öncü gösterge olma özelliği taşır. Grafik 2’de öne çıkan önemli noktalardan 
biri de ekonomik büyüme ile kredi derecelendirme notları arasındaki uyumun 
2018 yılından sonra bozulmasıdır. 2018 yılından sonra Türkiye’nin kredi 
derecelendirme notları en dip seviyelerdeyken ekonomik büyüme verileri 
pozitif görünmektedir. 2018 yılından sonra bu uyumun bozulmasının temel 
nedeni ise 2018 Temmuz - Ağustos döneminde başlayan ekonomik kriz ve 
bu krizi yönetmek için uygulanan iktisat teorisinin ve Türkiye’nin ekonomik 
koşullarıyla desteklenmeyen ekonomi politikalarıdır.  
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Grafik 3: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve Enflasyon

Kaynak: https://www.tuik.gov.tr

Enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde sürekli olarak meydana gelen 
artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon, ekonomik birimlerin kararanlarını 
etkileyen önemli makroekonomik göstergeler biridir. Grafik 3’te üç büyük 
kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch’in 
Türkiye’ye vermiş oldukları kredi derecelendirme notlarının ortalaması ile 
Türkiye’nin enflasyon verileri 1992 – 2021 dönemini kapsayacak şekilde 
irdelenmiştir. İncelenen dönemler itibariyle kredi derecelendirme notlarının 
yüksek olduğu dönemler 1995, 2000, 2010, 2014 ve 2015 yıllardır. Kredi 
derecelendirme notlarının yüksek olduğu dönemlerde Türkiye’de enflasyon 
oranlarının ise en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme 
notların en düşük olduğu dönemler ise 1994, 2001, 2008 ve 2020 yıllarıdır. Bu 
yıllarda enflasyon oranının artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. 

Garfik 3’te görüldüğü üzere kredi derecelendirme notları ile enflasyon 
verisi arasında ters bir ilişkinin olduğu görülmektedir. İki değişken arasındaki 
ilişkinin 2018 temmuz - ağustos döneminde başlayan döviz kuru şoku ve 
sonrasında uygulanan faiz sebep enflasyon sonuç benzeri rasyonel olmayan 
ekonomi politikalarının uygulanmasından dolayı bozulduğu görülmektedir.  
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Grafik 4: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve Döviz Kuru

Kaynak: https://tr.investing.com

Grafik 4’te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor’s, 
Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye vermiş oldukları kredi derecelendirme notlarının 
ortalaması ile USD/TRY verileri 1992 – 2021 dönemini kapsayacak şekilde 
irdelenmiştir. İncelenen dönemler itibariyle kredi derecelendirme notların en 
düşük olduğu dönemler ise 1994, 2001, 2008, 2018 ve 2020 yıllarıdır. Kredi 
derecelendirme notlarının en düşük olduğu dönemlerde Türkiye’de döviz 
kurunun en sert yükseliş gösterdiği dönemler olmuştur. 1994 Krizinde, 1994 
Ocak ve Nisan aylarını kapsayan süreçte Türk Lirası dolar karşında % 160 
değer kaybetmiştir. 2001 krizinde ise dolar kuru 684 bin TL’den 1.2 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 2008 küresel ekonomik kriz öncesi dönemde kur 1,20 TL 
düzeyinde iken kriz sürecinde 1.7 seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. 2018 
Haziran ayında 5 TL seviyelerinde olan dolar kuru, faiz sebep, enflasyon 
sonuç söylemi ve ekonomide yeni ekonomi modeli ne geçiş söylemleri kuru 
12 Ağustos tarihinde 7,20 seviyelerine taşımıştır. 2018 Temmuz ve Ağustos 
aylarında başlayan süreç 2021 Aralık ayında yeni ekonomik modele geçiş 
kararıyla kuru 18,50 seviyelerine taşımıştır. Cumhuriyet tarihin en derin krizleri 
olarak tarihe geçen 1994, 2001, 2008, 2018 ve 2020 yılları TL’nin en yüksek 
düzeyde değer kaybettiği dönemler olmuştur. TL’nin en yüksek düzeyde değer 
kaybettiği bu dönemlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının da en yüksek not 
indirimlerine gittikleri dönem olmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not 
indirim dönemleri incelendiğinde politik figürler ve piyasa uzmanları tarafından 
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eleştirilmelerin yerinde olduğu görülmektedir. Çünkü temel görevleri bu krizleri 
önceden öngörmek olan bu kuruluşların hep krizlerden sonra aksiyon aldıkları 
görülmektedir.

Grafik 5: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve BİST 100

Kaynak: https://tr.investing.com

Grafik 5’te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor’s, 
Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye vermiş oldukları kredi derecelendirme 
notlarının ortalaması ile USD/TRY verileri 1992 – 2021 dönemini kapsayacak 
şekilde irdelenmiştir. İncelenen dönemler itibariyle kredi derecelendirme 
notların en düşük olduğu dönemler 1994, 2001, 2008, 2018 ve 2020 yıllarıdır. 
Kredi derecelendirme notlarının yüksek olduğu dönemler ise 1995, 2000, 2010, 
2014 ve 2015 yıllardır. Kredi derecelendirme notlarının indirildiği dönemlerde 
BİST 100 endeksi düşüş yönünde kredi derecelendirme not artırımlarının 
olduğu dönemlerde ise BİST 100 endeksinde artış yönünde eğilim gösterdiği 
görülmektedir. Grafik 5 görüldüğü üzere kredi derecelendirme notları ile BİST 
100 endeksi arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak incelemeye 
söz konusu olan dönemlerden 2018 sonrası dönemin farklılık arz ettiği 
görülmektedir. 2018 sonrası dönemin özellikle 2019 ve 2020 yıllarının farklılık 
arz etmesinin temel nedenlerinden biri Kasım 2019 tarihinde Çin’in Hubei 
eyaletinin Wuhan şehrinde başlayan ve halen devam etmekte olan COVID 19 
pandemisidir. Bu dönemde merkez bankaları tarafından uygulanan genişleyici 
para politikaları ve tasarruf eğilimin artması küresel olarak borsalarda yukarı 
yönlü bir trend oluşmasına neden olmuştur.  Küresel olarak borsalardaki yukarı 
yönlü bu trend eğilimi Borsa İstanbul’da da yaşanmıştır. BİST 100 endeksi bu 
dönemde 1,857 seviyelerine ulaşmıştır.
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Grafik 6: Karşılaştırmalı Ülke Derecelendirme İndeksleri ve Ekonomik 
Özgürlük Endeksi

Kaynak: https://www.fraserinstitute.org

Ekonomik özgürlük, bir ekonomide varlık gösteren bütün ekonomik birimlerin 
iktisadi faaliyetleri gerçekleştirirken sınırlı oranda kamu müdahalesi 
yaptırımlarına tabi olma durumu olarak ifade edilebilir. Ekonomik özgürlük 
endeksi, Heritage Vakfı ve Fraser Enstitüsü tarafından hesaplanmaktadır. Grafik 
6’da kullanılan Ekonomik Özgürlük Endeksi verileri Fraser Enstitüsü tarafından 
hesaplanan verilerdir. Grafik 6’da görüldüğü üzere kredi derecelendirme 
notları ile Ekonomik Özgürlük Endeksi arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Artış ve azalış dönemlerinin aynı dönemler olduğu bunun 
farklılaştığı tek süreç 2008 yılı olduğu görülmektedir. 2008 yılında kredi 
derecelendirme 38,69’a indirilmiştir. Ekonomik Özgürlük Endeksi ise 6,5’ten 
6,99’a yükseltilmiştir. 2008 yılında Türkiye’nin Ekonomik Özgürlük Endeksi 
verileri incelendiğinde kamu büyüklüğü puanı 7,60, hukuk sistemi ve mülkiyet 
hakları 5,40, regülasyonlar 6,20 uluslararası ticaret özgürlüğü 7,19 ve sağlam 
para 8,57’dir. Beş unsur içerisinde en yüksek puan TL’nin güçlü olmasına 
dairdir. TL’nin güçlü olduğu bir dönemde kredi derecelendirme notunun en 
düşük seviyelerinde olması bu notun ve not indirimlerini aşağı yönlü revize 
eden kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasa uzmanları ve kamu otoriteleri 
tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştur. İlgili dönem 2008 
küresel ekonomik krizi olarak tarihe geçen dünyanın 1929 Buhranından sonra 
yaşamış olduğu en derin krizlerden biridir. Kredi derecelendirme kuruluşları bu 
krizi öngöremedikleri için not indirimlerini yapmakta geç kalmışlardır ve kriz 
ortaya çıktıktan sonra panikle ülkelerin notlarını aşağı yönlü revize etmişlerdir. 
Bu durum küresel olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenirliliklerinin 
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sorgulanmasını, kendilerini işlevsizleştiren ve vermiş oldukları notları 
önemsizleştiren sürecin başlangıç noktası olmuştur. 

6.  Sonuç ve Öneriler

Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından borçlanma araçları, işletmeler ve 
ülkeler için verilen kredi notları finansal piyasa aktörlerinin kararını etkileme 
niteliği taşımaktadır.  Bu etki fon ihtiyacı olan gelişmekte olan ekonomiler 
açısından daha büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’de gelişmekte olan bir 
ekonomi olduğu için kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların 
yatırımcı davranışı ve finansal piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
düşünülmektedir. Bu çerçevede üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu 
tarafından Türkiye’ye verilmiş olan kredi derecelendirme notları ile bu notların 
üzerinde etkisi olduğu düşünülen makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Makroekonomik göstergeler olarak CDS, Büyüme, Enflasyon, 
Döviz Kuru, BİST 100 ve Ekonomik Özgürlük Endeksi kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, CDS primi ile kredi derecelendirme notlarının tam 
bir uyum içerinde olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme notlarının artış 
ve azalış gösterdiği dönemlerde CDS primlerinde de aynı şekilde artış ve azalış 
eğilimi gösterdiği görülmektedir. 

Kredi derecelendirme notları ile büyüme arasındaki ilişki incelendiğinde 
büyüme ile kredi derecelendirme notlarının tam bir uyum içerinde olduğu 
görülmektedir. Kredi derecelendirme notlarının artış ve azalış gösterdiği 
dönemlerde büyümenin de aynı şekilde artış ve azalış eğilimi gösterdiği 
görülmektedir. 

Kredi derecelendirme notları ile enflasyon verisi arasındaki ilişki 
incelendiğinde iki değişken arasında beklendiği gibi ters bir ilişkinin 
olduğu görülmektedir. İki değişken arasındaki ilişkinin 2018 Temmuz - 
Ağustos döneminde başlayan döviz kuru şoku ve sonrasında uygulanan faiz 
sebep enflasyon sonuç benzeri rasyonel olmayan ekonomi politikalarının 
uygulanmasından dolayı bozulduğu görülmektedir.  

Kredi derecelendirme notları ile BİST 100 endeksi arasında ilişki 
incelendiğinde kredi derecelendirme notları ile BİST 100 endeksi arasında ters 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme notları ile Ekonomik 
Özgürlük Endeksi arasında ilişki incelendiğinde ise iki değişken arasında 
doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard 
& Poor’s, Moody’s ve Fitch’in 1992 – 2021 dönemini kapsayan süreçte 
Türkiye’ye verilmiş olan notlar ile makroekonomik göstergeler arasındaki 
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ilişki incelendiğinde not indirimlerinin ve artışlarının ilgili göstergelerle 
tam zamanlı bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum kredi 
derecelendirme kuruluşlarının temel fonksiyonu olan yatırımcıların hangi 
finansal ürüne ve ülkeye yatırım yapacağına dair önceden bilgi sağlama 
fonksiyonu ile çelişmektedir. Ortaya çıkan bu çelişki kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından verilen notların öncü gösterge olma fonksiyonunu 
yitirdiğini göstermektedir. Çalışmada görüldüğü üzere not indirimlerinin veya 
artışlarının ekonomik gelişmelere paralel bir şekilde yapıldığı görülmektedir. 
Bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasa uzmanları ve siyasi 
otoriteler tarafından eleştirilmesini ve güvenilirliklerinin tartışılmasına neden 
olmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları notlar 
konusunda objektif olup olmadıkları ve güvenilirliklerine dair tartışmaların 
2008 küresel ekonomik kriz sonrası yoğun bir şekilde tartışmalara neden 
olmuştur. 2008 küresel ekonomik kriz ile kredi derecelendirme kuruluşlarının 
erken uyarı mekanizması işlevi yitirdiğini ve not indirim ve artışlarının geç 
yapıldığı ve not değişikliklerinde objektif olmadıkları görülmektedir. Hatta 
not indirimlerinin geç yapılmasının ekonomik krizlerin derinleşmesine neden 
olduğu da bu konuda yapılan en önemli eleştirilerden biridir. 
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1. Giriş

Günümüzde önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınma, 
dünyada düzensiz iklim olaylarının yaşanmasıyla çevre ve insan sağlığı 
için ciddi bir tehdit haline gelmiştir: deniz seviyesinin yükselmesi, 

kar ve buzun geniş çapta erimesi ve bulaşıcı hastalıkların yayılması. Küresel 
ısınmaya en büyük katkının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit 
(CO2) emisyonlarının büyümesi olduğu literatürde yer alan çalışmalarda 
belirtilmektedir. Özellikle şehirlerde, çeşitli insan faaliyetleri yoluyla fosil 
yakıtların yakılması, küresel anlamda CO2 emisyonlarının birincil kaynağı 
olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sürdürülebilir kalkınma kavramı mevcut 
neslin gereksinimlerini, sonraki nesillerin devamını sağlayacak ihtiyaçlarını 
karşılamasından ödün vermeden karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kavram ilk olarak 1970’lerde ortaya çıktı ve sadece ekonomik kalkınmayı değil, 
aynı zamanda sosyal ve çevresel kalkınmayı ilgilendirmektedir (El Quahrani 
vd., 2011). Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanamamasından kaynaklı meydana 
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gelen olumsuzluklardan biri iklim değişikliğidir. Büyümenin çevre üzerine 
olan etkisinin göz ardı edilmesiyle birlikte üretimle birlikte ortaya çıkan sera 
gazı emisyonları; insan sağlığı, tarım, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaya başlamıştır. Son yıllarda küresel sanayileşme 
sürecinde büyük miktarda enerji tüketiminin meydana çıkardığı CO2 emisyonu 
başta olmak üzere sera gazı emisyonları, küresel ısınmanın ana itici gücü olarak 
kabul edilmektedir. Bu emisyonlar ekonomik kalkınmanın bir yan ürünü olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tüm ülkeler enerji tüketimi ve çevre korumayı dengeleme 
konusunda sorunlarla karşı karşıyayken, bunlar özellikle hızlı gelişme arayan 
yükselen ekonomilerde önemlidir (Bai vd., 2019). 

Kentleşme eğilimi, tarihsel olarak gelişen dünyada kalkınmanın ön koşulu 
olarak öne sürülmüştür. Batıdaki sanayi devriminden başlayarak, sanayi-kent 
arasındaki bağlantıların ardındaki mantığın, toplumun büyümesine ve ardından 
ekonomik refahına giden yol gösterici olabileceği önemli ölçüde kabul edilmiştir 
(Behera ve Dash, 2017). Kentleşme, kırsal alanlardan (tarımsal ekonomik 
taban) kentsel alanlara (endüstriyel ekonomik taban) doğru sosyal ve ekonomik 
kapasite üzerinden dinamik bir geçiş olgusudur. Bununla birlikte, kentleşme ve 
yüksek kentsel yoğunluklar, ekonomik açıdan kaynak kullanımını ve küresel 
çevresel görünümleri etkilemektedir. Son yıllarda, ekonomik küreselleşme 
nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerin çoğu, kentsel alanların fiziksel olarak 
genişlemesiyle sonuçlanan ekonomik dönüşümden geçmektedir (Shahbaz vd., 
2016). Kent nüfusunun giderek artmasıyla birlikte büyük çoğunluğu kentsel 
alanlarda gerçekleşen üretim ve diğer ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan 
daha yüksek enerji tüketimi ve buna bağlı olarak daha yüksek CO2 emisyonları 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun yarıya yakını kentsel 
alanlarda yaşarken, 2050 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun 
yaklaşık %64’ünün kentsel nüfus olması beklenmektedir. Yaşam koşullarının ve 
gelir düzeylerinin iyileşmesine paralel olarak, kentlerde yaşayanların tüketim 
düzeyleri artmaktadır. Kentleşme düzeyinin artması tüketim kalıplarının 
değişerek kentsel enerji kullanımının daha fazla kullanıldığı bir hal almaktadır 
(Ji ve Chen, 2015). Kentleşme, ekonomik çıktı ve tüketimi artırarak ekonomik 
büyümeyi artırmaktadır. Artan kentsel nüfus, başta sera gazı emisyonları olmak 
üzere çevre kirliliğinin yanı sıra bina, ulaşım ve destekleyici tesisler gibi 
temel altyapıya olan talebi artırmaktadır (Liu ve Bae, 2018). Bununla birlikte 
mevcut araştırmalar, kentsel alanların, dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 3’ünü 
kaplamasına rağmen, küresel enerji tüketiminin yüzde 67’sinden fazlasını 
oluşturduğunu ve dünyada CO2 emisyonlarının yüzde 70’inden fazlasını 
yaydığını göstermiştir. Sosyal kalkınma ve nüfus artışıyla birlikte şehirler, 
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ekonomik büyüme ve insan yaşamının gereksinimlerini desteklemek için daha 
fazla enerji tüketimi ve CO2 emisyonu üretmeye devam edebilir (Ou vd., 2019). 

Bu çalışmada kentleşme, ticaret ve kişi başı gelirin CO2 emisyonu 
üzerine etkisi 1990-2020 yılları arası BRICS (Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan, 
Güney Afrika) ülkeleri örnekleminde incelenmektedir. Çalışmanın analizinin 
yer aldığı bölümünde yatay kesit bağımlılığı, eğim homojenliği, birim kök 
ve panel kantil regresyon testleri kullanılmıştır. Literatürde kentleşme-çevre 
ilişkisini ele alan birçok çalışma olmasına rağmen bu çalışmanın kullanılan 
ülke örneklemi ve kullanılan panel kantil regresyon yöntemi ile literatüre katkı 
yapması beklenmektedir. Çalışmanın bundan sonraki planlaması şu şekilde 
olacaktır: İkinci bölümde kentleşme ve çevre ilişkisini ele alan çalışmalardan 
bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde analizde kullanılan veriler tanıtılmakta ve 
analizde kullanılan yöntem ve bulgulara yer verilmektedir. Son bölümde ise 
çalışmayla ilgili politika önerileri ve sonuç yer almaktadır.

2. Literatür Tarama

Poumanyvong ve Kaneko (2010) kentleşmenin enerji kullanımı üzerindeki 
etkilerini ve farklı gelişme aşamaları dikkate alınarak CO2 emisyonları üzerindeki 
etkilerini 1975-2005 döneminde nüfus, refah ve teknoloji değişkenlerini de 
kullanarak 99 ülke için incelemektedir. Kentleşme, düşük gelirli ülkelerden 
oluşan grupta enerji kullanımını azaltırken, orta ve yüksek gelir grubunda yer 
alan ülkelerde enerji kullanımını arttırır. Kentleşmenin CO2 emisyonu üzerindeki 
etkisi ele alındığı zaman üç gelir grubu için pozitiftir, fakat orta gelirli grupta ki 
etkisi diğer gelir gruplarına göre daha belirgindir.

He vd. (2017), 1995-2013 dönemi için Çin’de yer alan üç bölge için 
kentleşmenin CO2 emisyonu üzerindeki etkisini STIRPAT modeli kullanarak 
incelemişlerdir. Üç bölge için panel sonucu elde edilen bulgular farklı sonuçlar 
ortaya koymaktadır. Çin’in ana bölgelerinde kentleşme ve CO2 emisyonu 
arasında ters U ilişkisine rastlanmıştır. Bölge 1, kentleşme yerine sadece nüfus 
ve refahın, CO2 emisyonlarını etkileyen önemli faktörler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna ek olarak, sonuçlar, CO2 emisyonunun gelirle arttığını 
göstermekle birlikte, gelir ve CO2 emisyonu arasındaki çevresel Kuznets eğrisi 
ilişkisini onaylanmamaktadır.

Bekhet ve Othman (2017) kentleşme ve CO2 emisyonları arasındaki 
ilişkiyi Malezya örnekleminde 1971-2015 yılları arası için incelemektedir. 
Bu çalışmada F-Sınırlar testi ve VECM Granger nedensellik testi kullanılarak 
CO2 emisyonları, kentleşme büyümesi, enerji tüketimi, GSYİH, iç yatırım ve 
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finansal gelişme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlanmaktadır. Elde edilen 
sonuçlara göre kentleşme ve CO2 emisyonu arasındaki uzun vadede U şeklinde 
bir ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca, kısa vadede kentleşmeden CO2 emisyonuna 
doğru, uzun vadede kentleşme ve CO2 emisyonu arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır.

Liu ve Bae (2018) kentleşme, kişi başı CO2 emisyonları, kişi başına gelir, 
sanayileşme, enerji yoğunluğu ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki 
ilişkiyi 1970-2015 dönemi için Çin örnekleminde incelemişlerdir. Çalışmanın 
analiz kısmında . Eşbütünleşme ve kısa ve uzun vadeli tahminleri test etmek 
için Autoregressif Dağıtılmış LAG (ARDL) teknolojisi ve nedensellik analizi 
için vektör hata düzeltme modeli (VECM) kullanılmaktadır. Elde edilen 
analiz sonuçlarına göre %1’lik kentleşme artışının CO2 emisyonlarını %1 
artırdığı ve kentleşme ve CO2 emisyonları arasında uzun vadede bir ilişkiye 
rastlanmamıştır.

Pata (2018) kentleşme, kişi başına GSYH, yenilenebilir enerji tüketimi, 
alternatif enerji tüketimi, finansal gelişme, hidroelektrik tüketimi ve kişi başına 
düşen karbondioksit emisyonları arasındaki uzun ve kısa vadeli dinamik 
ilişkiyi ARDL yöntemi kullanarak 1974-2014 dönemi için Türkiye örneklemi 
kullanarak incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre kentleşme, ekonomik 
büyüme ve finansal gelişimin CO2 emisyonlarını artırarak çevresel bozulmaya 
neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Aynı zamanda CO2 emisyonlarındaki en 
büyük artışa ekonomik büyümenin daha sonar sırasıyla kentleşme ve finansal 
gelişimin neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Al-mulali vd. (2013) MENA ülkelerinde CO2 emisyonu, enerji tüketimi 
ve kentleşme ilişkisini 1980-2009 dönemini için eşbütünleşme ve dinamik OLS 
yöntemi kullanarak incelemiştir. Pedroni eşbütünleşme test sonuçlarına göre 
CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve kentleşme uzun dönemde birlikte hareket 
etmektedir. Dinamik OLS sonuçları aynı zamanda kentleşme, enerji tüketimi 
ve CO2 emisyonu arasında uzun vadeli bir çift yönlü olumlu bir ilişki olduğunu 
göstermiştir. Bununla birlikte, CO2 emisyonu, enerji tüketimi ile kentleşme 
arasındaki uzun vadeli ilişkinin önemi, gelir ve gelişme seviyelerine dayanan 
ülkeler arasında değişmektedir.

Shahbaz vd. (2016) 1970-2011 döneminde Malezya örnekleminde 
STIRPAT modeli üzerine regresyon yoluyla, kentleşmenin CO2 emisyonlarına 
olan etkisini araştırmaktadır. Ampirik olarak, birim kök testi, eşbütünleşme 
testi, VECM Granger nedensellik ve ARDL sınır testi testi kullanılmıştır. Analiz 
bulgularına göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. 
Ayrıca kentleşme ve CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin U şeklinde olduğu, 
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yani ilişkinin başlarında CO2 emisyonlarını azalttığı, fakat belirli bir eşik 
değerinden itibaren CO2 emisyonlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
Nedensellik analizi sonuçlarına göre ise, kentleşmeden CO2 emisyonlarına 
doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.

Behera ve Dash (2017) Güney ve Güneydoğu Asya (SSEA) bölgesinde, 
1980-2012 dönemi için enerji tüketimi, kentleşme, doğrudan yabancı yatırım 
ve karbondioksit (CO2) emisyonu arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Pedroni 
eşbütünleşme test sonuçlarına göre yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerde 
değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir.  Ayrıca, ampirik 
bulgular, orta gelirli ülkelerde, hem birincil hem de fosil yakıt enerji tüketiminin 
CO2 emisyonunu önemli ölçüde arttırdığını ve SSEA bölgesindeki sera gazı 
problemine yol açtığını göstermektedir.

Wang vd. (2018) ve CO2 emisyonu, ekonomik gelişme, kentleşme ve enerji 
tüketimi arasındaki ilişkiyi 1980-2011 dönemi için 170 ülke için ülkelerin farklı 
gelir seviyeleri göz önüne alınarak panel eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. 
Panel eşbütünleşme test sonuçlarına göre örneklemde kullanılan tüm ülkelerde 
değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 
ve uzun dönemde değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif 
ilişkinin var olduğuna ulaşılmıştır.

Ahmed vd. (2020) G7 ülkelerinde kentleşme ve insan sermayesinin 
ekolojik ayak izi üzerindeki etkisini 1971-2014 dönemi için panel veri yöntemi 
ile incelemiştir. Elde edilen panel analiz sonuçlarına göre kentleşmenin ekolojik 
ayak izini artırdığı, insan sermayesinin ise ekolojik ayak izini azalttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre kentleşme ve insan sermayesinden 
ekolojik ayak izine doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Ahmed vd. (2019) Endonezya’da 1971-2014 döneminde CO2 emisyonu ve 
kentleşme ilişkisini incelemektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara 
göre CO2 emisyonu ve kentleşme arasında ters U ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Kentleşme başlarda CO2 emisyonlarını artırıyor, belli bir seviyeye 
ulaştıktan sonra CO2 emisyonlarını negatif etkilemektedir. Bununla birlikte, 
ekonomik büyüme ve enerji yoğunluğu CO2 emisyonlarını artırırken, ticari 
açıklığın CO2 emisyonları üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Yazdi ve Dariani (2019) Asya ülkeleri için havuzlanmış ortalama grup 
(PMG) yaklaşımı ve panel Granger nedensellik testleri kullanarak 1980-2014 
dönemi için CO2 emisyonları, kentleşme, enerji tüketimi, ticari açıklık ve 
ekonomik büyüme arasındaki dinamik nedensellik ilişkilerini ampirik olarak 
incelemektedir. Elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında uzun dönemli 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kentleşme ve enerji tüketiminin CO2 
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emisyonlarını artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Granger nedensellik testi 
sonuçları, ekonomik kentleşme, ekonomik büyüme ve CO2 emisyonları arasında 
çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu desteklemektedir.

3. Veri ve Metodoloji

Bu çalışmanın amacı BRICS (Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Güney 
Afrika) ülke örnekleminde, kentleşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisini; 
kişi başı gelir ve ticaret kontrol değişkenleri kullanılarak 1990-2020 dönemi 
temel alınarak incelenmesidir. Karbondioksit emisyonu (kişi başına metrik 
ton) verisine British Petroleum (BP) veri tabanından, gelir (kişi başına GSYH 
sabit 2015$) ticaret (%GSYİH) ve kentleşme (toplam nüfus) değişkenlerine 
ait serilere Dünya Kalkınma Göstergelerine ait veri tabanından ulaşılmıştır. 
Değişkenlere ait sembol, birim ve kaynak bilgileri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Değişken Tanımlamaları

Değişken Kısaltması Birim Kaynak

CO2 Emisyonu CO2 Kişi başı metrik ton BP

Kişi Başına Gelir GDP Kişi başına GSYİH sabit 2015$ Dünya Bankası

Ticaret TRD % GSYİH Dünya Bankası

Kentleşme URB Toplam kent nüfusu Dünya Bankası

Ülkeler arası artan ekonomik etkileşim ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte 
panel verilerde ele alınan yatay kesitler arasındaki ilişkilerin analiz yapılırken 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle seriler arasındaki 
ilişkilerin belirlenebilmesi için serilerin yatay kesit bağımlılık testi ve homojenlik 
testinin yapılması gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığının varlığının tespit 
edilebilmesi için Breusch ve Pagan, Scaled-LM, Bias LM ve Peseran CD testleri 
kullanılmıştır. Aynı zamanda eğim homojenlik testi için ise Peseran ve Yamagata 
(2008) delta testleri kullanılmıştır. 
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Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Eğim Homojenlik Test Sonuçları

Değişkenler Test İstatistikleri
Breush-Pagan Scaled LM Bias LM Pesaran CD

lnCO2 198.574(0.000)* 42.166(0.000)* 42.083(0.000)* 6.572(0.000)*
lnGDP 251.454(0.000)* 53.990(0.000)* 53.907(0.000)* 15.815(0.000)*
lnTRD 100.186(0.000)* 20.166(0.000)* 20.083(0.000)* 7.624(0.000)*
lnURB 228.661(0.000)* 48.894(0.000)* 48.810(0.000)* 6.309(0.000)*

Eğim Homojenlik Testi Sonuçları
Testler LM istatistik Olasılık değeri

D 16.518 0.000*

DadjD 18.037 0.000*

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde boş hipotezin 
reddedildiğini göstermektedir.

Tablo 2’de yer alan dört farklı yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre CO2 
emisyonu, kişi başı gelir, ticaret ve kentleşme değişkenleri için, seriler arasında 
boş hipotez olan yatay kesit bağımlılığı yoktur varsayımı istatistiksel olarak %1 
anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Bu sonuca göre değişkenler arasında 
yatay kesit bağımlılığının varlığına ulaşılmaktadır. Bununlar birlikte Tablo 2’de 
yer alan delta testi sonuçlarına göre boş hipotez olan eğim katsayılarının homojen 
varsayımı %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Elde edilen delta testi 
sonuçlarına göre eğim katsayılarının heterojen olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Ardından serilerde birim kökün varlığının sınanması için durağanlık testleri 
yapılmıştır. Burada yatay kesit bağımlılığını ve heterojenlik varsayımını göz 
önünde bulunduran ikinci nesil birim kök testlerinden olan Pesaran (2007) CIPS 
(kesitsel artırılmış Im Peseran-Shin) testi kullanılmıştır.

Tablo 3: Durağanlık Testi Sonuçları

  Değişkenler
Düzey Birinci Farkları  Sonuç

CO2 2.642(0.996) -2.771(0.003)*    I(1)
GDP 2.481(0.993) -1.750(0.040)**    I(1)
TRD -1.039(0.149) -7.171(0.000)*    I(1)
URB 3.615(1.000) -1.701(0.042)*    I(1)

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde boş hipotezin 
reddedildiğini göstermektedir.
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Tablo 3’te gösterilen durağanlık testi sonuçlarına göre değişkenlerin düzey 
değerlerinde birim kök vardır şeklinde olan boş hipotez reddedilememekte ve 
düzey değerlerinde birim kökün varlığı tespit edilmiştir. Değişkenlerin birinci 
farkları alındığında ise elde edilen test sonuçlarına göre tüm değişkenler için 
birim kök vardır boş hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir ve 
serilerin birinci farklarında I(1) durağan oldukları sonucuna varılmaktadır. 
Ardından serilerin uzun dönemde birlikte istikrarlı hareketlerinin analizi için 
eşbütünleşme ilişkisine geçilmiştir. Değişkenler arasında istikrarlı bir uzun 
dönem ilişkisi olup olmadığını belirlemek için Westerlund ve Edgerton (2007) 
tarafından sunulan LM bootstrap panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Bu 
test yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı ve heterojenliği dikkate alırken, 
küçük örneklemlerden oluşan paneller için sağlıklı sonuçlar vermektedir. 

 (1)

2
itS  hata terimlerinin kısmi toplamlarını gösterirken,  hata terimlerinin uzun 

dönemli varyanslarını gösterir. LM bootstrap panel eşbütünleşme testinin boş 
hipotezi modelde eşbütünleşmenin olduğunu varsayarken, alternatif hipotez 
ise modelde eşbütünleşme olmadığını varsaymaktadır. Eşbütünleşme testi 
sonucunda elde edilen olasılık değerleri anlamlılık değerlerinden küçükse 
boş hipotez reddedilmektedir. Yatay kesit bağımlılığı bulunan modellerde LM 
bootstrap testti sonucunda elde edilen bootstrap kritik değerleri kullanılır. 

Tablo 4: Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Test LM Stat Bootstrap p-değeri Asym p-değeri
-2.835 1.000 0.998

Tablo 4’te gösterilen LM bootstrap test sonuçlarına göre yatay kesit bağımlılığı 
varsayımı ile daha iyi sonuçlar veren bootstrap değerine göre, değişkenler 
arasında eşbütünleşme vardır boş hipotezi reddedilememektedir.  Bu durumda 
uzun dönemde değişkenler arasında istikrarlı bir ilişki söz konusudur ve 
eşbütünleşme vardır. Son olarak uzun dönemde değişkenlerin CO2 emisyonu 
ile olan ilişkisini inceleyebilmek için panel kantil regresyon testi kullanılmıştır. 
Standart regresyon yönteminin bir uzantısı olacak şekilde ortaya konan kantil 
regresyon yönteminden ilk olarak Koenker ve Bassett (1978) tarafından 
bahsedilmiştir. Kantil regresyon yöntemi bağımlı değişkenin dağılımı üzerindeki 
etkileri geniş çaplı tanımlamakta ve hata terimi normal dağılmadığı ve uç 
değerlere sahip olduğunda diğer modellere göre iyi sonuçlar vermektedir. Kantil 
regresyon aşağıda gösterilen iki model şeklinde ifade edilmektedir:
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Yukarıda yer alan Eşitlik (2) ve (3)’te, β parametrelere ait tahminlerin vektörünü, 
i bireyi, t zamanı, u hata terimleri vektörünü, it

it

yQuant xxq
æ öç ÷
è ø

 değişkeninin her bir 
θ kantildeki y değişkenine göre koşullu dağılımını ifade etmektedir.

Tablo 5: Panel Kantil Testi Sonuçları

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
lnGDP -0.091

(0.404)

-0.002

(0.984)

-0.052

(0.651)

0.029

(0.813)

0.014

(0.912)

0.134

(0.352)

0.235

(0.113)

0.253

(0.026)

0.244

(0.000)

lnTRD 1.258

(0.000)

1.302

(0.000)

1.499

(0.000)

1.593

(0.000)

1.493

(0.000)

1.316

(0.000)

0.970

(0.020)

0.634

(0.078)

0.389

(0.022)

lnURB 0.530

(0.000)

0.637

(0.000)

0.756

(0.000)

0.816

(0.000)

0.832

(0.000)

0.889

(0.000)

0.917

(0.000)

0.915

(0.000)

0.884

(0.000)

Tablo 5’te gösterilen panel kantil regresyon testine göre uzun dönemde kişi 
başına gelirin CO2 emisyonu üzerindeki etkisi 0.10 ile 0.70 kantil aralığında 
istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır. Kişi başı gelir ve CO2 emisyonu 
arasındaki ilişki 0.80 ile 0.90 kantil aralığında anlamlı ve pozitif çıkmaktadır. 
Ticaret ve CO2 emisyonu arasındaki ilişki tüm kantil değerlerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermektedir. 0.4 kantil değerinden sonra 
yüksek kantil değerlerinde ticaretin CO2 emisyonu üzerindeki artırıcı etkisi 
azalırken, 0.6 kantil değerinden küçük değerlerde ticaretin CO2 emisyonunu 
artırıcı etkisi daha fazladır. Son olarak Kentleşmenin CO2 emisyonu üzerindeki 
etkisi için tüm kantil değerlerinde istatistiksel anlamlı ve pozitif bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Kantil seviyesi arttıkça kentleşmenin CO2 emisyonu 
üzerindeki artırıcı etkisinin de artığı sonucuna ulaşılmaktadır. Şekil 1’de CO2 
emisyonunu etkileyen kişi başı gelir, ticaret ve kentleşme değişkenlerinin tüm 
kantil değerlerindeki grafik şeklinde gösterimi bulunmaktadır. 
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Şekil 1: CO2 Emisyonunu Etkileyen Değişkenlerin  
Panel Kantil Regresyon Grafik Gösterimi

-20.00-15.00-10.00-5.000.00Intercept
0.2.4.6.81
Quantile0.000.501.001.502.00lntrd
0.2.4.6.81
Quantile-0.40-0.200.000.200.400.60lngdp
0.2.4.6.81
Quantile0.200.400.600.801.00lnurb1
0.2.4.6.81
Quantile

4. Sonuç

Kentleşme yüzyıllardır en önemli insani faaliyetlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kentleşme sürecinde çevreye olan etkilerinin sınırlandırılabilmesi 
için sürdürülebilir kalkınmanın yerelden küresele doğru sağlanması 
gerekmektedir. Kentleşme ile birlikte artan nüfus göçü, arazi genişlemesi, 
endüstriyel gelişme ve tüketim kalıbı değişikliği gibi süreçlere sebep olurken, 
kentleşmenin çevreye olan etkisi üzerinde de karmaşık ilişkilerin ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı kentleşme, kişi başı gelir 
ve ticaret gibi faktörlerin çevre üzerindeki etkisini 1990-2020 dönemi için 
BRICS ülkeleri örnekleminde incelemektir. Çalışmada, geleneksel ekonometrik 
yöntemlerin(birinci nesil ekonometrik teknikler) yatay kesit bağımlılığını 
ve heterojenliği göz ardı ettiklerinden dolayı yatay kesit bağımlılığının ve 
heterojenliğin varlığı altında sapmasız sonuçlar veren ikinci nesil ekonometrik 
yöntemler kullanılmıştır. Öncelikle yatay kesit bağımlılığının test edilebilmesi 
için Breusch ve Pagan, Scaled-LM, Bias LM ve Peseran CD yatay kesit 
bağımlılık testleri kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre 
değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığını tespit edilmiştir. 
Homojenliğin test edilebilmesi için ise Peseran ve Yamagata (2008)’nın delta 
testlerine yer verilmiştir. Delta test sonuçlarına göre katsayıların eğimlerinin 
heterojen olduğuna ulaşılmıştır. Yatay kesitin ve heterojenliğin tespitinin 
ardından sapmasız sonuçlar veren ikinci nesil testlere geçilmiştir. İlk olarak 
Peseran (2007) tarafından geliştirilen kesitsel artırılmış Im Peseran-Shin (CIPS) 
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testi kullanılarak değişkenlerin durağanlıklarına bakılmıştır. Serilerin hepsinin 
birinci farkları alındığında birim kökten kurtuldukları ve durağan hale geldikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Ardından serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip 
etmediklerini incelemek için Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından sunulan 
LM bootstrap panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır. LM bootstrap sonuçlarına 
göre değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. 
Son olarak uzun dönem katsayıların tahmin edilmesi için ise panel kantil 
regresyon yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kişi başı gelirin 
yüksek kantil değerlerinde anlamlı ve CO2 emisyonunu artırıcı etkisi, ticaretin 
tüm kantil değerlerinde anlamlı ve pozitif fakat yüksek kantil değerlerinde CO2 
emisyonunu artırıcı etkisinin azaldığı, kentleşmenin ise tüm kantil değerlerinde 
anlamlı ve pozitif ancak yüksek kantil değerlerinde CO2 emisyonunu daha 
fazla artırıcı etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu nedenle, küresel 
ısınmanın olumsuz etkileriyle başa çıkmak için şehirlerden kaynaklanan CO2 
emisyonlarını azaltmak hayati derecede önemli bir görev olmalıdır. Şehirlerdeki 
CO2 emisyonlarını azaltmak için, geniş bir yelpazedeki politika yapıcılar 
ve bilim adamları, CO2 emisyonlarını etkileyen sosyoekonomik faktörlerin 
(örneğin, nüfus artışı, ulaşım, endüstriyel üretim ve fosil yakıtların yanma 
verimliliği) araştırılmasına önem vermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu 
ülkelerde ekonomik kalkınma modelinin yenilenmesi, enerji tasarrufu sağlayan 
teknolojilerin teşvik edilmesi, enerji ve endüstriyel yapıların optimizasyonu 
ve düşük karbon tekniklerinin geliştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılması 
sağlanmalıdır. Bu çalışma BRICS ülkelerinde kentleşmenin çevrede meydana 
getirdiği etkilerin nasıl gerçekleştiğine dair bilgi vermekte ve kentleşme-çevre 
politikalarının oluşturulmasında yol gösterici bir rol oynamaktadır. 
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GİRİŞ

Akıllı telefonların, tabletlerin ve yüksek hızlı internetin son yıllarda 
her yerde bulunması, pazarlamada bir paradigma değişikliğine ve 
mobil ticarette (m-ticaret) kayda değer bir artışa neden olmuştur. 

Pazarlama stratejistleri, büyüme hızının ortasında m-ticaretin potansiyelini 
hızla keşfetmişlerdir. M-ticaret, 2017 yılında küresel olarak toplam e-ticaret 
satışlarının yarısından fazlasını oluşturmuş ve sektör tahminleri, 2021 yılına 
kadar dünya çapındaki 3,6 trilyon ABD doları tutarındaki toplam e-ticaret 
satışlarının neredeyse %73’ünün m-ticarete atfedileceğini tahmin etmektedir 
(eMarketer, 2018). Sürekli gelişen teknoloji, aynı zamanda, tüketici tercihlerini 
izlemek, ölçmek ve dolayısıyla buna göre strateji oluşturmak için daha fazla 
ve daha düzenli çabalara ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmektedir. Nitekim 
yenilikleri tüketicilere ulaştırmak için uygulanan pazarlama stratejisi, onların 
başarısının önemli bir belirleyicisi olmaktadır (Schuhmacher vd., 2018). 
Bununla birlikte, mobil ticaret, önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecek 
bir fenomeni temsil ederken (Hofacker vd., 2016) ve sağladığı çok sayıda ilginç 
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araştırma yollarına rağmen, konuyla ilgili araştırmalar gelişme kaydedememiştir 
(Shankar vd., 2016). Gelişmekte olan ekonomilerde teknoloji ve yeniliğin 
benimsenmesini destekleyen faktörlerin daha net anlaşılması, uygulayıcıların 
daha etkili pazarlama ve strateji geliştirmelerine yardımcı olacaktır (Kitchen 
vd., 2015).

Teknolojinin güçlü potansiyeline rağmen, m-ticaret kullanımının gerçek 
seviyesi dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde düşük 
kalmaktadır (Liébana-Cabanillas vd., 2017). Aslında, hem son araştırmalara 
hem de sektör raporlarına göre, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki mobil 
tüketicileri m-ticareti benimsemeye ve kullanmaya devam etmeye motive etmeyi 
amaçlayan elektronik ve dijital işlemlere yapılan önemli yatırımlar istenen 
sonuçları vermemiştir. Birincil neden, farklı ülkelerde m-ticaret değer algısının 
itici güçlerinin ve engellerinin anlaşılmaması ve bu da stratejinin etkili bir 
şekilde formüle edilmesini engellemektedir. Özellikle, bu faktörleri tanımlayan 
ve analiz eden mevcut yazın yetersizdir (Chong vd., 2012; Hubert vd., 2017) ve 
şaşırtıcı bir şekilde, gelişmekte olan ekonomiler için de yetersizdir (Morgeson 
vd., 2015; Thongpapanl vd., 2018). Kleijnen vd., (2007) de tüketicilerin mobil 
ticaretten nasıl değer elde ettiğinin ve onu caydıran faktörlerin net bir şekilde 
anlaşılmasının, m-ticaret kullanımının artmasında önemli olduğunu iddia 
etmektedir. Daha da önemlisi, işletmeler küresel olarak genişleyerek m-ticarete 
yönelik artan talebe yanıt verdikçe, tüketicilerin farklı ülkelerdeki m-ticaret 
değer algılarını anlamak zorunlu hale gelmektedir (Aksoy vd. 2013). Bu amaçla, 
algılanan m-ticaret değerinin bir dizi belirleyicisini (algılanan risk, algılanan 
maliyetler, her yerde bulunabilme) araştırmaktayız. Bunlar tüketicilerin 
algıladıkları değerin ayrılmaz bir parçasıdır (Holbrook, 1999).

1. Kuramsal Çerçeve ve Hipotez Geliştirme

1.1. Her Yerde Bulunabilme

Akıllı telefonların ve benzeri taşınabilir cihazların ortaya çıkışı, üstün internet 
bağlantısı ile birlikte, mobil cihazların her yerde kullanımında dikkate değer bir 
büyümeyi, ortaya çıkarmıştır. Yazında, m-ticaret, her yerde bulunabilmeyi, “her 
zaman, her yerde” ticarete girme konusunda belirgin bir yeteneğe sahip olma 
olarak tanımlanmaktadır (Kleijnen vd., 2007).

Okazaki vd., (2009) da aynı anda her yerde bulunmanın mobil 
ticaretin temel özellikleri olan zaman rahatlığını ve mekânsal esnekliği nasıl 
sağladığını vurgulayarak yapılan tanımı daraltmıştır. M-ticaret yazınına paralel 
olarak, m-ticareti her yerde bulunabilmeyi, tüketicilere zaman kolaylığı 
ve mekânsal esneklik yoluyla daha fazla erişilebilirlik sağlamak olarak 
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kavramsallaştırmaktadır. M-ticaretin ana yönlerinden biri olarak kabul edilen 
her yerde bulunabilme, temel olarak mobil interneti kişisel bilgisayarlardaki 
internetten ve bu nedenle m-ticareti de e-ticaretten ayıran şeydir (Okazaki 
ve Mendez, 2013). Aslında araştırmacılar, mobil cihazların gelecekte kilit iş 
kanalları haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu öne sürmekteler (Shankar ve 
Balasubramanian, 2009) ve bu olgunun merkezinde her yerde bulunabilirliğin 
olduğunu belirtmişlerdir (Okazaki ve Mendez, 2013).

Mobil cihazların her yerde bulunan doğası, tüketicilerin nerede olurlarsa 
olsunlar gerçek zamanlı bilgilere erişmelerine, kullanmalarına ve indirmelerine 
imkân tanımaktadır. Sonuç olarak, mobil cihazların her yerde bulunması yoluyla 
artan kişiselleştirme, konumu ve zamanı daha az alakalı hale getirmekte ve 
böylece müşterilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde m-ticarete girmelerine 
imkân tanımaktadır (Venkatesh vd., 2012).

Daha önce yapılan çalışmalarda, tüketicilerin m-ticarete yönelik karar 
verme davranışında her yerde bulunmanın çok önemli bir faktör olduğunu 
göstermiş ve bu nedenle de yöneticiler tarafından strateji formülasyonuna dahil 
edilmesi gereken önemli bir faktördür (Okazaki ve Mendez, 2013; Ashraf vd., 
2017). Hubert vd., (2017), cep telefonlarının her yerde bulunan doğasının mobil 
alışverişin hem kullanışlılığını hem de kullanım kolaylığını nasıl geliştirdiğini 
gösterirken, Okazaki ve Mendez (2013) de mobil reklamlara yönelik güveni ve 
tutumu güçlendirdiğini belirtmiştir. 

Algılanan aynı anda her yerde bulunmanın, mobil kablosuz teknolojiyi 
kullanmanın davranışsal niyet üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür 
(Kim ve Garrison, 2009). Ashraf vd., (2017), tüketicilerin m-ticaretle meşgul 
olma niyetlerini olumlu yönde etkilemek için her yerde mevcut olduğunu 
göstermektedir. Son olarak, aynı anda her yerde bulunmanın mobil iletişimin 
m-ticaretin kabulünü daha olası kılan olumlu bir boyutu olduğu kabul edilmiştir 
(Shankar ve Balasubramanian, 2009). Oluşturulan hipotez;

H1: Her yerde bulunma, tüketicilerin m-ticaret değer algısını pozitif yönde 
etkiler 

1.2	.	Algılanan	Risk

Bauer’e (1960:390) göre, algılanan risk, ‘tüketicinin herhangi bir eyleminin, 
kesinliğe yakın hiçbir şeyle tahmin edemediği ve bazıları muhtemelen hoş 
olmayan sonuçlar doğuracağı’ fikri olarak tanımlanabilir. Çevrimiçi alışveriş 
açısından, Kleijnen vd., (2007) algılanan riski, arzu edilen bir sonuç elde edilirken 
bir kayıp olasılığı olarak ifade etmektedir. Algılanan riski çevrimiçi bağlamda 
inceleyen önceki yazında, onu çok boyutlu bir yapı olarak nitelendirmektedir 
(Featherman ve Pavlou, 2003; Hubert vd., 2017). Bu çalışmada, mobil 
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ticaretle ilişkili algılanan riski finansal ve performans risk perspektifinden 
kavramsallaştırmaktadır (Chang ve Tseng, 2013).

Featherman ve Pavlou (2003), algılanan finansal risk, yalnızca bir ürünün 
satın alınmasıyla ilişkili toplam parasal maliyeti değil, aynı zamanda bakım 
maliyetlerini ve özellikle dolandırıcılıktan kaynaklanan olası finansal kayıpları 
da içerecek şekilde kavramsallaştırır; performans riski, ‘satın alınan bir ürünün 
istenen faydaları sağlayamama veya düzgün çalışmama olasılığı’ olarak 
ifade edilir (Chang ve Tseng, 2013). M-ticaret ortamının sanal doğası gereği, 
müşteriler çevrim içi işlemler sırasında veya çevrim içi para transferleri sırasında 
para kaybetmekten (finansal risk) korkmakta ve bu da tüketicilerin çevrim içi 
işlemler için kredi kartı kullanmakta tereddüt etmesine katkıda bulunmaktadır 
(Eggert, 2006).

Featherman ve Pavlou (2003), çevrimiçi satın alımları değerlendirirken, 
algılanan riski, tüketicinin ürünün reklamı yapılan tasarım ve performans 
standartlarını karşılayamayacağı ve bu nedenle istenen faydaları sağlayamayacağı 
(performans riski) endişesi olarak tartışmaktadır. Risk algılamaları, geleneksel 
ticarete kıyasla elektronik ticarette özellikle yüksektir (Yousafzai vd., 2003). 
Bu tür endişeler ve ilişkili risk, e-ticaretin nispeten yeni olduğu ve insanların 
çevrimiçi işlemlere güvenmediği ülkelerde daha da yüksek olabilir (Ashraf 
vd., 2014). Algılanan risk, yeni teknoloji ve yeniliklerin kabulünün göze 
çarpan bir öncülüdür (Hirunyawipada ve Paswan, 2006). Örneğin, algılanan 
riskin çevrimiçi müşterilerin satın alma niyetlerini ve internet bankacılığını 
benimseme niyetini olumsuz etkilediği belirlenmiştir (Kim ve Lennon, 2013; 
Aldás-Manzano vd, 2009).

Ayrıca, yükselen ekonomiler bağlamında algılanan riskin, tüketicilerin 
internet bankacılığını benimsemesinin önemli bir engelleyicisi olduğunu ortaya 
koymuştur (Roy vd., 2017). Ürün performansıyla ilişkili algılanan risk, tüketici 
ürünü test edemediğinden ve işlem bir genel ağ üzerinden gerçekleştiğinden, 
çevrimiçi bağlamda şiddetlenir (Glover ve Benbasat, 2010). Eggert (2006), 
çevrimiçi satın almalarla ilişkili algılanan riskin çevrimdışı satın almalardan 
daha yüksek olduğunu ve algılanan finansal ve performans risklerinin çevrimiçi 
ortamda en önemli risk faktörleri olduğunu belirtmiştir. Bu nedenlerden dolayı 
oluşturulan hipotez şu şekildedir;

H2: Algılanan risk, tüketicilerin m-ticaret değer algısı üzerinde olumsuz 
bir etkisi vardır.

1.3.	 	Algılanan	Maliyet

Bir m-ticaret bağlamında algılanan maliyet, bir bireyin m-ticareti kullanmanın 
pahalı olduğu algısını ifade eder ve genellikle başlangıç ücretleri, abonelik 
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ücretleri, iletişim ücretleri ve potansiyel yükseltme maliyetlerinden oluşur 
(Zhang vd, 2012). Araştırmalar, yeni bir teknolojiyi kullanmanın algılanan 
parasal maliyetinin ve fiyatlandırma yapısının, tüketicilerin teknolojiyi kullanma 
niyetleri ve yeniliklerin benimsenmesi üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir 
(Venkatesh vd., 2012). Örneğin, 3G hizmetlerinin benimsenmesinin önündeki 
en büyük engellerden birinin maliyet olduğu görülmüştür (Pagani ve Malacarne, 
2017). Kim vd., (2007), algılanan ücret, tüketicilerin yapması gereken bir 
fedakârlık görevi görür ve bu nedenle algılanan değeri olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle algılanan maliyetin mobil ticaretin benimsenmesini olumsuz etkilediği 
gösterilmiş ve gelişimini engelleyen bir faktör olarak tanımlanmıştır (Chong vd., 
2012). Khalifa ve Shen (2008), e-ticaretin algılanan maliyetini benimsemenin 
en önemli caydırıcılarından biri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Zhang vd., 
(2012) meta-analizlerinin bulgularına dayanarak, algılanan maliyetin, Batı 
kültürlerine kıyasla Doğu›daki m-ticaret tüketicilerinin davranışsal niyetleri 
üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla 
oluşturulan hipotez şu şekildedir; 

H3: Algılanan maliyet, tüketicilerin m-ticaret değer algısı üzerinde 
olumsuz bir etkisi vardır.

1.4.	 	Algılanan	Değer

Algılanan değer, müşterilerin maliyet-fayda dengesine ilişkin algısını ifade 
etmektedir (Kleijnen vd., 2007). Ekonomik fayda teorisinin önerdiği gibi, 
müşteriler maksimum faydayı elde etmeye çalışırlar ve algılanan değer, 
maliyetlere karşı ölçülen faydaları yansıttığından, algılanan değer bu nedenle 
kullanım niyetinin bir göstergesi olmaktadır. Geçmişte yapılan araştırmalar, 
algılanan değerin müşteri memnuniyetini ve satın alma sonrası niyeti ve 
m-ticarette müşteri sadakatini olumlu etkilediğini göstermiştir (Lin ve Wang, 
2006; Kuo vd., 2009). Algılanan değerin, özellikle mobil ticaret alanında, 
benimseme niyeti ve kullanım niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 
gösterilmiştir (Kleijnen vd., 2007).

2. Metodoloji

2.1. Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın amacı, m-ticaretin her yerde bulunabilmenin risk ve maliyetin 
algılanan değer üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmadan elde edilen veriler 
çevrimiçi anket yöntemi ile toplanmıştır. Oluşturulan anket formu link bağlantısı 
katılımcıların, katılımının sağlanması için çeşitli platformlarda yayınlanmıştır. 
Yapılan çalışmanın Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden 
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gerekli örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde Sekaran ve Bougie (2016) 
da yaptığı çalışmada belirtilen kriter dikkate alınmış ve 1 milyon üzeri ana 
kütlede örneklem yeter sayısının 384 olması gerektiği ifade edilmiştir. Elde 
edilen verilerin incelenmesi sonucunda toplam 420 katılımcının ankete katıldığı 
tespit edilmiş ve veri çözümlemesine geçilmiştir. Çalışmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. 

2.2.	 	Ölçekler

Çalışmadaki değişkenleri ölçmek için 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 
Kullanılan ölçek Anvar vd., (2021) yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak 
oluşturulmuştur. Ölçek 4 boyuttan (algılanan risk, algılanan maliyet, her yerde 
bulunabilme ve algılanan değer) oluşmakta ve toplamda 24 soru ile ölçülmüştür.  

2.3.	 Verilerin	Analizi

Ölçüm ve yapısal modelleri test etmek için Kısmi En Küçük Kareler (PLS) 
modellemesi kullanılmıştır. Çalışmada PLS birkaç nedenden dolayı seçilmiştir. 
İlk olarak, PLS yapısal eşitlik modellemesi, güçlü yaklaşım olarak kabul edilir 
ve endojen yapıların artan varyanslarını en aza indirir (Hair vd.,2014). İkincisi, 
araştırmacılar geçmişte tüketici araştırmalarından elde edilen verilerin genellikle 
çok değişkenli normalliğin gerekliliklerini karşılamadığını tartışmışlardır 
(Morgeson vd., 2015). Kovaryans tabanlı yapısal eşitlik modellemesi (CB-SEM) 
ve PLS-SEM yol modelleme prosedürleri istatistiksel bir bakış açısından 
farklılık gösterse de PLS yol modellemesi sonuçları en iyi tahmin eden analiz 
yöntemidir (Henseler vd., 2009). Ayrıca en küçük kareler tahmin tekniklerine 
dayanan PLS, çok değişkenli normallik varsayımını hafifletmektedir. Üçüncüsü, 
geçmiş çalışmalar, PLS›nin çarpıklık ve regresörlerin ihmali (ihmal edilen 
değişken yanlılığı) gibi yetersizliklere karşı güçlü olduğunu göstermiştir (Cassel 
vd., 1999).

2.3.1.	 Ölçüm	Modeli

Ölçüm modelinin kalitesini değerlendirmek için, Hair vd., (2014) tarafından 
önerildiği gibi, yakınsak ve ayırt edici geçerlilik testleri gerçekleştirilmiştir. (1) 
bireysel madde güvenilirliğini ve (2) yapı güvenilirliğini kullanarak yakınsak 
geçerliliği değerlendirilmiştir. Tablo 1›de gösterildiği gibi, açıklanan ortalama 
varyans (AVE) puanlarının tüm ortalaması, önerilen 0,50 değerini aşmıştır 
(Fornell ve Larcker, 1981).  Benzer şekilde, kullanılan ölçeklerin her biri için 
composite reliability (CR) bileşik güvenilirlik değerleri 0,70›in yaygın olarak 
kullanılan kesiminin çok üzerindeydi, bu da ölçümlerin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 



MOBİL TİCARETTE HER YERDE BULUNABİLME, RİSK VE MALİYETİN ALGILANAN DEĞER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA     123

Tablo 1: Faktör Yükleri ile Ölçüm Modeli
Ölçümler Yükler Alfa CR AVE

Algılanan Maliyet 0,820 0,825 0,765
ALM1: M-ticaret abonelik ücretinin çok pahalı olduğunu 

düşünüyorum 0,758
ALM2: M-ticaret iletişim veya erişim ücreti benim için 

pahalı 0,791
ALM3 : M-ticaret işlemlerinin (ör. 3 G/4 G hizmetlerinin 

kullanılması) maliyetli olduğunu düşünüyorum 0,805

Algılanan Finansal Risk 0,885 0,921 0,789
AFR1: M-ticaret kullanırsam (örneğin bir ürün satın 

alırsam veya bir banka hesabını kontrol edersem) para 

kaybetme ihtimalim yüksektir. 0,836
AFR2: M-ticareti kullanmak önemli mali kayıplara 

neden olabilir 0,855
AFR3: M-ticareti kullanmak finansal riske yol açabilir 0,812

Algılanan Performans Risk 0,821 0,840 0,814
APR1: M-ticareti kullanmayı düşündüğümde, gerçekten 

olması gerektiği kadar iyi performans gösterip 

göstermeyeceği konusunda endişeleniyorum. 0,777
APR2: M-ticareti kullanma düşüncesi, bunun gerçekten 

ne kadar güvenilir olduğu konusunda endişelenmeme 

neden oluyor 0,852
APR3: M-ticaretin iyi performans göstermemesi ve 

ödemelerimi yanlış işlemesi ihtimali yüksek 0,825

Her yerde Bulunabilme (Zaman) 0,867 0,911 0,854
HYBZ1: M-ticareti kullanmanın benim için uygun 

olduğuna inanıyorum 0,868
HYBZ2: M-ticaret kullanmanın zaman kazanmamı 

sağladığına inanıyorum 0,884
HYBZ3: M-ticaret kullanmanın görevleri (örneğin bilgi 

arama veya ürün satın alma) daha az zaman alıcı hale 

getirdiğine inanıyorum. 0,833

Her yerde Bulunabilme (Ulaşılabilirlik) 0,910 0,920 0,832
HYBU1: Mobil İnternet, bilgiye benim için en iyi 

zamanda erişmemi sağlıyor. 0,910
HYBU3: Mobil İnternet, konumumdan bağımsız olarak 

işlerimi halletmemi sağlıyor 0,906
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HYBU3: Mobil internet pratik çünkü nerede olursam 

olayım zorlanmadan kullanabiliyorum.

  0,897

Algılanan Değer: M-Ticareti Kullanmak 0,884 0,896 0,774
1 = Çok etkisiz ve 5 = çok etkili 0,814
1 = Hiç işlevsel değil ve 5 = çok işlevsel 0,786
1 = Çok pratik değil 5 = çok pratik 0,774
1 = Çok işe yaramaz ve 5 = çok faydalı 0,817
1 = Hiç mantıklı değil ve 5 = çok mantıklı 0,885
1 = Çok verimsiz ve 5 = çok verimli 0,847
1 = Çok verimsiz ve 5 = çok üretken 0,917
1 = Çok kötü ve 5 = çok iyi 0,887
1 = Çok nahoş ve 5 = çok hoş 0,886

Ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için iki aşama uygulanmıştır. İlk olarak, 
çapraz yükleme yöntemini kullanılmıştır ve her bir öğenin kendi yapısına 
yüklemesini ve diğer tüm yapılara arasındaki çapraz korelasyon değerleri 
hesaplanmıştır. Her bir öğe, diğer yapılarla arasındaki korelasyondan daha 
yüksek bir değere sahip olduğu görülmüştür. İkinci olarak, Fornell ve Larcker 
(1981) önerdiği kriter dikkate alınmış ve her yapı için AVE’nin karekökünün, 
kendisiyle ve diğer tüm yapılar arasındaki korelasyonlardan daha yüksek 
olduğunu ve genel model için 0,50’den büyük olduğunu görülmüştür. Sonuçlar 
Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Korelasyon ve Ayırma Geçerliliği Sonuçları

Değişkenler Alg. 
Maliyet

Alg.
Risk

Alg.
Perf 
Risk

Her Yerde 
Bulunabil.
(Zaman)

Her Yerde 
Bulunabil.
(Ulaşıl.)

Algı.
Değer: 

M-Ticareti 
Kull.

Algılanan Maliyet 0,875

Algılanan Finansal 
Risk

0,608 0,887

Algılanan 
Performans Risk

0,678 0,681 0,902

Her Yerde 
Bulunabilme 
(Zaman)

0,578 0,684 0,774 0,924

Her Yerde 
Bulunabilme 
(Ulaşılabilirlik)

0,670 0,736 0,664 0,773 0,912

Algılanan Değer: 
M-Ticareti 
Kullanmak

0,587 0,769 0,687 0,781 0,763 0,879

Not: Diagonaller AVE’lerin karekökünü göstermektedir.
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Ayrıca toplanan veriler kesitsel olduğundan ve tek kaynaklı bir yöntem 
kullandığından, ortak yöntem yanlılığı değişkenler arasında yapay ilişkilere 
neden olabilir. Ortak yöntem yanlılığını değerlendirmek için Harman’ın açıklayıcı 
faktör analizi kullanarak tek faktörlü test gerçekleştirilmiştir (Podsakoff vd., 
2003). Çalışmada kullanılan değişkenlerin tek faktör altında açıklanan varyans 
oranının %41,569 olduğu tespit edilmiştir. Bu oran Podsakoff ve Organ (1986) 
da önermiş olduğu %50’nin altında olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre, 
çalışmada ortak yöntem yanlılığı sorununun olmadığını göstermektedir.

2.3.2.	 Yapısal	Model

Modelde yol katsayılarının sıfırdan önemli ölçüde farklı olup olmadığını 
test etmek için parametrik olmayan bir bootstrap yöntemi kullanarak anlamlı 
t-değerleri hesaplanmıştır (Henseler vd., 2009). Doğrudan etki ilişkileri için, her 
yerde bulunmanın algılanan değeri (H1) pozitif yönde etkileyeceği, buna karşın 
algılanan riskin (H2) ve algılanan maliyetin (H3) algılanan değer üzerinde 
olumsuz bir etkisi olacağı varsayılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre oluşturulan hipotezler desteklenmektedir; her 
yerde bulunabilme  (β = 0,45, p < .01), algılanan risk (β = −0,20, p < .05) ve maliyet 
(β = −0,35, p < .01) bu sonuçlara göre oluşturulan H1, H2 ve H3 hipotezleri 
kabul edilmiştir. Yapısal modele ait sonuçlar Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 3: Yapısal Model Tahminleri

İlişkiler Hipotezler β
Desteklendi/

Desteklenmedi
Her Yerde Bulunma→ tüketicilerin 
m-ticaret değer algısı

H1 0,45 Desteklendi

Algılanan Risk → tüketicilerin m-ticaret 
değer algısı

H2 -0,20 Desteklendi

Algılanan maliyet → tüketicilerin 
m-ticaret değer algısı

H3 -0,35 Desteklendi

Modelini değerlendirmek için determinasyon katsayısına (R²) bakılmış olup 
algılanan değer (R²= 0,71) içsel değişkenlerde açıklanan varyansın (R²) yüksek 
ve kabul edilebilir olduğunu ortaya koymaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Gelişmekte olan ekonomilerde daha önce yeterince çalışılmamış bir konu 
olan m-ticarette değer yaratmayı açıklayan bir model ortaya konmaktadır. Bu 
çalışma, m-ticaret bağlamında pazarlama üzerine yapılan çağdaş araştırmalara 
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önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Stratejik pazarlama alanındaki son 
araştırmalara uygun olarak (Bang vd., 2016), pazarlamacıların genel pazarlama 
stratejilerini uygulamak yerine, gelişmekte olan pazarların özelliklerine göre 
stratejiler oluşturması gerektiği belirtilmektedir. 

Elde edilen sonuçlar; m-ticaretin yaygınlaşmaya başladığı ülkemizde 
m-ticaretin algılanan değerini farklı faktörlerin nasıl yönlendirdiğini veya 
olumsuz etkilediği ortaya konulmaktadır. İlginç bir şekilde, m-ticaretin 
benimsenmesini caydırıcı olarak algılanan riske gösterilen ilgiye rağmen (Slade 
vd., 2015; Zhang vd., 2012), çalışmamız algılanan maliyetin daha da güçlü bir 
olumsuz etkisini ortaya koymaktadır. Bu, nispeten daha düşük harcama gücüne 
sahip ekonomilerde algılanan parasal maliyetin artan önemine işaret edebilir 
ve yeni pazarlara girmek isteyen e-ticaret şirketleri için önemli bir pazarlama 
stratejisi değerlendirmesi olarak görülmektedir. 

Algılanan risk ve algılanan maliyetle birlikte her yerde bulunmanın rolünü 
keşfederek, m-ticaret kullanımıyla ilgili genel ağın genişletildiğini söylemek 
mümkündür. Daha önceki yazında, algılanan risk ve algılanan maliyetin 
gelişmiş ekonomilerde m-ticaretin benimsenmesi ve kullanılması üzerindeki 
etkisi incelemiştir (Hubert vd., 2017). Bununla birlikte, kültürel ve ekonomik 
olarak gelişmiş ekonomilerden çok farklı olan gelişmekte olan ekonomilerde ki 
rolleri hala anlaşılamamıştır (Thongpapanl vd., 2018). Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar, gelişen ekonomide tüketicilerin e-ticarette gördükleri değeri algılanan 
maliyet ve faydaların nasıl şekillendirdiğine dair bir çerçeve sunarak mevcut 
bilgi birikimini ilerletmektedir. 

Artan nüfus ve yüksek büyüme potansiyeli ile karakterize edilen ülkemiz 
ekonomisinin daha net bir kavramsal anlayışı, pazarlama stratejisi literatürünün 
ilerlemesi için önemlidir (Bang vd., 2016). Müşterilerin algılanan değeri fiili 
kullanıma çevireceğini öne süren ekonomik fayda teorisi ile de uyumludur 
(Kim vd., 2007). Her yerde bulunabilme, algılanan risk ve algılanan maliyetin 
inceliklerini ve bir tüketicinin değer algısını geliştirmek önem arz etmektedir. 
M-ticaret uygulayıcıları, mobil alışveriş ve mobil ödemeler gibi hizmetlerle 
meşgul olmanın zaman rahatlığını ve “her zaman, her yerde” olma yeteneğini  
öne çıkaracak adımları atmaları önemlidir. 

Geleneksel e-ticaretten farklı kılan şey her yerde bulunabilme özelliği 
olduğundan, pazarlamacılara daha mobil tabanlı bir çevrimiçi ticarete geçiş 
ihtiyacına işaret ederek bu pazarlarda tüketicilerin her yerde bulunmaya 
atfettiği değere işaret etmektedir ve pazarlama stratejilerine her yerde bulunan 
tüketimden elde edilebilecek değere odaklanmayı dahil etmektedir (Okazaki ve 
Mendez, 2013).
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Sonuçlar aynı zamanda algılanan riskin değere karşı önemli bir caydırıcı 
olduğunu göstermektedir; bu, ülkemizde teknolojinin hala yeni olması ve 
önceki pazarlama yazınında algılanan riskin teknolojiyi benimsemenin ana 
caydırıcılarından biri olduğunu göstermesi nedeniyle anlaşılabilir bir durumdur 
(Deacon vd., 2003; Roy vd., 2017).

Bu nedenle, örneklemin elde edildiği Türkiye örneği ile m-ticaret 
uygulayıcılarının, ödeme güvenliğini ve performans garantilerini sağlamayı 
amaçlayan stratejiler yoluyla algılanan riski azaltması önerilmektedir. Sonuçlar 
ayrıca, algılanan maliyetin bu pazarlarda m-ticaret değeri için güçlü bir engel 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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1. Metaverse Nedir?

Metaverse, fiziksel gerçekliği dijital sanallıkla birleştiren çok kullanıcılı 
bir evrendir. Metaverse terimi ilk olarak 1992’de yayınlanan Neal 
Stevenson’ın bilim kurgu romanı Snow Crash’te ortaya çıkmıştır. 

Romanda kullanıcıların gözlük ve kulaklık aracılığıyla birbirine bağlanabileceği 
paralel bir sanal gerçeklik (Virtual Reality – VR) evreni temsil edilmiştir 
(Mystakidis, 2022). Metaverse’de her türlü insan-bilgisayar etkileşimini 
(Human-Computer Interface - HCI) gerçekleştirmek için yeni arayüzler 
kullanılmaktadır (Prieto et al., 2022). Metaverse, sanal gerçeklik, artırılmış 
gerçeklik (Augmented Reality – AR)  ve üç boyutlu (3D – Three Dimensional) 
teknolojilerin yakınsamasına dayanmaktadır. Bu ortamda insanlar arkadaşları 
ile gezebilir, konsere gidebilir, oyun oynayabilir ve konferanslara katılabilir. 

2. Metaverse Mimarileri

Metaverse internet teknolojileri ile genişletilmiş gerçeklik (Extended Reality 
– XR) arasındaki yakınlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Metaverse teknik mimari 
yönünden üç seviyeye ayrılmaktadır. Şekil 1’de gösterildiği gibi bunlar; altyapı, 
etkileşim ve ekosistemdir (Zhao et al., 2022). 
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Altyapı katmanı içinde hesaplama, iletişim, blok zircir (Blockchain), 
depolama ve hesaplama gücü mevcuttur. Bunlar sanal bir dünyanın işleyişini 
desteklemek için temel gereksinimlerdir. Bu açıdan Metaverse büyük ölçekli 
bir multimedya sistemidir ve çalışması için büyük hesaplama maliyetleri 
gereklidir. Blok zincir ve depolama açısından Metaverse, dünyadaki herkesi 
birbirine bağlayacak ve çok büyük miktarda veri, tüm uç noktalara 
kaydedilecektir. 

İkinci olarak etkileşim katmanında, fiziksel ve sanal dünyalar arasında 
köprü oluşturan önemli parçalar mevcuttur. Bunlar; sürükleyici kullanıcı 
deneyimi, dijital ikizler (Digital Twins) ve içerik oluşturmadır. Kapsamlı bir 
kullanıcı deneyimi elde etmek için, kullanıcılar ve Metaverse arasında dikkate 
alınması gereken bileşenler vardır. Birisi, Metaverse fiziksel dünyadan veri 
aldığı için kullanıcılar eylemlerini avatarları vasıtasıyla kontrol edebilirler. 
Diğeri, VR ve AR gibi gerçek zamanlı 3D işleme teknolojiler kullanılabilir. 
Örneğin çoğu oyun için dokunsal geri bildirim gereklidir. Tüm bunlar 
sağlanınca dijital ikizler, Metaverse kullanıcılarına eşsiz deneyim sunmaktadır. 
Bu şekilde fiziksel dünyadaki tüm nesneler sanal dünyada dijital ikizleri ile 
kolayca etkileşime girebilir. Dijital ikizlerin gelişimi ile akıllı üretim çeşitli 
alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. İleri teknolojileri küresel 
bağlamda birleştiren Metaverse, tüketiciler için mimari olarak simüle edilmiş 
dijital bir ortam yaratmaktadır. Bu şekilde kullanıcılar, dualite ilkesine uygun 
olarak dijital avatarları aracılığıyla bu sanal ekosistemle etkileşime girebilir 
(Gadekallu et al., 2022).

Metaverse, sınırsız ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik ile gelişen 
bir dünyadır. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik Metaverse’ün temel 
öğelerini oluşturur. Bu nedenle, kullanıcıların yüksek verimli içerik oluşturması 
Metaverse ortamındaki etkileşimi artıracaktır. Örneğin, fiziksel dünyada var 
olan binalar, nitelikli bir içerik olarak oluşturulursa daha gerçekci olacaktır 

Son olarak gelişmiş bir ekosistem ile dünyadakine paralel bir yaşam alanı 
sağlanabilir. Bunlar; kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (User Generated 
Content - UGC), ekonomi ve yapay zekâdır. UGC, çevrimiçi platformların 
geliştiricileri yerine kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik şeklidir. 
Ekonomi, Metaverse’de zengin içerik ve canlı bir topluluk sağlayan bir 
faktördür. Yapay zeka ise akıllı ulaşım, akıllı sağlık hizmetleri, çevresel izleme 
ve kamu güvenliği dâhil olmak üzere birçok alanda fiziksel hayatımızı 
kolaylaştırmaktadır. Bu arada, Metaverse’deki en önemli olgu, karmaşık veri 
analitiğinin doğru planlama yapılmasıdır (Duan et al., 2021).
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Şekil 1: Metaverse Mimarileri (Duan et al., 2021)

3. Metaverse Kategorileri

Metaverse genel olarak Şekil 2'de gösterildiği gibi dört farklı türde kategorize 
edilmektedir. Bunlar; AR/VR, Lifelogging, Mirror World, Virtual World’dür 
(Skalidis et al., 2022). AR, akıllı bir dijital ortam oluşturan dış dünyanın 
büyütülmesidir. PokemonGo, HoloLens, 3B tıbbi animasyonlar örnek olarak 
verilebilir. VR kullanıcıya gerçek gibi hissettirilen nesnelerle oluşturulan bir 
ortamdır. Lifelogging, günlük hayatlarını internet veya akıllı telefonlarda 
kaydetmek için akıllı cihazların kullanımını temsil etmektedir. Instagram, 
Facebook, gibi sosyal medya platformları örnek verilebilir. Lifelogging basitçe 
sanal dünyanın büyütülmesi gibi de düşünülebilir. Bunlar yaşam kaydınızı 
Metaverse’de biriktirmenize olanak tanımaktadır. Ancak bu veriler için güvenlik ve 
gizlilik endişeleri mevcuttur. Mirror World, dış dünyanın harita tabanlı bir 
simülasyonunu yansıtmaktadır. Google Haritalar bu amaçla kullanılmaktadır. 
Google Haritalar, yol tarifleri için bir artırılmış gerçeklik uygulamasının en iyi 
örneğidir. Kullanıcılar, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde görsel 
yönler ve oklar ile yönlendirilmektedir. Bu özelliği, kullanıcıyı gitmesi gereken 
yöne yönlendirmektedir. Virtual World, kişinin yalnızca avatarlar aracılığıyla 
etkileşime girebileceği tamamen sanal bir çevrimiçi 3D gerçeklik oluşturur. 
Çevrimiçi çok oyunculu video oyunları buna örnek verilebilir. Fiziksel dünyaya 
paralel olan bir Metaverse’in, bağımsız olarak gelişmesini sağlamak için güvenli 
dijital ikiz teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece blok zincir ve dijital 
ikizlerin kombinasyonu nesnelerin interneti alanına da uygulanabilir (Lv et al., 
2022).

Metaverse, artırma ile mevcut teknolojilerden yeni yetenekler ortaya 
çıkarır. Bu teknolojiler ve kontrol sistemleri ile fiziksel dünyaya ilişkin 
algımız değişmektedir. Simülasyon, gerçekliği sanal dünyaya simüle eden 
teknolojileri ifade eder. Bu durumda Metaverse’de tamamen yeni bir ortam 
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sunulur. Metaverse’daki simüle edilmiş bu dünyalar, etkileşimli cihazlarını 
kullanımını kolaylaştırır. Sanal taraf, sanal teknolojileri ifade eder.Metaverse’de 
sanal ortamındaki kullanıcıların kimliğine ve eylemlerine odaklanır. Fiziksel 
taraf, fiziksel dünyaya odaklanan teknolojileri ifade eder. Bunlar, kullanıcının 
etrafındaki fiziksel dünya hakkında bilgi ve kontrol sağlayan teknolojilerdir 
(Ziaul, 2022).

Şekil 2: Metaverse Kategorileri (Ziaul, 2022)

4. Metaverse’in Özellikleri

Metaverse’in özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (JournalTime, 
2022; Madasoğlu, 2022; STM Think Tech, 2022):

• Herkese Açıklık: Herkes, bireysel veya grup olarak eşzamanlı bie şekilde 
Metaverse dünyasında olabilir. Çünkü tüm kullanıcılar Metaverse’ün bir 
parçasıdır ve istediği etkinliğe katılabilir.

• Kalıcılık: Metaverse tamamen sürükleyici, paylaşılan bir deneyimdir. 
Kullanıcıya gerçek zamanlı ve devam eden paralel bir gerçeklik 
sunmaktadır. Bir noktada duraklatılamaz ve süresiz olarak devam eder.

• Kapsayıcılık: Metaverse ağları,, platformları, dijital dünyayı ve fiziksel 
dünyayı kapsamaktadır.

• Kararlılık: Metaverse her zaman aktiftir ve kaldırılamaz. Kendi ekonomik 
sistemi, dijital para birimleri ile ekonomileri ile ayakta kalabilir.

• Kullanıcı odaklılık: Metaverse’de kullanıcılar içeriklerini oluşturabilir 
veya mevcut içeriği geliştirebilirler.

• Merkeziyetsizlik: Tek bir kişi, işletme veya kuruluş, Metaverse üzerinde 
kontrole sahip değildir. Tüm kullanıcılar, evrenleri üzerinde aynı 
yeteneklere ve kontrole sahiptir.



METAVERSE NEDİR? METAVERSE DÜNYASINDA PAZARLAMA      137

• Ortaklaşa İnşaatçılık: Bağımsız insanlar, birbirinden farklı gruplar, 
markalar ve işletmeler Metaverse dünyasının içeriğini birlikte ortaklaşa 
inşa edecektir.

• Paylaşım ve Taşınabilirlik: Farklı metaverse dünyalarının verileri, dijital 
içerikleri ve deneyimleri farklı ortamlara taşınabilecektir.

• Senkronizasyon Sağlama: Metaverse’de kullanıcılar birbirleriyle ve dijital 
ortamlarıyla gerçek zamanlı olarak etkileşime girmektedir. Fiziksel 
dünyada var olduğu gibi, Metaverse kullanıcıları birbirlerine aynı anda 
tepki vermektedir. Yani daha önceden planlanmış etkinlikler gerçekleşse 
bile gerçek zamanlı ve canlı bir deneyim devam edecektir.

• Sınırsızlık: Gerçek dünya ile dijital dünya arasında hiçbir engel yoktur.
• Sosyallik: Kullanıcılar ve yapay zeka varlıkları arasında sosyal bağlantılar 

kurarak, birlikte yaşanacak şekilde tasarlanmış etkinlikler oluşturmayı 
sağlar.

• Sürükleyicilik: Kullanıcılar, artırılmış gerçeklik araçlarının yardımıyla 
sürükleyici deneyimler yaşayabilir.

• Verimlilik ve Ekonomi: Metaverse, MFT (Metaverse Fan Token), kripto 
para birimi dayalı olarak tamamen işleyen ekonomiye sahiptir. Kullanıcılar 
Metaverse içinde bir değer üretebilir, yatırım yapabilir, ürün alabilir veya 
satabilir.

5. Metaverse Katmanları

Metaverse teknolojik açıdan dıştan içe doğru katmanlar şeklinde ifade edilebilir. 
Şekil 3 ‘de gösterildiği gibi dıştan içe doğru bu katmanlar; deneyim, keşif, 
yaratıcı ekonomi, mekânsal ve 3D programlama, merkeziyetsizlik, insan arayüzü 
ve altyapıdır (Radoff, 2022). 

Birinci katman olan deneyim katmanında oyunlar, sosyal uygulamalar, e-
sporlar ve alışveriş vardır. İkinci katman olan keşif katmanında reklam ağları, 
mağazalar ve ajanslar mevcuttur. Üçüncü olarak yaratıcı ekonomi katmanında 
dizayn araçları, varlık piyasaları, iş akışı ve ticaret bulunur. Dördüncü olarak 
mekânsal ve üç boyutlu programlama katmanında 3D, artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik, çok görevli kullanıcı arayüzü, coğrafi ve mekânsal haritalama 
mevcuttur. Beşinci olan merkeziyetsizlik katmanında yapay zekâ, akıllı ajanlar, 
uçta hesaplama, blok zincir ve mikro servisler vardır. Altıncı katmandaki insan 
arayüzü katmanında ise akıllı gözlükler, giyilebilir teknolojiler, dokunma, 
mimikler, sesler, sinirler ve mobil teknolojiler bulunmaktadır. Son olarak yedinci 
katman olan altyapı katmanında 5G, 6G, Wi-Fi, GPU (Graphics Processing 
Unit), Cloud, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems ) mevcuttur.
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Şekil 3: Metaverse Katmanları (Radoff, 2021)

6. Meta Platforms

Facebook yıllar sonra milyarlarca insanın bu evrende yer alacağını 
planlamaktadır. Bu yüzden adını “Meta” olarak değiştirmiştir (Zhao et al., 
2022). Facebook tarafından savunulan bir kavram olan Metaverse, daha merkezi 
olmayan bir interneti desteklemek için blok zincir kullanmaktadır. Bu durum 
gelişmekte olan Web 3.0 hareketinin simgesidir (Chalmers et al., 2022). 
Facebook, Metaverse’ü insanların aynı fiziksel alanda olmadığı ve diğer 
insanlarla keşfedebilecek sanal alanlar kümesi olarak görmektedir. Facebook’un 
kurucusu Zuckerberg, Metaverse’ü internetin yükselişinden sonraki büyük evrim 
olacağını iddia etmektedir (Damar, 2021). Meta Platforms, 2021 sonunda 
Horizon adını verdiği, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı sosyal 
platformunu tanıtmıştır. 2014 yılında sanal gerçeklik donanım şirketi Oculus’u 
satın alan Facebook, Metaverse’e olan yatırımını artıracağının sinyalini önceden 
vermiştir. 

Facebook için Metaverse, aynı konumda olmayan insanların bir araya 
gelebileceği sanal bir alan olarak tanımlanmaktadır. Facebook’un şirket olarak 
adını Meta şeklinde değiştirmesi, gelecekte Metaverse’ ün tümüyle içinde 
yaşadığımız internet âlemini ifade etmesinden kaynaklanmaktadır. Meta 
tarafından geliştirilen sanal evren Horizon, içinde üç ana bölüm bulundurmaktadır. 
Worlds bölümünde oyun ve etkileşim yapılabilmektedir. İçinde bir çok sanal 
etkinlik düzenlemek mümkündür. Venue bölümünde çeşitli kulüplerde bir araya 
gelip farklı kişilerle tanışıp sohbet edilebilmektedir. Workroom bölümünde ise iş 
görüşmeleri ve toplantılar yapılabilmektedir. Meta  önümüzdeki beş yıl için  
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Metaverse pazarına 10 milyar dolar yatırım yapmayı düşünmektedir (Birer, 
2022). Mark Zuckerberg, Metaverse’in popüler hale gelmesinin internetin 
gelişiminden daha kısa olacağını tahmin etmektedir.

7. Metaverse ve Sinema

Metaverse, sanal dünya, oyun, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teması 
sinemada uzun yıllardır işlenen ve hayal gücünü zorlayan bir konudur. Bilim 
kurgu temalı ve Metaverse dünyasına yakınsayan filmlerden bazıları kronolojik 
olarak aşağıda sıralanmıştır (IMDb, 2022): 

•	 Tron (1982): Filmde bir bilgisayar korsanının dijital dünyaya kaçırılması 
konu alınmaktadır. Kaçırılan bu korsan bir güvenlik programının yardımıyla 
tek kaçış şansının olduğu gladyatör oyunlarına katılmaya zorlanır.

•	 Brainstorm (Beyin Fırtınası-1983): Araştırmacılar, insanların zihinlerine 
sıçrayabilecekleri bir sistem geliştirmiştir. Ancak işin içine insanların kişisel 
sorunları girdiğinde, sistem gittikçe tehlikeli ve ölümcül hale gelmektedir. 

•	 Total Recall (Gerçeğe Çağrı - 1990): Bir insanın Mars gezegeniyle ilgili 
sanal tatil anılarını zihnine yerleştirilmesi konu alınmaktadır. Ancak işlem 
sonrası beklenmedik ve üzücü bir dizi olaylar onu gerçekten gezegene 
gitmeye zorlar. 

•	 The Lawnmower Man (Bahçivan - 1992): Bir adam, bir çocuğun zekasına 
sahip biridir. Olağanüstü bahçıvanlık yetenekleri vardır. Masumiyeti 
sayesinde ise pek çok dost edinir. Ardından bilgisayar biliminin farklı bir 
şekilde uygulanmasıyla bir dâhiye dönüştürülmektedir.

•	 Strange Days (Tuhaf Günler - 1995): Eski bir polisin, 1999’da Los 
Angeles’ta bir komployu kazara ortaya çıkarmasını konu almaktadır. Film 
yakın gelecek bilim kurgusu temasındadır.

•	 Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet-1995): Bir cyborg kadın polis ve 
ortağı, Puppet Master adlı gizemli ve güçlü bir hacker’ın peşine düşmesini 
konu almaktadır. 

•	 Virtuosity (Sanal Gerçek - 1995): Seri katillerin kişilikleri kullanılarak 
oluşturulan sanal gerçeklik simülasyonu, gerçek dünyaya kaçmayı 
başarmıştır. Eski bir polis bu terör saltanatını durdurmakla görevlendirilmiştir.

•	 Matrix (1999): Bilim kurgu dünyasında çok fazla ses getirmiştir. Bilgisayar 
korsanı Neo’nun zorlu bir yeraltı dünyasına götürülmesini ve şok edici sanal 
dünyayı keşfetmesini konu almaktadır. Neo bildiği gerçek hayatın, siber 
istihbaratın sanal bir aldatmacası olduğunu öğrenmiştir. 
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•	 The Thirteenth Floor (13.Kat - 1999): 1937’de sanal gerçeklik simülasyonu 
yapan bir bilgisayar bilimcisinin, meslektaşı ve akıl hocası öldürülmüştür ve 
kendisi de baş şüpheli olmuştur.

•	 eXistenZ (Varoluş-1999): Suikastçılardan kaçan bir oyun tasarımcısının, 
oyunun hasar görüp görmediğini belirlemek için sanal gerçeklik tasarımını 
bir pazarlama stajyeri ile oynamasını konu almaktadır. 

•	 The Cell (Hücre-2000): Bir FBI ajanı, kaçırılan bir kurbanın nereye 
saklandığını öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun için yeni bir deneysel 
teknolojiyi iyi bilen birs osyal hizmet görevlisi ile görüşür ve komadaki bir 
seri katilin zihnine girmesini konu almaktadır.

•	 Vanilla Sky (2001): Hem bilim kurgu hem de psikolojik gerilim filmidir. 
Filmde kendini beğenmiş kibirli bir yayıncılık patronu, sevgilisiyle geçirdiği 
bir trafik kazasının ardından yaşamı tepetaklak olmuştur. 

•	 Minority Report (Azınlık Raporu - 2002): Gelecekte özel bir polis birimi,  
katilleri suçlarını işlemeden önce tutuklayabilmektedir. Polis birimden bir 
memurun kendisi gelecekteki bir cinayetle suçlanması olayları başka yöne 
çekmiştir.

•	 Simone (2002): Bir yapımcının yıldızı çekip gittiğinde filmi tehlikeye girer. 
Bu yüzden yıldızının yerine geçecek bir aktrisi dijital olarak yaratmaya 
karar verir ve herkesin gerçek bir insan olduğunu düşündüğü bir gecede 
sansasyon yaratmıştır.

•	 Gamer (Oyuncu-2009): Gelecekteki bir zihin kontrol oyununda, idam 
mahkûmları bir ortamda savaşmaya zorlanmaktadır. Yetenekli bir genç 
oyuncu olan Simon, kontrol ettiği bir hükümlüyü, serbest bırakmaya 
çalışmaktadır. Bunun için otuz seansta hayatta kalması gerekmektedir.

•	 Avatar (2009): Bir gezegene avatarı ile sanal olarak gönderilen belden 
aşağısı felçli bir denizcinin mücadelesi konu alınmaktadır. Denizci 
emirlerini yerine getirmek ve evi olduğunu düşündüğü dünyayı korumak 
arasında kalmıştır. 

•	 Surrogates (Suretler - 2009): İnsanların tecrit altında yaşadığı ve vekil 
robotlar aracılığıyla etkileşime girdiği fütüristik bir dünyada geçmektedir. 
Bir polis, başkalarının vekillerinin cinayetlerini araştırmak için yıllardır ilk 
kez evini terk etmek zorunda kalmıştır. 

•	 Sword Art Online (2012): Bir video oyun dehası, oyuncuların avatarlarını 
yönlendirmelerine olanak tanıyan yeni bir teknoloji oluşturur. Oyuncular, 
karakterleri ile sanal bir dünyaya giriş yapar. Binlerce insan bu sanal oyunda 
kapana kısılır ve içlerinden bir oyuncu kaçmaya çalışır. 

•	 Ready Player One (Başlat-2018): Metaverse dünyasına en çok yaklaşan 
filmdir. Steven Spielberg’in yönettiği filmde çok küçükken ailesini kaybeden 
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Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kurtulmak için zamanını Oasis 
adlı sanal bir oyunda harcamaktadır. Oyunun çok zengin kurucusu oyundaki 
sanal ortama bir anahtar saklamıştır. Kurucu öldüğünde bütün servetini ve 
oyunun yönetimini anahtarı bulan kişiye verecektir. Daha sonra Oasis adlı 
sanal evrenin kurucusu gerçekten öldürülmüş ve işler karışmıştır. 

• Free Guy (Gerçek Kahraman-2021): Metaverse konusun tam anlamıyla 
işlendiği bir diğer filmdir. Shawn Levy’nin yönettiği filmde bir banka 
memuru, Free City adlı bir video oyununda aslında bir NPC olduğunu 
keşfetmiştir. Bu keşif bu banka memurunun hayatının çok farklı yönde 
şekillenmesine neden olur. Amacı hem hayatta kalmak hem de diğer oyun 
karakterlerini kurtarmaktır.

Bu filmlerde gerçeklik ö tesi o lan M etaverse f üturistik v e f antastik evrenler 
şeklinde işlenmiştir. Fiziksel gerçekliği hem hayal gücü hem de sanatla 
birleştiren sinema, Metaverse‘in oluşmasına öncülük etmiştir. 

8. Metaverse’de  Oyun

Metaverse gençler arasında çoğunlukla çevrimiçi sanal oyunlar aracılığıyla 
yaygınlaşmıştır (Hollensen et al., 2022). Metaverse özelliklerini içeren bu 
oyunlarda, oyuncular başkalarıyla etkileşime girebilir, etkinliklere katılabilir, 
alışveriş yapabilir, sanal pazarda çalışabilir ve dijital para kazanabilir. 
Günümüzde popüler olan bazı oyunlar aşağıda sıralanmıştır:

• Roblox: Oyuncular Roblox içinde kendi sanal dünyalarını kurabilir ya
da çeşitli oyunlar yazabilirler. Bu oyunlar diğer kullanıcılar tarafından
oynanabilir. Bunun yanında Roblox’da VR gözlükleri ile oyuncular farklı
karakterlere bürünebilmekte ve simülasyonlar yapabilmektedir. Ayrıca
Roblox’sa sanal müzik festivalleri düzenlenmektedir. Kullanıcılar oyun
içinde eklentiler satın almak için “Rubux” isimli kripto para birimini
kullanmaktadır. Bu oyun özellikle gençler tarafından tercih edilmektedir.

• Fortnite: Dünyada popüler olan bir diğer oyun, stratejik bir savaş oyunudur.
Fortnite’in kurucusu Epic Games, Metaverse yatırım sermayesi ile tüm
dikkatleri üzerinde toplamıştır. Tüm dünyada 350 milyon oyuncusu bulunan
oyunda, oyuncular birlikte konserlere gidebilmekte, film izleyebilmekte ve
arkadaşları ile sohbet edebilmektedir.

• The Sandbox: Oyuncular su ve kum gibi çeşitli kaynaklarla kendi çevresini
oluşturabilir. Oyuncu oluşturduğu çevrenin değeri arttıkça buraları satabilir
ve kiraya verebilir. Oyuncular kendi içeriklerini de üretebilmektedir. NFT
uyumu ile gelir elde etmek mümkündür.
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• Decentraland: Oyuncuların sanal olarak mülk edinebilecekleri bir oyundur.
Oyunda mülk üzerinde değişiklikler yaparak NFT kazanmak mümkündür.
Decentraland oyununda kripto para teknolojisi kullanılmaktadır. Dijital
gayrimenkul almak ve satmak için kendi para birimi olan MANA
kullanılmaktadır. Ayrıca Etherium ile değer biçilmektedir.

• Minecraft: Oyuncular 3D dünyasında gezmeyi, inşa etmeyi ve keşfetmeyi
yapabilir. Ayrıca oyuncular kendi ekonomisini oluşturabilir ve bunları
başkalarıyla paylaşabilir.

• Alien Worlds (TLM): Oyuna ücretsiz olarak erişmek mümkündür. Bu oyun
ile Metaverse içinde madencilik yapılabilir. Oyuncuların madencilik sonucu
NFT elde etme şansı vardır.

• Axie Infinity (AXS): Blok zincir tabanlı bir savaş oyunudur. Oyuncuların
elde ettikleri tokenlara paraya çevirme şansları da vardır. Pokémon
benzeri yaratıkların bulunduğu oyun ile kripto paraların benzer ortamlarda
kullanımını kolaylaştırmaktadır.

• My Neighbor Alice: Oyuncular sanal olarak adalar satın almakta ve üzerinde
çiftlikler kurabilmektedir. Bir yönetim merkezi veya sahibi olmayan

• Bloktopia: Oyunda sanal olarak bir gökdelen içinde gayrimenkul alınıp
satılabilmektedir.

Blok zinciri teknolojilerinin ve oyun endüstrisinin birleşimi ile Metaverse kendi 
ekonomisini, ticaretini ve para birimlerini oluşturmuştur. Bu durum oyna-kazan 
oyunlarının Metaverse ortamında yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu oyunların 
kritik unsuru, kullanıcıların ödül olarak iki tür varlık elde edebilmeleridir. 
İlki değişken kıtlığa sahip olan NFT öğeleri ikincisi belirli bir tür kripto para 
birimidir (Vidal-Toms, 2022).

9. Metaverse Pazarlama

İnternetin yaygınlaşması ile pazarlamada ilk teknolojik evrim gelenekselden 
pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş ile başlamıştır. Bireylerin dijital 
teknolojiye olan bağımlılığı tüketicilerin alışveriş yapma şeklini kalıcı olarak 
değiştirmiştir.Bundan sonraki aşamada ise dijital pazarlamadan, Metaverse 
pazarlamaya geçiş önemli olacaktır. Dijital pazarlamacılar teknolojik 
değişikliklere ayak uydurması ve güncel kalması son derece önemlidir. 
Metaverse içinde büyük bir pazarlama potansiyeli vardır. İşletmelerin 
dünya çapında rekabet edebilmesi için Metaverse pazarlamaya erken 
girmesi kaçınılmazdır.
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Metaverse, kullanıcıları için avatarlarla temsil edilen, farklı etkinliklere 
izin verilen, sürükleyici bir sanal dünya olduğu için temel özelliği ekonomik 
yönetişim ve veri ticaretidir. Bu sanal dünyanın da kendi ekonomisi ve 
kullanıcıların herhangi bir öğeyi takas edebileceği para birimlerine ihtiyacı 
vardır (Vidal-Tomás, 2022). Dijital pazarlamada olduğu gibi, Metaverse 
pazarlamasında başarılı olmak için çevreyi doğru anlamak ve teknolojiyi 
keşfetmek şarttır.

Microsoft, Meta (eski adıyla Facebook), Epic Games ve Nvidia’nın 
Metaverse’e olan yoğun ilgisi nedeniyle, 2022’de daha popüler hale gelmesini 
beklenmektedir. Şirketlerin pazarlama bölümleri, teknoloji işletmelerine göre 
Metaverse çok daha hızlı bir geçiş yapmıştır. Perakende alanında artırılmış 
gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini bazı markalar müşterilerine 
sunmuştur.

Örneğin İsveç’teki IKEA mobilya mağazası,  tüketicilerin mobilyalarını 
kendi evlerinde görselleştirmesine imkân verecek altyapıyı müşterilerine 
sunmaktadır (Hollensen et al., 2022).

Şekil 4: IKEA (Zhao, 2022)

Fransa’daki L’Oréal kişisel bakım firması, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
ile ürün satışı yapmaya başlamıştır.  L’Oréal artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik ile makyaj için fondöten renklerini karıştırabilmektedir (Hollensen et 
al., 2022). 

Lüks giyim markası Gucci, Metaverse’de moda aksesuarlarını NFT ile 
satmaya başladı. Ayrıca oyun içi sanal giyim ürünleri gibi çeşitli deneyimler 
sunacağı bekleniyor.
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Şekil 5: Gucci (Guirdonan, 2022)

Araba markası olan Hyundai ürünlerini Metaverse’de tanıtmaya başlamıştır. 
Hyundai, müşterilerine gerçek zamanlı bir deneyim yaşatmak için 3D bir 
ortam sunmaktadır. Marka, pazarlama açısından bu adımın faydalı olacağını 
düşünmektedir..

Bunların dışında; Adidas, alışveriş yapanların sanal olarak ayakkabı 
denemesine mümkün kılacak sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaktadır. 
Böylece müşteri fiziksel olarak mağazada olmasa bile ürünü 
deneyebilmektedir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik markalar 
açısından için ürün veya hizmetlerin işlevselliğini artırmak ve kullanıcı 
deneyimi oluşturmak için akıllıca bir yoldur (Hollensen et al., 2022). 
ABD’deki Wall Mart marketler zinciri, ayakkabı firması Nike, kola firması 
Coca Cola’da Metaverse’de yer almaktadır (STM Think Tech, 2022). Başarılı 
yapılacak bir Metaverse pazarlaması ile sanal ortamda kişiselleştirilmiş bir 
deneyim sağlamak mümkündür. Bu durumda küresel markalar Metaverse 
ile müşterilerine keyifli bir yolculuk sunmaktadır (Kang, 2022).

Diğer taraftan Metaverse pazarlama, genç demografik hedef gruplara 
doğrudan erişimi imkânı sunmaktadır (Hollensen et al., 2022). Pazarlamacılar, 
öncelikle bir hedef kitle olarak Y ve Z kuşağının ilgi düzeyini incelemelidirler. 
Çünkü bu nesiller artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini diğer 
kuşaklardan daha iyi bilmektedir. 

Metaverse, blok zinciri gibi çalışan yeni bir pazarlama ekosistemidir. 
Merkezi olmayan bu sistemde veriler tek bir sunucuda saklanmamaktadır. 
Bu açıdan müşterilerle daha önce pek mümkün olmayan şekillerde bağlantı 
kurmaya olanak tanıyan yeni bir pazarlama stratejisidir. Metaverse ortamında 
insanlar kripto para kullanarak sanal arsa, sanal bina, sanal işletme alarak sanal 
gayrimenkul ticareti yapmaktadır. Kullanıcılarının birbiriyle yaptıkları bu 
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ticarette NFT kullanmaları da mümkündür. Hızla büyüyen bu sanal evrende finans 
işletmelerinin büyük adımlar atması beklenmedir (Ağırman & Barakalı, 2022).

Metaverse’in gelişimi insanoğlunun yaratıcılığına ve elindeki kaynakları 
doğru kullanmasına bağlıdır. Çünkü dijital dünyada fizik yasaları geçerli 
değildir. Bu perspektiften bakıldığında açık fikirli olmak çok önemlidir. 
Müşterileriyle etkileşime geçecek markaların, sosyal sürükleyici bir oyun 
geliştirmek isteyen oyun geliştiricilerin veya tedarik zincirleri inovatif 
büyütecek endüstriyel şirketlerin metaverse deneyimi geliştirirken fiziksel 
dünyadaki sınırlamalara bağlı kalmasına gerek yoktur. Birlikte çalışabilirlik, 
merkezden yönetilmeme, kalıcılık, uzamsallık, topluluk odaklılık ve egemenlik 
gibi bazı unsurların olması Metaverse ortamının oluşmasını kolaylaştıracaktır 
(Rijmenam, 2022).

Meta veri deposu, kullanıcı avatarlarının çok çeşitli daldırılmış içeriğin 
keyfini çıkarabileceği sosyal ve ekonomik sistemlere sahip olacaktır. 
Metaverse’in gelecekte eğlence, eğitim, sağlık, hizmet sektöründe tüketicilere 
büyük faydalar sunacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca işletmeler arası 
ödemelerde ve teknik çözümlerde de büyük devrim yapması beklenmektedir. 
Bu doğrultuda Metaverse ile yeni endüstriler, pazarlar ve kaynaklar 
oluşunca insanların yeni meslekler, beceriler ve sertifikalar kazanması 
gerekecektir. Tüm bu değişikliklerin mali değerinin ise trilyonlarca doları 
bulacağı öngörülmektedir (Hollensen et al., 2022).

10. Sonuç

Fiziksel gerçekliği, artırılmış ve sanal gerçeklikle birleştiren Metaverse ile 
birlikte 3D internetin yaygınlaşması beklenmektedir. Metaverse kullanıcılara 
bir dizi benzersiz deneyim sunan sanal dijital evrendir. Günümüzde bu sanal 
dünyaya bir bilgisayar, sanal gerçeklik gözlüğü, sanal gerçeklik kulaklığı ve 
akıllı telefon aracılığıyla erişmek mümkündür. Artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik, 3D, insan bilgisayar etkileşimi, yapay zekâ, nesnelerin interneti 
ve blok zincir Metaverse’in yapı taşlarıdır. Metaverse büyüdükçe, kullanıcı 
etkileşimleri artacak ve yeni çevrimiçi alanlar ortaya çıkacaktır. 

Son yıllarda Metaverse çok fazla yaygınlaşmış ve hızlı bir şekilde 
kullanımı artmıştır. Çünkü bu dönemde yaşanan Covid 19 pandemisi ile bazı 
ihtiyaçlar Metaverse’ü ön plana çıkarmıştır. Özellikle iş hayatında ve eğitimde 
iki boyutlu dijital platformlar ile verimlilik düşük kalmıştır. 

Metaverse pazarlamaya geçiş yapmak için ilk atılacak adım dijital alanlarda 
olduğu gibi reklam vermektir. Reklam, tüketicinin alışveriş zevkine katkıda 
bulunabilir ve deneyimlerine daha büyük bir gerçekçilik duygusu kazandırabilir. 
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Televizyon, radyo ve afiş reklamcılığından sosyal medyaya, arama motorlarına 
ve diğer dijital pazarlama araçlarına geçilmiştir Gelecekte dijital pazarlamadan 
Metaverse pazarlamaya geçiş sürecinin hızlanması beklenmektedir. Bunun 
yanında olarak önceden zaten işe yarayan taktiklerin Metaverse ortamına 
uyarlanabilir. Çünkü işletmelerin fiziksel alanlarda uyguladığı taktiklerin çoğu, 
Metaverse’de de işe yarayacaktır. Ayrıca müşterilerin vakit geçirmesini 
sağlayacak sanal alanlar oluşturmak potansiyel müşteri bulma imkânını 
artıracaktır.

Metaverse’de pazarlama, ürün ve hizmetlerin markalaşmasını, tanıtımını 
ve satışının sanal olarak yapılmasını kapsamaktadır. Ancak Metaverse’deki 
pazarlama, özellikle maliyet ve etki açısından gerçek dünyadaki pazarlamadan 
farklıdır. Metaverse pazarlamacılara her ne kadar kitlelere ulaşmanın yeni 
yollarını sunsa da aynı zamanda yeni zorluklar da bulunmaktadır.  Diğer taraftan 
Metaverse platformunda insanlar arsalar satın alacak veya yer kiralayacak, 
ardından o mülk üzerinde evler veya iş yerleri inşa edecektir. Bu durumda 
Metaverse güçlü bir pazarlama aracı olacaktır. İşletmelerin gelecekte daha fazla 
müşteriye ulaşmasına olanak tanıyan Metaverse’e erken giriş yapmak ve üst 
sıralarda yer almak önemli olacaktır.  Bunun için hedef tüketicilerin zamanlarını 
nerede geçirdiklerini ve sanal yaşamları boyunca hangi ortamlarda yaşadıklarını 
dikkate alınmalıdır. Bunun yanında Metaverse pazarlamanın kolaylaşması için 
işletmelerin Metaverse içinde NFT oluşturması bunları kişiye özel olarak 
sunması faydalı olacaktır. Hatta daha büyük işletmelerin Metaverse içinde mini 
oyunlar geliştirmesi ve kullanıcılara bu oyun ile puan kazanmaya teşvik etmesi 
de yararlı olacaktır. Böylece marka bilinirliğini, işletmelerin görünürlüğü ve 
markaya olan güven artacaktır.

Metaverse, işletmeler için yeni ufuklar açmış olsa da çözülmesi gereken 
problemler vardır. Öncelikle tüketicilerin Metaverse erişebilirliği hala sınırlıdır. 
Diğer taraftan güvenlik önemli bir konudur. Çünkü teknoloji ne kadar ilerlerse, 
daha sağlam güvenlik önlemlerine ihtiyaç olacaktır. Bunun dışında sanal 
dünyada marka koruması da öncelikli bir konudur.

Metaverse internetin icadından sonraki en önemli gelişme olmasına 
rağmen tüketiciler açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Özellikle 
artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler kullanırken gizlilikle ilgili sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde internette gezinirken var olan gizlilik 
endişelerimizin Metaverse ile daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bir diğer 
sorun çocuklardır. Ebeveynlerin çocukları internette takip etmesi zor iken 
Metaverse’de daha zor olabilir. Sağlık açısından Metaverse’de sürükleyici bir 
dünya deneyimi yaşadıktan sonra ve gerçek dünyaya geri dönmek insanları 
depresif yapabilir ve uyum sorunları yaşatabilir. Hukuksal açıdan bakıldığında 
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ise Metaverse’deki sanal bir eylemin suç olup olmadığı belirgin değildir. 
Metaverse ile ilgili hukuksal düzenlemelerin olması ve kanunların yeniden 
Metaverse için düzenlemesi kaçınılmazdır. Ayrıca Metaverse’deki şiddet 
içeren oyunlar, VR ve AR ile insanlara çok gerçekçi hissettirecektir. Bu durum 
insanların duyarsızlaşmasına yol açabilir.
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1. Giriş

Muhasebe, finansal bilgi kullanıcılarına önemli bilgiler sunmaktadır. 
İşletmeler çeşitli zamanlarda ve çeşitli gerekçelerle, finansal bilgi 
kullanıcılarına sunduğu finansal bilgileri doğru bir şekilde vermekten 

kaçınmaktadır. Eskiden çoğunlukla, muhasebe hileleri yoluyla bu kaçınma 
gerçekleştirilmiştir. Şimdilerde ise bu kaçınma, yasaları tam olarak ihlal 

* Bu çalışma, birinci yazar tarafından İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamlanmış olan “Vergi Denetim Personelinin Yaratıcı Muhasebe Teknikleri Hakkında 
Farkındalığı ve Mesleki Şüpheciliğin Etkisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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etmeden bazı yöntemlerin kişiler (mükellefler) tarafından bilinçli bir biçimde 
ve profesyonelce kullanılması sayesinde büyük çoğunluk da yaratıcı muhasebe 
teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. Yaratıcı muhasebe tekniklerini kullanarak 
işletmeler firma değerini arttırabileceği, daha düşük maliyetle, daha yüksek 
tutarlarda borçlanabileceği gibi daha az vergi de ödeyebilir. 

Bu çalışmada, yaratıcı muhasebe teknikleri ve mesleki şüphecilik hakkında 
literatürden yararlanılarak çeşitli bilgiler verilerek vergi denetiminde öneminin 
vurgulanmasının yanı sıra vergi denetim personelinin; yaratıcı muhasebe 
tekniklerini fark edebilmelerine mesleki şüpheciliğin etkisini tespit etmek 
amaçlanmıştır. 

Yapılan analizler neticesinde örneklemde yer alan vergi denetim 
personelinin mesleki şüphecilik açısından; sorgulayıcı zihne, kişilerarası 
anlayışa, özgüvene, karar verme yeteneğine sahip oldukları ve yargıyı askıya 
aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca genel olarak vergi denetim personelinin 
yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkında oldukları görülmüştür. Elde edilen 
bulgulara göre, vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark 
edebilmeleri üzerinde, mesleki şüpheciliğin ve alt boyutları olan sorgulayıcı 
zihin, özgüven ile kişilerarası anlayış/çözümleme karakter özelliklerinin anlamlı 
bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

2.  Kavramsal Çerçeve

2.1.	 Yaratıcı	Muhasebe	Teknikleri

Yaratıcı muhasebe kavramı, muhasebe mesleğinin kendisi kadar eskidir (Diana 
ve Madalina, 2007: 938). Genellikle kazanç yönetimi, gelir yumuşatma, kazanç 
yumuşatma, agresif muhasebe, finansal mühendislik, muhasebe manipülasyonları 
ve kozmetik muhasebe olarak da adlandırılır. ABD’de konuyla ilgili literatürün 
çoğunda en çok kullanılan terim “kazanç yönetimidir”. Ancak Avrupa’da en çok 
tercih edilen terim “yaratıcı muhasebe” dir. (Bello, 2016: 8)

Bu kavram karışıklığının bir sebebi de, hem finansal hile olarak 
değerlendirilebilen yasal olmayan uygulamalarının hem de yasal seçimlik 
muhasebe politikalarının yaratıcı muhasebe kapsamına girmesi olarak 
düşünülebilir. Yaratıcı muhasebe, sözel olarak yasal çerçeveye uygun fakat ruhu 
ile aykırıdır. Yaratıcı muhasebe hileli finansal raporlamadan daha normal kabul 
edilmektedir (Nazlıoğlu ve Gürdal, 2020: 1043).

Özünde, yaratıcı muhasebe, işletmenin yayınlanan bilgilerini bozmak 
için normatif ve mevcut esnekliklerden yararlandığı anlamına gelir. Yaratıcı 
muhasebe ile bilerek/ dolandırıcılık yasaları çiğnemek arasında açık bir fark 
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olsa da, her ikisi de finansal oynamaların bir parçasıdır ve aldatma niyetine 
sahiptir (Marilena ve Corina, 2012: 349).

Sonuç olarak yaratıcı muhasebe, raporlanan rakamları etkilemek için 
muhasebe bilgilerinin kullanımını ifade ederken, muhasebe kurallarının ve 
yasalarının yetkisi dâhilinde kalmakla beraber şirketin gerçek performans veya 
pozisyonunu göstermek yerine, yönetimin paydaşlara anlatmak istediklerini 
yansıtır (Shah ve Butt, 2011: 97).

Gelirlerin manipülasyonu, ihtiyat ilkesiyle elde edilebilir. Gelirlerin 
tanınması işlemi, şirketlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak yavaşlatılabilir veya 
hızlandırılabilir (Rada, 2012: 143). Bir gelirin veya karın eksik gösterilmesi 
daha az vergi ödemesi sağlayacağından tercih edilen yaratıcı muhasebe 
tekniklerindendir.

Cari dönem giderlerini azaltmak adına giderler aktifleştirmemeli ve 
gelecek dönemlere aktarılmamalı, karşılıklar olduğundan fazla gösterilmemeli, 
döneme ait vergi yükünü azaltmak için giderler olduğundan fazla tutarda 
kaydedilmemelidir. Gider kalemlerini aktifleştirmek, olduğundan az veya fazla 
göstermek, karşılıkları kullanarak cari dönem giderlerini arttırmak yaratıcı 
muhasebe teknikleri kapsamına girmektedir (Yüksel ve Kayalı, 2019: 79).

İşletmeler ödemekle yükümlü olacağı vergi miktarını azaltmak için yaratıcı 
muhasebe tekniklerini kullanarak giderlerini olduğundan daha fazla göstermeye 
çalışabilirler. Bu sayede işletmeler dönem karını olduğundan daha az raporlamış 
olacağı için daha az vergi ödemiş olacaktır.

2.2.	Mesleki	Şüphecilik	Kavramı

Şüpheci kelimesi, «inceleme, araştırma ve değerlendirme» ile ilgili Yunanca bir 
isim olan scepsis›ten türetilmiştir. Ayrıca şüphecilik kelimesi ise, sorgulamak 
anlamına gelen Yunanca bir fiilden türetilmiştir (Auditing Practices Board, 
2012: 3). İlk olarak felsefede ortaya çıkmış olan şüphe ve şüphecilik kavramı 
daha sonra eleştiriyi de içinde bulunduran bilimsel şüphecilik kavramını ortaya 
çıkarmıştır. Yapılan her işte, o işe özgü bir şekilde sergilenen şüphecilik, yani 
mesleki şüphecilik kavramı ise son zamanlarda tartışılmaya başlanmıştır 
(Erdoğan ve Azgın, 2019: 29).

Mesleki şüphecilik; sorgulayıcı bir bakış açısıyla denetçinin, delillerin 
geçerliliğini incelemesi ve delillerin işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer 
belge ve bilgiler ile tutarlılık içinde olup olmadığını ölçülendirilmesidir (Cömert, 
vd., 2013: 56).

Uluslararası Denetim Standartları’nın birkaç yerinde ise, mesleki 
şüphecilik kavramı geçmektedir. İlk olarak kavram, standart setinin en başında 
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bulunan terimler sözlüğünde yer almakta ve “mesleki şüphecilik sorgulayıcı 
bir zihni ve kanıtın eleştirisel değerlendirilmesini içeren davranıştır” olarak 
tanımlanmaktadır (UDGS, 2008: 42). Denetim standartlarındaki birçok alanda 
tarafsız (neutral) bir bakış açısı olduğu görünmektedir. Özünde, bu bakış açısı 
denetçinin kurum yönetimine körü körüne güvenip güvenmediğini ifade eder. Bu 
tür bir yaklaşımla denetçi, yönetimin dikkatsizliği, yetersizliği veya sahtekârlığı 
olasılığının yüksek olduğunu varsaymada kanıtları dikkatli ve tarafsız bir şekilde 
değerlendirir (Dimitrova ve Sorova, 2016: 6). 

Bağımsız denetim, iç denetim, kamu denetimi gibi her bir denetim türünün 
amaçları benzerlik ya da farklılık gösterebilir. Bağımsız denetimde, denetim 
faaliyetini yürütürken denetçinin mesleki şüphecilik ile yaklaşması önemli 
olduğu gibi vergi denetiminde de oldukça önemlidir. Vergi denetim personeli; 
mükellefinin yanlış beyanda bulunup bulunmadığını ve denetim faaliyetini 
yürütürken elde ettiği kanıtların yeterliliğine mesleki şüphecilik ile yaklaşarak 
karar verebilmektedir.

Denetçilerin mesleki şüpheciliği, denetim mesleğinin temelini 
oluşturmaktadır (Hurtt, 2010:149). Denetçi, işletmenin finansal tablo ve diğer 
finansal bilgilerinin önemli bir yanlışlık içerebileceğinden hareketle, mesleki 
şüphecilik anlayışı içerisinde denetim sürecini planlayarak yürütmelidir 
(Selimoğlu ve Uzay, 2011: 52). 

Denetçinin mesleki şüpheciliğinin karakteristik özellikleri aşağıdaki 
şekilde ifade edilebilir (Hurtt, 2010: 152):

 Sorgulayıcı zihin,
 Yargıyı askıya alma,
 Karar verme yeteneği,
 Kişiler arası anlayış/çözümleme,
 Özgüven,
 Bilgi arayışı

Sorgulayıcı Zihin, bir bireyin merak ve ilgi ile ilgili tutumunu ifade eder. 
Hilenin doğası gereği denetçiler, elde edilen bilgi ve denetim kanıtlarının hile 
nedeniyle maddi yanlış ifadeler içerip içermediğini sürekli sorgulanmasıyla 
sonuçlanan şüpheci bir tutuma sahip olmalıdır (Dimitrova ve Sorova, 2016: 4). 
«Şüphe soruşturmayı başlatır ve inançların oluşmasına yol açar.» Bu nedenle, 
şüpheciliğin bir yönü olarak «sorgulayan bir zihnin» özelliği, muhasebe 
standartlarından, muhasebe araştırmalarından ve diğer birçok disiplindeki 
araştırmalarda yaygın olarak desteklenmektedir (Hurt, 2010: 153).
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Yargıyı Askıya Alma, bir sonuca dayandırmak için uygun bir kanıt 
seviyesi olana kadar hükmü saklama özelliğidir (Hurt, 2010: 153). Bu özelliğe 
sahip denetçiler, denetim kanıtlarını eleştirel olarak ele almadan herhangi bir 
beyan veya açıklamayı kabul etmeyecektir (Dimitrova ve Sorova, 2016: 4). 
Mesleki şüpheciliğin, denetim süresince kanıt toplamayı ve tarafsız olarak 
değerlendirmeyi gerektirdiğini ifade etmekle beraber standartlar, yeterli 
kanıt toplanana kadar yargıyı erteleme zorunluluğunu da desteklemektedirler 
(Göçmen, 2018: 527).

Bilgi Arayışı, bir diğer özellik olan “Merak”, sorgulayan bir zihnin 
özelliğinden farklıdır, çünkü sorgulayan bir zihin biraz inanmama veya şüphe 
duygusu içerisindeyken, bilgi arayışı daha çok genel bir merak veya ilgi 
duygusudur. Şüpheciler genel olarak bilgiyle ilgilenirler ve sadece belirli bir 
sonucu doğrulamak veya belirli bilgileri elde etmek ve arama yapmak için 
motive değildirler. Şüpheciliğin bu yönü felsefede belirgindir (Hurt, 2010: 
153). Bilgi arayışının amacı, görev belirsizliklerini azaltmak için ek bilgi 
edinmektir. Denetçilerin edindiği bilgiler, çeşitli denetim usul ve tekniklerinin 
uygulanmasında faydalıdır. Uluslararası Denetim Standartları, özellikle hile 
nedeniyle maddi yanlış ifade riski varsa, ilgili bilgiye sahip olmanın öneminin 
altını çizmektedir. Yüksek hile riskleri durumunda, daha özgün bilgilere ulaşmak 
için denetim prosedürleri oluşturulması ve çeşitlendirilmelidir (Dimitrova ve 
Sorova, 2016: 4).

Kişilerarası Anlayış/Çözümleme, kişinin davranışını yönlendiren 
motivasyonlarının veya nedenlerinin anlaşılmasını ifade eder. Denetimle ilgili 
olarak kişiler arası anlayış; denetçilerin, kanıtları kendisine veren işletmedeki 
bireylerin motivasyonlarını ve dürüstlüklerini ne şekilde anladığının bir 
göstergesidir (Dimitrova ve Sorova, 2016: 4). İlk üç özellik, bir denetçinin kanıtları 
nasıl değerlendirdiği ile ilişkilidir, ancak denetim kanıtlarını değerlendirmenin 
önemli bir özelliği de, kanıt sağlayan bireylerin motivasyonlarını ve bütünlüğünü 
anlamakla ilgilenen kişilerarası anlayıştır (Hurt, 2010: 154). Denetçiler, 
müşterinin davranışlarını yönlendirebilecek nedenleri ve teşvikleri anlamalıdır 
(Dimitrova ve Sorova, 2016: 4).

Özgüven (Kendine güven), kendine saygıyı ve kişinin kendi yeteneklerine 
olan inancını ifade eder. Denetçiler bu kişisel özelliğe sahip ise denetim 
görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmek, kendi denetim kararlarını almak 
ve sonuçlarına katlanmak için daha fazla kendilerine güvenirler. Özgüven 
özelliğine sahip olan denetçiler, müşterinin kararlarına ve varsayımlarına karşı 
çıkabilir ve kendilerine sunulan delillerden kuşkulanırlar. Kendine güvenen 
denetçiler, işlerinden emindir ve başkalarının baskısına karşı kendilerini 
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savunabilir (Dimitrova ve Sorova, 2016: 4). Özgüven sonuç olarak, şüpheci 
denetçinin eleştirel zihnini korumasını ve müşterinin iddia ve savlarına karşı 
gelme imkânı sağladığı için şüpheci denetçinin ana özelliği olarak görülebilir 
(Göçmen, 2018: 528).

Karar verme yeteneği (Bağımsızlık,) denetçinin denetime ilişkin kararları 
almadan önce kanıt olarak verilen bilgilerin yeterli olup olmadığına karar verme 
yeteneğine denir. Bu özelliğe sahip olan denetçiler başkalarının inancından 
veya fikrinden kolayca etkilenmez ve müşterinin önerilerine daha az güvenirler. 
Denetimle ilgili olarak, mesleki şüpheciliğin kendi kendini belirleyen boyutu, 
denetçiler kendi kararlarını vermekten kişisel olarak memnun ve emin olana 
kadar ek soruşturma ve kanıt arayışına girişebilirler (Dimitrova ve Sorova, 2016: 
5). Her denetçinin, kanıtların karar vermede yeterli olup olmadığını belirlemesi 
için denetim kanıtlarını objektif olarak değerlendirmesi gerekmektedir (Hurt, 
2010: 155).

3.  Yöntem

3.1.		Araştırmanın	Yöntemi

Araştırmada vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe teknikleri hakkında 
farkındalığı ve mesleki şüpheciliklerinin etkisi anket ile tespit edilmiştir. 
Katılımcıların, araştırmaya dâhil edilebilecek diğer katılımcılara yönlendirmesi 
ile örneklemin oluşturulduğu kartopu örnekleme yönteminin (Demir, 2019: 12) 
çalışmamızda kullanılması uygun görülmüştür. Araştırmamızda hipotezlerimizi 
kurarken alternatif hipotez kullanılmıştır. Araştırma hipotezleri aşağıda yer 
almaktadır: 

H1:  Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H2:  Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan sorgulayıcı zihnin istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H3:  Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan bilgi arayışının istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H4: Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan özgüvenin istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisi vardır.
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H5: Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan karar verme yeteneğinin 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H6: Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan yargının askıya alınmasının 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H7: Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan kişilerarası anlayış/
çözümlemenin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri 
üzerine mesleki şüpheciliğin etkisinin olup olmadığının incelendiği bu çalışmada, 
nedensel araştırma modelinden faydalanılmıştır. Nedensel araştırmalarda insan 
grupları arasındaki farklılıkların sebeplerini ve sonuçlarını katılımcılara ve 
koşullara hiç bir müdahale yapılmadan belirlemek amaçlanır (Büyüköztürk 
vd., 2021: 18). Araştırmada geliştirilmiş hipotezlere dayanılarak oluşturulan 
araştırma modeli aşağıdaki şekil 1’ de gösterilmiştir:
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Alınması 

Sorgulayıcı Zihin 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

3.2.		Araştırmanın	Evren	ve	Örneklemi

Araştırma için vergi denetim personeli olarak aktif olarak çalışan Vergi 
Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tercih edilmiştir. 
Vergi Denetleme Kurulunda 2019 yılında yapılan değişiklik ile beraber 
20 ildeki Grup başkanlıkları kapatılarak vergi denetim personeli 9 ilde 
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(Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep) 
toplanmıştır. Bu 9 ilden diğer illere turneler yapılarak vergi denetim faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Örneklem olarak ana kütleyi oluşturan tüm Türkiye’nin Vergi 
denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü 9 ilde görev yapan Vergi Başmüfettişi, 
Vergi Müfettişleri ve Yardımcıları kartopu örnekleme yöntemiyle araştırma 
kapsamına alınmıştır. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için Büyüköztürk vd., 
(2021: 101)’ de bulunan tablodan yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ulaşılmış olan 
374 kişilik örneklem büyüklüğü araştırmamız için yeterli kabul edilmiştir.

3.3.		Araştırmanın	Veri	Toplama	Aracı	ve	Veri	Analizi

Araştırmada nicel veri toplama tekniklerinden anketten yararlanılmıştır. Anketin 
ilk bölümünde araştırma katılımcılarının yaratıcı muhasebe tekniklerini fark 
edebilirliğini tespit etmeye yönelik 20 ifade bulunmaktadır. İkinci bölümde 
mesleki şüpheciliği ölçmeye yönelik 30 ifade yer almaktadır. Son bölümde ise 
katılımcıların demografik bilgilerine ulaşabilmek için 7 ifadeye yer verilmiştir. 
İlk bölümdeki ifadeler 5’li likert tipi (Kesinlikle Katılmıyorum = 1, Katılmıyorum 
= 2, Kararsızım = 3, Katılıyorum = 4, Kesinlikle Katılıyorum = 5) formatında 
oluşturulmuştur. İkinci Bölümde ise orijinal ankette olduğu gibi 6’lı likert 
tipi ( Kesinlikle Katılmıyorum = 1, Katılmıyorum = 2, Çok Az Katılıyorum 
= 3, Kısmen Katılıyorum = 4, Katılıyorum = 5, Kesinlikle Katılıyorum = 6 ) 
formatında oluşturulmuştur.

Araştırmada, YMTF’ nı ölçmek için Al Momani ve Obeidat’in (2013) 
yılındaki çalışmasında yer alan ölçekteki ifadeler kullanılmıştır. Ölçek orijinal 
halinde 25 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmamız kapsamında çevirisi yapılarak 
ölçeğin Türkçeye uyarlanması hususunda gerekli olan geçerlilik güvenirlilik 
analizleri tamamlandıktan sonra 20 ifadeyle anket uygulanmıştır.

Araştırmada, vergi denetim personelinin mesleki şüphecilik düzeyi 30 
ifadeden oluşan Hurtt (2010) tarafından kişilerin karakterlerinde mesleki 
şüphecilik düzeyini ölçme amacıyla geliştirilmiş olan mesleki şüphecilik 
ölçeğinin, dil ve kapsam geçerliliği Yılmaz (2018: 845-846) tarafından 
yapılmış hali kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için de faktör 
analizi yapılmalıdır. Yılmaz (2018) çalışmasında mesleki şüphecilik düzeyini 
ölçen toplam tek bir puanın hesaplanmasını amaçladığından faktör analizi 
yapmamıştır. Araştırmamızda ölçekteki özelliklere göre puanların ayrı ayrı 
hesaplanmasını amaçladığımızdan dolayı yapılması gerekli olan faktör analizi 
çalışmamız kapsamında yapılmıştır. 

Araştırmada SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
25.0 ve AMOS (Analysis of Moment Structures) 23.0 programı kullanılarak 
elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
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Güvenirlik analizi ölçeklerde bulunan ifadelerin kendi içerisinde tutarlı 
olup olmadığını ve ifadelerin tamamının aynı konuyu ölçüp ölçmediğini test 
etmek için yapılmaktadır. Ölçümlerin güvenilir olması için uygulanan testlerin 
ve sonuçların güvenilir olabilmesi gereklidir. Bunun için ölçeklere ilişkin 
güvenirlikler Cronbach Alpha ile incelenmiştir. Ayrıca uyarlanan ölçeğe ilişkin 
güvenirlik ve yapı geçerliliği için Açıklayıcı Faktör analizi ve Doğrulayıcı Faktör 
Analizi yapılmıştır.  Daha sonra yapısal eşitlik modellemesinde yararlanılarak 
değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkileri sınanıp, önerilen modelin elde 
edilen veriyi ne ölçüde iyi açıkladığını tespit etmek için uyum iyiliği ölçümü 
yapılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

3.3.1.		 Veri	Toplama	Araçlarının	Geçerlilik	ve	Güvenirlik	Analizleri

Al Momani ve Obeidat  (2013)’e ait yaratıcı muhasebe tekniklerinin fark 
edebilirliği ölçeğinin dil, kapsam ve yapı geçerliliği yapılıp Türkçeye uyarlaması 
yapılarak kullanılmıştır. Ayrıca Yılmaz (2018) tarafından Türkçeye çevirisi 
yapılmış ancak yapı geçerliliği çalışmamız kapsamında yapılmış olan Hurtt’in 
(2010)’ a ait mesleki şüphecilik ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmada ilk olarak pilot çalışma öncesinde 15 vergi denetim 
personeliyle kişisel görüşme şeklinde ön pilot çalışma yapılmıştır. Ön pilot 
çalışma ile yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ölçeğine 20 ifade ile 
devam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca daha sonra asıl uygulama öncesinde 
ölçeklerin farklı kurumlarda ve örneklem büyüklüğünde ne gibi sonuçlar 
vereceğini test etmek amacıyla pilot uygulama yapılarak ölçeğin geçerlilik ve 
güvenilirliği test edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye geneli vergi denetim personeli 
olarak çalışmakta olanlardan tesadüfi 60 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. 
Pilot çalışma neticesinde ölçeklerin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kabul 
edilebilir nitelikte olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Elde edilen veriler sonucunda her iki ölçek içinde açıklayıcı faktör analizi 
yapılarak çalışılabilir düzeyde faktörler belirlenmiş ve ölçeklerin araştırmaya 
uygunluğunu belirleme amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Ölçeklerin her biri için ayrı ayrı gerçekleştirilen güvenirlik analizi sonucunda 
yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ölçeğinin tek boyutlu ve (Cronbach’s 
Alpha 0,917) yüksek güvenilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 

Mesleki şüphecilik ölçeğinde ise orijinal çalışma olan Hurtt (2010)’ da 
olduğu gibi altı faktöre ulaşılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre orijinal yapısı altı faktörlü ve 30 madde olan ölçeğin 25 maddelik altı faktörlü 
yapısının Türk kültürüne daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Faktör analizi 
sonucu ulaşılan faktörler isimlendirilirken, faktörlerde yer alan maddelerin 
içerikleri, ölçeğin orijinal formundaki isimlendirme ve konuyla ilgili literatürde 
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bulunan çalışmalar göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak 25 maddeden oluşan 
mesleki şüphecilik ölçeğinin karar verme yeteneği alt boyutunun Cronbach Alfa 
güvenirlik değeri 0,786, bilgi arayışı alt boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik 
değeri 0,852, özgüven alt boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,839, 
kişiler arası anlayış/çözümleme alt boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik değeri 
0,711, yargının askıya alınması alt boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik değeri 
0,635,  sorgulayıcı zihin alt boyutunun Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,700, 
ölçek genelinin ise Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,843 olarak hesaplanmıştır. 
Bu da çalışmada kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılıklarının iyi olduğunu 
göstermektedir.

4.  Bulgular

Araştırmanın anketi, Türkiye geneli vergi denetiminde aktif olarak görev yapan 
vergi denetim personeline (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi, Vergi Müfettiş 
Yardımcısı) uygulanmıştır. 

Tablo 1: Demografik Özelliklere Göre Frekans Analizi

N %

Yaş

30 yaş ve altı 19 5,1
31-40 yaş arası 305 81,6
41-50 yaş arası 40 10,7
51-60 yaş arası 10 2,7

Mesleki Tecrübe

0-5 12 3,2
6-10 282 75,4
11-15 52 13,9
16-20 15 4,0
20 ve üzeri 13 3,5

Mesleki Unvan
Vergi Müfettişi ve Başmüfettişi 302 80,7
Vergi Müfettiş Yardımcısı 72 19,3

Cinsiyet
Kadın 42 11,2
Erkek 332 88,8

Eğitim Düzeyi
Lisans 312 83,4
Yüksek lisans-Doktora 62 16,6

Mezuniyet Alanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Mezunu Olmayanlar

39 10,4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Mezunu

335 89,6
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Görev Yapılan İl

Adana 67 17,9

Ankara 31 8,3

Antalya 24 6,4

Bursa 39 10,4

Gaziantep 63 16,8

İstanbul 57 15,2

İzmir 20 5,3

Kocaeli 44 11,8

Konya 29 7,8

Toplam 374 100,0

Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımı tablo 1’ de verilmiştir. Buna 
göre Katılımcıların yaşa göre dağılımları incelendiğinde %5,1’inin 30 yaş ve altı, 
%81,6’sının 31-40 yaş arası, %10,7’sinin 41-50 yaş arası ve %2,7’ünün 51 yaş ve 
üzeri olduğu tespit edilmiştir. Mesleki tecrübeye göre dağılımları incelendiğinde 
%3,2’sinin 0-5 yıl, %75,4’ünün 6-10 yıl, %13,9’unun 11-15 yıl, %4’ünün 
16-20 yıl, %3,5’inin 20 ve üzeri yıl olduğu tespit edilmiştir. Mesleki unvana 
göre dağılımları incelendiğinde %80,7’sinin Vergi Müfettişi ve Başmüfettişi, 
%19,3’ünün Vergi Müfettiş Yardımcısı olduğu, cinsiyetlerine göre dağılımları 
incelendiğinde %11,2’inin kadın, %88,8’inin erkek olduğu, eğitim düzeyine 
göre dağılımları incelendiğinde %83,4’ünün lisans, %16,6’sının yüksek lisans-
doktora olduğu, mezuniyet alanına göre dağılımları incelendiğinde %10,4’ünün 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmadığı, %89,6’sının İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi mezunu olduğu tespit edilmiştir. Görev yapılan illere göre 
dağılımları incelendiğinde %17,9’unun Adana, %8,3’ünün Ankara, %6,4’ünün 
Antalya, %10,4’ünün Bursa, %16,8’ini Gaziantep, %15,2’sinin İstanbul, 
%5,3’ünün İzmir, %11,8’inin Kocaeli, %7,8’inin Konya olduğu tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki tablo 2’de yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile 
mesleki şüpheciliğin arasındaki korelasyon katsayıları yer almaktadır.
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Tablo 2: YMTF,  MŞ ve Alt Boyutları Arasında Korelasyon Analizi Sonuçları

Yaratıcı Muhasebe Tekniklerinin 
Farkındalığı

Mesleki Şüphecilik ölçeği Korelasyon 
katsayısı

0,478

P 0,000*

N 374

Karar Verme Yeteneği Korelasyon 
katsayısı

0,117

P 0,026*
N 374

Bilgi Arayışı Korelasyon 
katsayısı

0,482

P 0,000*
N 374

Özgüven Korelasyon 
katsayısı

0,421

P 0,000*

N 374
Kişilerarası Anlayış/
Çözümleme

Korelasyon 
katsayısı

0,315

P 0,000*
N 374

Yargının Askıya Alınması Korelasyon 
katsayısı

0,214

P 0,000*

N 374
Sorgulayıcı Zihin Korelasyon 

katsayısı
0,419

P 0,000*
N 374

*p<0,05

Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüphecilik ve alt 
boyutları arasında Pearson korelasyon analizi, “Bilgi Arayışı” alt boyutu ile 
yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı arasında ise Spearman korelasyon 
analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre:
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 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüphecilik arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,478),

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin karar 
verme yeteneği alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü 
zayıf düzey bir ilişki (r=0,117), 

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin bilgi 
arayışı alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta 
düzey bir ilişki (r=0,482), 

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin 
özgüven alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta 
düzey bir ilişki (r=0,421), 

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin 
kişilerarası anlayış/çözümleme alt boyutu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı pozitif yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,315), 

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin 
yargının askıya alınması alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
pozitif yönlü zayıf düzey bir ilişki (r=0,214), 

 Yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ile mesleki şüpheciliğin 
sorgulayıcı zihin alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 
yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,419) olduğu tespit edilmiştir.

Basit ya da çoklu doğrusal regresyon yönteminin uygulanabilmesi için veri 
setinin bazı temel varsayımlar taşıması gerekmektedir. Bu varsayımların 
karşılanmaması durumunda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki sebep-
sonuç ilişkilerini bir matematiksel model aracılığı ile analiz etmek mümkün 
olmaz. Bu gibi durumlarda nedenselliklerin ortaya konması için farklı analiz 
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. YEM, değişkenler arası nedenselliği 
ve yapısal özellikleri analiz etmeyi sağlayan bir yöntemdir (Özdamar, 2017: 
159-60).

Mesleki şüpheciliğin yaratıcı muhasebe tekniklerinin fark edebilirliği 
üzerindeki etkisini gösteren yapısal eşitlik modeli şekil 2’de yer almaktadır.



164    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Şekil 2: Mesleki Şüphecilik Değişkeninin YMTF Değişkeni Üzerindeki Etkisi

Tablo 3: Mesleki Şüphecilik İle YMTF Değişkenlerinin Çarpıklık Basıklık 
Değerleri

Değişken Çarpıklık Standart hata Basıklık
Standart 

hata

Mesleki şüphecilik -0,371 0,126 0,930 0,252

Yaratıcı Muhasebe 
Teknikleri Farkındalığı

-0,252 0,126 0,094 0,252

Tablo 4: Mesleki Şüphecilik Değişkeninin YMTF Değişkeni Üzerindeki Etkisi

Etki Tahmin
Standart 

Hata
t p Sonuç

Mesleki şüphecilik →
Yaratıcı Muhasebe Teknikleri 
Farkındalığı

1,371 0,389 3,529 *** Kabul 

Uyum İndeksleri:
CMIN/DF: 1,958, RMSEA: 0,051, GFI: 0,820, AGFI: 0,801, SRMR: 0,0594
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Mesleki şüphecilik ölçeğinin yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı 
üzerindeki etkisi incelendiğinde, mesleki şüphecilik ölçeğinin yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin farkındalığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
olduğu tablo 4’ de görülmektedir (β=1,371, p<0.05). 

Şekil 3: Mesleki Şüpheciliğin Alt Boyutlarının YMTF Üzerindeki Etkisi

Tablo 5: Mesleki Şüpheciliğin Alt Boyutları İle YMTF Değişkenlerine Ait 
Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

Değişken Çarpıklık
Standart 

hata
Basıklık

Standart 
hata

Mesleki şüphecilik -0,371 0,126 0,930 0,252

Yaratıcı Muhasebe Teknikleri 
Farkındalığı

-0,252 0,126 0,094 0,252

Karar Verme Yeteneği -1,054 0,126 1,016 0,252

Bilgi Arayışı -1,943 0,126 5,644 0,252

Özgüven -1,170 0,126 2,145 0,252

Kişilerarası Anlayış/Çözümleme -0,560 0,126 0,469 0,252

Yargının Askıya Alınması -0,662 0,126 0,039 0,252

Sorgulayıcı Zihin -0,587 0,126 -0,182 0,252
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Çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 arasında bulunuyorsa, değişkenlerin 
dağılımının normal olduğu kabul edilebilir (George ve Mallery, 2010).  Tablo 
5 incelendiğinde yalnızca (Bilgi Arayışı) değişkenine ait çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -2 ile +2 arasında bulunmadığı görülmektedir. Bu durum sonuç olarak 
(Bilgi Arayışı) değişkenin normal dağılmadığı, yani tek değişkenli normallik 
göstermediği anlamına gelmektedir. Bu sebeple modelden çıkarılmıştır.

Tablo 6: Mesleki Şüpheciliğin Alt Boyutlarının YMTF Üzerindeki Etkisi

Etki Tahmin
Standart 

Hata
t P Sonuç

Karar Verme Yeteneği →Yaratıcı 
Muhasebe Teknikleri Farkındalığı

0,007 0,037 0,178 0,859 Red 

Özgüven → Yaratıcı Muhasebe 
Teknikleri Farkındalığı 0,228 0,050 4,587 *** Kabul

Kişilerarası Anlayış → Yaratıcı 
Muhasebe Teknikleri Farkındalığı 0,109 0,033 3,286 0,001* Kabul

Yargının Askıya Alınması → 
Yaratıcı Muhasebe Teknikleri 
Farkındalığı

0,080 0,045 1,766 0,077 Red

Sorgulayıcı Zihin → Yaratıcı 
Muhasebe Teknikleri Farkındalığı 0,087 0,044 1,960 0,050* Kabul

Uyum İndeksleri:

CMIN/DF: 2,222, RMSEA: 0,057, GFI: 0,815, AGFI: 0,800, SRMR: 0,10

Mesleki şüphecilik ölçeği alt boyutlarının yaratıcı muhasebe tekniklerinin 
farkındalığı üzerindeki etkisi incelendiğinde:

 Özgüvenin, yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu (β=0,228, p<0,05),

 Kişilerarası anlayış/çözümlemenin, yaratıcı muhasebe tekniklerinin 
farkındalığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu 
(β=0,109, p<0,05)  

 Sorgulayıcı zihnin,   yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu  (β=0,087, p<0,05)



YARATICI MUHASEBE TEKNİKLERİNİN FARKEDEBİLİRLİĞİNE MESLEKİ ŞÜPHECİLİĞİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: VERGİ . . .     167

 Karar verme yeteneğinin, yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı (β=0,007, 
p>0,05).  

 Yargının askıya alınmasının, yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir 
(β=0,080, p>0,05).  

5.  Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Araştırmamızda vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe teknikleri ile 
ilgili fark edebilirlik düzeyleri ölçülmüş ve yaratıcı muhasebe tekniklerinin 
ne ölçüde farkında oldukları belirlenmiştir. Ayrıca vergi denetim personelinin; 
yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri üzerine mesleki şüpheciliğin 
etkisinin olup olmadığı anket ile tespit edilmiştir. 

Araştırmada yaratıcı muhasebe tekniklerinin farkındalığı ölçeği ile mesleki 
şüphecilik ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinden sonra hipotezlerin 
test edilebilmesi için korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
yapısal eşitlik modelinden yararlanarak değişkenler arasındaki sebep-sonuç 
ilişkileri sorgulanıp, önerilen modelin elde edilmiş olan veriyi ne ölçüde iyi 
açıkladığını ortaya çıkarmak için uyum iyiliği ölçümü yapılarak ulaşılmış olan 
sonuçlar yorumlanmıştır. 

Araştırmamızda, korelasyon analizi sonucunda yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin fark edebilirliği ile mesleki şüpheciliğin arasında istatistiksel 
olarak anlamlı pozitif yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,478) olduğu tespit 
edilmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle de bu ilişkide, vergi denetim personelinin 
yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri üzerine mesleki şüpheciliğin 
anlamlı, pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Vergi denetim 
personelinin mesleki şüphecilikleri arttıkça, yaratıcı muhasebe tekniklerini 
fark edebilmelerinin artması beklenen bir durumdur. Vergi denetim personeli, 
mesleki şüphecilik düzeyi arttıkça, denetimi gerçekleştirirken belge ve raporları 
daha fazla kuşkuyla ve dikkatli bir şekilde incelemektedir. Bunun sonucunda, 
yaratıcı muhasebe tekniklerinin daha fazla farkına varacaklardır. Vergi denetim 
personelinin mesleki şüpheciliğini ve yaratıcı muhasebe tekniklerini fark 
edebilirliklerini inceleyen bir çalışmaya literatür de rastlanmamıştır. Ancak 
literatür de denetçilerin mesleki şüpheciliklerini ölçen ve bunun denetçinin 
yaratıcı muhasebe tekniklerini, finansal tablolardaki oynama ve hileleri tespit 
etmesine etkisi açısından ele alan çalışmalar bulunmaktadır. Denetçiler üzerine 
yapılan literatür de ki çalışmaların bulguları ile araştırma bulgularımızda 
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kıyaslamalar yapılmıştır. Literatürde Popova (2013)’in denetim öğrencileri 
üzerine yaptığı çalışma ile Hurtt vd. (2008)’in denetçiler üzerine yaptığı çalışma 
ve Karahan ve Kaygusuzoğlu (2021)’in bağımsız denetçiler ile yapmış oldukları 
çalışmalar da olduğu gibi araştırmamızda da mesleki şüphecilik arttıkça vergi 
denetim personelinin daha fazla finansal tablolardaki oynama, değişimleri fark 
edebildiği bulgusu desteklenmiştir.

Royaee vd. (2013), Hurtt vd. (2008), Quadackers, (2009) ve Nelson, 
(2009)’ ın aksine araştırmamızda “Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe 
tekniklerini fark edebilmeleri üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan 
karar verme yeteneğinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. ” Hipotezi 
reddedilmiştir. 

Fullerton and Durtschi (2008), çalışmasının aksine ve Royaee vd. (2013), 
çalışmasıyla benzer şekilde “Vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe 
tekniklerini fark edebilmeleri üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan 
yargının askıya alınmasının istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.” 
Hipotezi reddedilmiştir. 

Araştırmamızda, korelasyon analizi sonucunda yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin fark edebilirliği ile mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan sorgulayıcı 
zihin arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta düzey bir ilişki 
(r=0,419) olduğu tespit edilmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle de bu ilişkide vergi 
denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri üzerine 
mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan sorgulayıcı zihnin istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Royaee vd. (2013)’in bağımsız 
denetçiler üzerine yaptığı, Çavuşoğlu (2019)’ın bağımsız denetçiler üzerine 
yaptığı ve Hurtt vd. (2008)’in denetçiler üzerine yaptığı, çalışmalarıyla benzer 
şekilde hipotezimiz kabul edilmiştir. Sorgulayıcı zihin karakter özelliği belirli 
ölçüde inanmama ve şüphe hissini yansıtmaktadır. Şüpheciler algıladıkları 
veya düşündükleri ilk şeyleri olduğu gibi kabul etmezler. İnanmadan önce kanıt 
görmek isterler. Sorgulayıcı zihin özelliği arttıkça vergi denetim personelleri 
daha fazla şüphe hissi taşıyacağından, karşılaştıkları olaylar ve durumlar 
hakkında daha fazla sorgulama yapacaktır. Bu sayede yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin daha fazla farkına varılacaktır. 

Araştırmamızda, korelasyon analizi sonucunda yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin fark edebilirliği ile mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan kişilerarası 
anlayış/çözümleme arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta 
düzey bir ilişki (r=0,315), olduğu tespit edilmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle 
de bu ilişkide vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark 
edebilmeleri üzerine mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan kişilerarası anlayış/
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çözümlemenin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Hurtt vd. (2008)’in denetçiler üzerine yaptığı, Royaee vd. (2013) ’in bağımsız 
denetçiler üzerine yaptığı ve Çavuşoğlu (2019) ’ın bağımsız denetçiler üzerine 
yaptığı çalışmalarla benzer şekilde hipotezimiz kabul edilmiştir. Kişilerarası 
anlayış/çözümleme karakter özelliğine sahip olan vergi denetim personeli, 
finansal tablolardaki yaratıcı muhasebe tekniklerini de fark edebileceği 
beklenebilir. İnsanların motivasyonları ve davranışları şüpheciliğin temel bir 
bileşenidir. Mesleki şüpheciliğe sahip olan vergi denetim personeli; insanları 
anlayıp çözümleyemedikçe, kasıtlı olarak insanlar tarafından yanıltıcı bir 
şekilde sunulan bilgileri ve bu bilgilerdeki hile potansiyelinin farkına varmaları 
zordur. Bundan dolayı kişilerarası anlayışa sahip ve insanları çözümleyebilen 
vergi denetim personeli kendisine sunulan yanıltıcı bilgileri fark edebilecektir.

Araştırmamızda, korelasyon analizi sonucunda yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin fark edebilirliği ile mesleki şüpheciliğin alt boyutu olan özgüven 
arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,421), 
olduğu tespit edilmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle de bu ilişkide vergi denetim 
personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini fark edebilmeleri üzerine mesleki 
şüpheciliğin alt boyutu olan özgüvenin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Royaee vd. (2013) ’ın bağımsız denetçiler üzerine 
yaptığı çalışmasıyla benzer şekilde ve Çavuşoğlu (2019) ’ın bağımsız denetçiler 
üzerine yaptığı çalışmasındakinin aksine hipotezimiz kabul edilmiştir. Özgüven, 
kişinin kendi yeteneklerine olan inancını ifade eder. Özgüvenli vergi denetim 
personeli, denetim faaliyetini en iyi şekilde yerine getirmek, denetime ilişkin 
kendi kararlarını alabilmek ve netice itibariyle de yapılması gerekenleri yapmak 
için çoğunlukla kendilerine güvenirler. Özgüven özelliğine sahip vergi denetim 
personeli, mükelleflerin savunma gerekçelerine ve kararlarına karşı çıkabilir 
ve kendilerine sunulmuş olan delillerden şüphelenirler. Kendine güvenen vergi 
denetim personeli işlerinden emindir ve başkalarının baskısına karşı kendilerini 
savunabilirler. Vergi denetim personelin özgüveni arttıkça yaratıcı muhasebe 
tekniklerinin daha fazla farkına varabilmektedir.

Yapılan analizler neticesinde örneklemde yer alan vergi denetim 
personelinin mesleki şüphecilik açısından sorgulayıcı zihne, kişilerarası 
anlayışa, özgüvene, karar verme yeteneğine sahibi oldukları ve yargıyı askıya 
aldıkları görülmüştür. Ayrıca genel olarak vergi denetim personelinin yaratıcı 
muhasebe tekniklerinin farkında oldukları görülmüştür.

Araştırmamızda; mesleki şüphecilik ile yaratıcı muhasebe tekniklerinin 
fark edebilirliği arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılarak literatüre katkıda 
bulunmak hedeflenmiştir. Çalışmamızın bir başka katkısı ise; Al Momani ve 
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Obeidat, (2013)’ e ait yaratıcı muhasebe ölçeğinin Türkçeye çevirisi yapılıp, 
Türkiye’de bulunan vergi denetim personeline uygulanarak ölçeğin geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışmaları yapılıp Türkçe muhasebe ve denetim literatürüne 
kazandırmaya çalışılmasıdır.

Bu araştırmada, vergi denetim personelinin yaratıcı muhasebe tekniklerini 
fark edebilmelerinde mesleki şüpheciliğin etkisi ele alınmıştır. Gerçekleştirilen 
araştırma sonucunda, vergi denetim personelin yaratıcı muhasebe tekniklerini 
fark etmesinde mesleki şüpheciliğin etkisinin olduğu tespit edilmiş ve bu 
durumun daha geniş bir örneklem grubu üzerinde test edilmesinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir.

Vergi denetim personelinin denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde 
yürütebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Elde edilen 
araştırma sonuçlarına göre bunlardan biride mesleki şüpheciliktir. Bu durum 
vergi denetim personelinin uyması gereken etik ilkeler kapsamında mesleki 
şüphecilik üzerinde özellikle durulması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca daha 
az vergi ödemek isteyen ya da vergi ödemek istemeyen mükellefler doğrudan 
vergi kaçırma yöntemlerine yönelmek yerine vergiden kaçınabileceği yollar 
aramaktadır. Mevcut yasaları doğrudan ihlal etmeden de yaratıcı muhasebe 
teknikleri ile ödenmesi gerekenden daha düşük tutarlarda vergi ödenebilmektedir. 
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları ve yasal 
düzenlemelerde oluşabilecek boşlukların ve birbirleri arasındaki farklılıkların 
daha fazla üzerinde durulmalıdır. 

Vergi kadar eski zamanlara dayanan vergiden kaçınma ülkemizde tamamen 
sıfırlanamayabilir. Kanunlarda boşluklar her zaman bulunacak, uluslararası 
alanda kullanıla bilinecek vergi avantajları var olacak, daha az vergi ödemek 
isteyen işletmeler bir takım işlemleri gerçekleştirecektir. İşte bu hususta devletin 
yapması gereken temel görev uluslararası anlaşmalarda ya da kanunlarda 
devleti büyük kayıplara uğratacak boşlukların olmamasını sağlamaktır. Ayrıca 
vergi denetim personelinin; vergiden kaçınmak amacıyla yapılmış olan 
yaratıcı muhasebe tekniklerine ilişkin fark edebilirliğinin artması da bir çözüm 
olabilir. Bunun için gerekli bilgilendirme ve eğitimler yapılarak bu farkındalık 
arttırılabilir.

Araştırma yapılırken karşılaşılan sorunlardan biride vergi denetim 
personelinin bir kısmının kullandıkları tekniklerin literatürde ki karşılığını 
bilmemeleridir. Kullandıkları tekniklerin literatürde ki anlamlarını bilmelerinin 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Gerekli eğitim ve bilgilendirmeler 
yapılırken bu konunun üzerinde de durulabilir.

Ayrıca literatürde, sıklıkla bağımsız denetimde yaratıcı muhasebe teknikleri 
ve mesleki şüpheciliğin önemi ve gerekliliği üzerine çalışmalara rastlanılırken, 
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vergi denetiminde yaratıcı muhasebe teknikleri ve mesleki şüpheciliğin önemi 
üzerine çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konu üzerine daha fazla çalışma ve 
araştırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda 
üniversitelerde muhasebe-denetim eğitiminde yaratıcı muhasebe tekniklerinin 
yanı sıra mesleki şüphecilik de ön plana çıkarılabilir. 
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1. Giriş

Bir ülke nüfusunun azalış ya da artış göstermesinin nedenleri doğumlar, 
ölümler ve göçlerdir. Bu etkenlerden doğumlar ve ölümler arasındaki 
fark nüfus artışındaki en etkili faktörlerdir. Bu iki etken arasındaki 

fark sonucu nüfusta meydana gelen artışa “doğal artış” adı verilmektedir. ABD 
Nüfus Referans Bürosu’nun (PRB) yaptığı araştırmaya göre, M.Ö 50,000’den 
günümüze kadar dünyaya gelen insan sayısı yaklaşık 108 milyar civarındaydı. 
Bu sayı mevcut dünya nüfusu ele alındığında yaşayan her bir kişi için 15 kişinin 
öldüğü anlamını taşımaktadır.

Dünya Bankası Kalkınma Raporuna göre M.S 1.yüzyılda dünya nüfusu 
300 milyon kişi civarındadır. M.S 2.yüzyılda Roma İmparatorluğu nüfusu ise 
60 milyon kişi olarak belirtilmiştir. Avrupa nüfusunda 1340’larda 80 milyon 
kişi dolaylarında insan bulunduğu tahmin edilmekte ve 1347 ile 1500 yılları 
arasında yaşayan 80 milyon kişinin 50 milyon kişi ya da 60 milyon kişiye 
indiği düşünülmektedir. Bu süre zarfında salgın hastalıklar, yıllar boyu süren 
savaşlar, açlıklar, kıtlıklar, ölüm oranlarında çarpıcı biçimde yükselmelere 
neden olmuştur. 
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Günümüze döndüğümüzde gelişmiş ülkelerde son 20 yılda nüfus artışı 
incelendiğinde; ABD, Çin, Rusya, Almanya, Japonya gibi  gelişmiş ülkelerin 
20 yılda toplam ortalama nüfusunun %11 oranında arttığı gözlemlenmiştir. 
Cezayir, Yemen, Bangaldeş, Vietnam gibi az gelişmiş ülkelerde ise nüfus son 
20 yılda ortalama %32.2 artmıştır. Bu noktada az gelişmiş ülkelerin nüfusu 
gelişmiş ülkelere göre 3 kat fazla arttığı görülmektedir.

2022 yılı başında Dünya nüfusunun 7 milyar 924 milyon olduğu tahmin 
edilmektedir.  Dünyada nüfusu en fazla olan ülkeler; Çin 1 milyar 402 milyon 
kişi, Hindistan 1 milyar 380 milyon kişi, ABD 329.5 milyon kişi, Endonezya 
273.5 milyon kişi, Pakistan 220.9 milyon kişi, Nijerya 206.1 milyon kişi, 
Brezilya 212.6 milyon kişi kişi olarak belirtilmiştir. 2020 yılı Dünya nüfusunun 
kıtalara göre dağılımı ise; Avrupa Kıtası 447.7 milyon kişi, Amerika Kıtası 1 
milyar 19 milyon kişi, Asya Kıtası 4 milyar 641.7 milyon kişi,  Afrika 1 milyar 
341 milyon kişi, Avustralya 302.5 milyon kişi, Antartika 0.005 milyon kişidir.

Ülkelere göre ortalama yaşam süresi incelendiğinde; gelişmiş ülkelerin 
yaşam süresinin 80 yıl civarında olduğu gözlemlenmektedir. Gelişmemiş 
ülkelerin yaşam süresi 52 yıl civarında, az gelişmiş ülkelerin ise 70 yıl civarında 
olduğu gözlemlenmektedir. Gelişmemiş ülkelerde yaşam süresi gelişmemiş 
ülkelere göre 30 yıl daha kısa kaldığı görülmektedir.

Dünya nüfus artış hızı ortalaması 1960 yılında  %2.1 iken, 1998 yılında %1.4 
ve 2018 yılında % 1.1’dir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı Kanada da %1.09, 
Almanya da %0.18, Fransa da %0.21, İngiltere de %0.57 Japonya da %-0.34, 
Rusya da %– 0.21’dir. Çalışan nüfusun yaş grubu 15-65 ve çalışamayan nüfusun 
yaş grubu 0-14 ve 65+ dir. Çalışmayan nüfusun yaş grubu çalışan nüfusun yaş 
grubuna bağımlı yaşadığı görülmektedir. Gelişmiş Ülkelerde, son 20 yıl içinde 
yaş bağımlılık oranları gelişmiş ülkeler arasında en yüksek Japonya da % 22.4 
iken, en düşük  ABD de % 2.3 oranındadır.. Bu durum şu anda ve ilerleyen 
yıllarda daha az nüfus oranının daha çok nüfus oranına bakması, eğitim, sağlık, 
gıda vb. maliyetlerini karşılaması anlamına gelmektedir. Gelişmemiş Ülkelerde, 
son 20 yıl içinde yaş bağımlılık oranları gelişmemiş ülkeler içinde en yüksek 
Pakistan da %-20.6 ile en düşük Cezayir % -3 oranındadır. 

Osmanlı devletinin farklı dönemlerde Balkanlarda, Asya İllerinde ve 
Afrika topraklarında 30 milyona ulaşan nüfusu olduğu bilinmektedir. Osmanlı 
da bilinen en eski nüfus sayımı bazı akademik çalışmalarda da belirtildiği üzere 
1881-1893 yılları arasından tam 10 yıl süren bir çalışmayla gerçekleşmiştir. 
İlk resmi nüfus verisi 1520 yılında 11.692.480 olarak tespit edilmiştir. 1520 
yılından 46 yıl sonra yapılan 1566 sayımında nüfusun 15.000.000 kişi, 1683 
yılında 30.000.000 kişidir. 1831 yılında yapılan sayımda ise nüfus 27.230.600 
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kişi, 1856 yılında 35.350.000 kişi olarak belirlenmiştir. 1881 yılından ise 
resmi nüfus sayımında çıkan sayı 17.388.604 kişidir. Cumhuriyet döneminde 
yapılan sayımlara göre 1927 yılı Türkiye’nin yüzölçümü 778.043 km2, nüfusu 
13.648.270 ve nüfus yoğunluğu 17.54 kişi/km2 dir. 1950 yılı nüfusu 20.947.188, 
2000 yılı nüfusu 67.803.927 ve 2022 yılı nüfusu 84.608.272’dir.  

Bu kitap bölümünde bir derleme çalışması gerçekleştirilmiş ve nüfusla ilgili 
önceki yılların verileri ile doğrusal regresyon yöntemiyle geleceğe yönelik bazı 
tahminler gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem farklı nüfus değişimi çalışmalarında 
da yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma bir öngörü çalışmasıdır. Bu çalışmayla 
görülmüştür ki nüfus artışıyla birlikte dikkate alınması gereken en önemli konu 
“nüfus, tarım arazileri ve gıda üretimi” arasındaki ilişkidir. Nüfusun artması ile 
birlikte tarım arazilerinin konutlaşması ve dolaylı olarak tarım arazisi azalan 
dünya topraklarında gıda üretiminin azalması dünya nüfus, beslenme ve 
yerleşimiyle ilgili yeni bir kapının aralandığını ve bir çok sorunu beraberinde 
getireceğini göstermektedir. 

2.  Türkiye’de Nüfus Yapısı ve Tarihsel Gelişimi 

Türkiye Cumhuriyeti öncesi Osmanlı döneminde nüfus sayımına 19. yüzyılda 
eğildikleri bir çok kaynak tarafından belirtilmiştir. 19.yüzyıldan önceki dönemler 
için ise demografik dağılımlara dayanarak geçmişe dönük istatistiki tahminler 
yapıldığı tespit edilmiştir. Osmanlı devletinin farklı dönemlerde Balkanlarda, 
Asya İllerinde ve Afrika topraklarında 30 milyona kadar ulaşan nüfusu olduğu 
da bilinmektedir. 1900’lü yıllarda 3 milyon kilometrekare olan toprakları 1 
milyon kilometrekareye düşmüş ve dolayısıyla nüfus sayı olarak azalmıştır. 
Yalnız burada asıl olan değerlendirme kilometrekareye düşen 1 birim nüfus 
sayısıdır. Bu noktada yine bir yükselişin olduğu gözlemlenmektedir (Güneş, 
2014; Karpat, 2010) 

Salgın hastalıklar, savaşlar ve kıtlıklar nüfusta önemli oranda demografik 
değişimlere sebep olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte sağlık, gıda, barınma 
alanlarında yapılan gelişimler bir takım iyileştirmelere sebep olmuş ve yaşam 
kalitesini arttırmıştır (Şimşek, 2020, s.163)

Sanayi devrimi ile birlikte yenilik dönemi başlamış, makineleşme ile 
kitlesel üretimler başlamış ve bir takım teknolojik icatlarla dünyada yeni bir 
dönem başlamıştır (Dinçel, 2014; 2016; 2019). Bu süreç özellikle buharlı 
gemiler, demiryollarının gelişimi ve yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına olanak 
sağlamıştır. Kentleşme oluşumu ve gelişimi 1800’lü yıllarda başlamış ve hızla 
artmıştır. Örneğin Osmanlılarda Selanik nüfusu 1800’lerde 55.000 iken, 1912 
yılında 160.000’i bulmuştur. Bu dönemler bazı uzman ve akademisyenler 
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tarafından tarım arazilerinin ilk defa yerleşime açıldığı dönem olarak 
düşünülmektedir (Güneş; 2014, s.221)

Osmanlıda bilinen en eski nüfus sayımı bazı akademik çalışmalarda da 
belirtildiği üzere 1881-1893 yılları arasından tam 10 yıl süren bir çalışmayla 
gerçekleşmiştir. Bu sayım yalnızca demografik bilgi için yapılan bir sayımdır 
(Serbestoğlu, 2014, s.259)

Bu noktada tahmin 1881 yılına kadar tahmin edilen nüfus ve 1881’den 
sonra yapılan resmi nüfus sayımı verileri aşağıda Tablo 1’de belirtilmiştir (NVİ, 
2021) 

Tablo 1: 1520-1919 Yılları Kısmi Resmi Nüfus Sayımı 

Yıl Nüfus

1520 11.692.480

1566 15.000.000

1683 30.000.000

1831 27.230.660

1856 35.350.000

1881-1893 17.388.604

Bu veriler değerlendirildiğinde ilk resmi veri 1520 yılında nüfus 11.692.480 
olarak tespit edilmiştir. 1520 yılından 46 yıl sonra yapılan  1566 sayımında 
nüfusun 15.000.000, 1683 yılında 30.000.000’dir. 1831 yılında yapılan 
sayımda ise nüfus 27.230.600, 1856 yılında 35.350.000 olarak belirlenmiştir. 
1881 yılından sonra ise Resmi nüfus sayımı yapılmıştır. Bu anlamda 1881 
yılından sonra yapılan nüfus sayımının daha güvenilir olduğu bir çok kaynakta 
vurgulanmıştır (TÜİK,2021).

1927’de başlayan ve 2020 yılı dahil belirtilen resmi nüfus yoğunluğu ve 
gelecek yıllara yönelik tahmin tablosu aşağıda belirtilmiştir. Bu noktada nüfus 
verileri ve yüzölçüm TÜİK verilerine dayandırılmıştır. 
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Tablo 2: Türkiye’de Yıllara Göre Seçilmiş Aritmetik Nüfus Yoğunluğu ve 
Tahmini 

Yıllar Nüfus Yüzölçümü (km2) 
Nüfus Yoğunluğu

(kişi/km2)
1927 13.648.270 778.043 17,54
1935 16.158.018 778.043 20,76
1940 17.820.950 783.567 22,74
1950 20.947.188 783.567 26,73
1960 27.754.820 783.567 35,42
1970 35.605.176 783.567 45,43
1980 44.736.957 783.567 57,09
1990 56.473.035 783.567 72,07
2000 67.803.927 783.567 86,53
2010 73.722.988 783.567 94,08
2020 83.614.362 783.567 106,70
2030 90.952.852 783.567 116,07

2040 101.202.042 783.567 129,15

2050 111.451.232 783.567 142,23

2100 162.697.182 783.567 207,63

2200 165.189.082 783.567 210,81

Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’nin 1927-2020 yıllar arasında nüfus ve 
nüfus artış hızı dikkate alınarak gelecekte nüfus artışına ilişkin regresyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan regresyon analizine göre Türkiye’nin nüfusu 2030 yılında 
90.9 milyon kişi, 2040 yılında 101.2 milyon kişi, 2050 yılında 111.4 milyon kişi, 
2100 yılında 162.6 milyon kişi, 2200 yılında 165.1 milyon kişitye yükselmesi 
öngörülmektedir. 

Tablo 2’de yine belirtildiği üzere Türkiye yüzölçümü 783.567 km2 olup 
(MSB, 2021), km2 ye düşen nüfus yoğunluğu yıllık nüfus artışına bağlı olarak 
artmaktadır. Nüfus yoğunlukları 1927 yılı için 17.5, 1950 yılı için 23.9, 1975 
yılı için 51.4,  2000 yılı için 86.5 gerçekleşmiştir. Temel regresyon yöntemi 
hesabı ile 2030 yılı için 116, 2100 yılı için 207.6 ve  2200 yılı için 210.8 kişi 
çıkacağı hesaplanmıştır.

Bu durumda yüzölçümün sabit kalacağı varsayımı ve nüfus sayısı artışının 
varlığı ile önümüzdeki yıllarda km2’ye düşen kişi sayısının gittikçe artacağı, 
tarım arazilerinin imara açılma koşullarının oluşacağı yorumunu yapmak 
mümkün olacaktır (Karakuş ve Çelikyürek; 2019, s.84).
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Bu konuya paralel olarak bölgeler bazında nüfus yoğunluğunun incelenmesi 
geleceğe yönelik yapılaşma öngörüsü elde etme adına faydalı olacaktır (Başel, 
2007, s.515). TÜİK’in en son yayınlamış olduğu bölgelere göre nüfus sayısı 
raporunun 2019’da yayınlandığı görülmüştür. Bu hususta yüzölçümü verileri 
MSB’den alınmış olup nüfus yoğunluğu ise bölgedeki kişi sayısının yine bölge 
yüzölçümüne oranı ile bulunmuştur. 

Tablo 3: Bölgelere Göre Nüfus 

Bölge Adı Yıl Nüfus
Yüzölçümü 

(km2) 
Nüfus Yoğunluğu 

(kişi/km2)
Marmara 2019 24.465.689 67.000 365,15
İç Anadolu 2019 12.705.812 151.000 84,14
Akdeniz 2019 10.552.942 110.000 95,93

Ege 2019 10.318.157 79.000 130,60
Güneydoğu 2019 8.876.531 57.000 155,72
Karadeniz 2019 7.674.496 141.000 54,42

Doğu Anadolu 2019 5.966.101 171.061 34,87

Kaynak: (TÜİK, 2020)

Tablo 3’de bölgeler, nüfus, yüzölçümü sayıları verilmiştir. Nüfus sayısının 
yüzölçüme oranı bizlere nüfus yoğunluğunu vermektedir. Marmara bölgesi 
365,15 kişi ile km2 başına düşen insan sayısı açısından açık ara liste başındadır. 
Bunun bir sebebi Marmara bölgesinde sanayi ve turizmin gelişmiş olmasıdır. 
Sadece İstanbul ilinin nüfusu 15 milyon seviyesindedir. Bu duruma daha ana bir 
sebep olarak Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinden 
sürekli olarak göç alması gösterilebilir.  Bu durum tarım arazilerinin imara 
açılma sıklığının artmasını sağladığı da belirtilmektedir (Tutar ve Özyakışır: 
2013, s.31) 

Listenin ikinci sırasında Güneydoğu bölgesi görülmektedir. Bu duruma 
Güneydoğu bölgesinde doğum oranın yüksek olması, tarım ve hayvancılığın 
faaliyet alanının olduğu ve bazı akademik çalışmalarda da belirtildiği üzere 
bölge insanlarının bölge doğasına, iklimine ve bir arada yaşama memnuniyetine 
yönelik aidiyet hissini yaşamaları söylenebilir (Şen ve Keskin, 2019).

Bölge nüfus yoğunluğuyla ilgili üçüncü sırada Ege Bölgesi, dördüncü sırada 
Akdeniz Bölgesi, beşinci sırada İç Anadolu Bölgesi, altıncı sırada Karadeniz 
Bölgesi ve son sırada Doğu Anadolu bölgesi görülmektedir. Bu bölgelerle ilgili 
doğum-ölüm oranları, göç alma ve bölgesel kalkınma planları geleceğe dönük 
bölge nüfus artışı ile ilgili öngörü verecektir. 
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2.1.	 Türkiye’de	Doğum,	Ölüm	Oranları	ve	Gelişim	ve	Tahmini

Türkiye’de geleceğe yönelik nüfus tahmini birçok talep tahmini yöntemiyle 
gerçekleştirilebilir. Hiçbir tahmin net veriyi vermeyecektir. Bunun ana sebebi 
ülke nüfusunun artmasına sebep olan doğum, ölüm ve göç alma veya göç verme 
durumunun bazı koşullara bağlı olarak değişim gösterecek olmasıdır. Ancak 
1927’den 2020’ye kadar olan resmi nüfus sayılarına bağlı olarak bir tahmin 
yapılması öngörüsel olarak bir fikir verecektir. Bu aşamada nüfus yoğunluğu 
merak edilen ana konu olacaktır. Çünkü nüfus artarken ülke yüzölçümleri 
değişmeyecektir. 

Öncelikle aşağıda Tablo 4’de belirtilen kaba doğurganlık hızına bakmakta 
fayda vardır.

Tablo 4:  Türkiye’de Yıllara Göre Her 100 Nüfusta Kaba Doğum Hızı 

Yıl Ülke Kaba Doğum Hızı
(Her 1000 Nüfusta)

2000 Türkiye 21.6

2005 Türkiye 18.2

2010 Türkiye 17.2

2015 Türkiye 17.1

2020 Türkiye 13.3

Kaynak: (TÜİK, 2020)

Tablo 18’e göre; 2000 yılında her 1000 nüfusta kaba doğurganlık hızı 21.6 kişi 
iken her beşer yılda doğurganlık hızı 18.2, 17.2 , 17.1 ve 2020 yılında 13.3 
kişiye düşmüştür. Bu da Türkiye’de doğurganlığın sürekli düşüş gösterdiğini 
işaret etmektedir. Aşağıdaki Tablo 5’de Türkiye geneli erkek ve ve kadın toplam 
ölüm oranları tablosu görülmektedir. 
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Tablo 5: Türkiye Geneli Erkek ve ve Kadın Toplam Ölüm Oranları Tablosu  

Yıllar
Türkiye Geneli 

Toplam Ölüm Oranı 
Erkek Toplam 

Ölüm Oranı
Kadın Toplam Ölüm Oranı 

2010 366.471 200.445 166.026
2015 405.528 222.029 183.499
2016 422.964 231.589 191.375
2017 426.662 233.572 193.090
2018 426.449 232.980 193.469
2019 435.941 238.044 197.897
2020 443.574 242.205 201.369
2021 451.283 246.275 205.008
2025 482.118 262.558 219.560
2030 520.663 282.914 237.749
2040 597.752 323.622 274.130
2050 674.840 364.330 310.510
2100 1.060.284 566.874 493.410
2200 1.831.173 974.962 856.211

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 4’ de belirtildiği üzere Türkiye’de erkek nüfus kadın nüfusuna oranla 
ortalama %0.35 kadar fazla seyretmektedir, ayrıca TÜİK verilerine göre kadın 
ömrü erkek ömründen daha uzun olması sebebiyle erkek ölümlerinin yüksek 
seyretmesi normal bir veri olarak değerlendirilebilir.

2.2.	Cinsiyet	ve	Yaş	Grubu	Üzerinden	Nüfus	Durumu	

Cinsiyet ve yaş grubu üzerinden nüfus oranı durumu birtakım demografik 
bilgilere sahip olunması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu faktörün 
nüfus yoğunluğu noktasında bir etkisinin olması düşünülmemektedir. Fakat 
ileride araştırma konusu edilecek herhangi bir husus için verilerin ve oranların 
yerleştirilemesi gerektiği düşünülmüştür.

Tablo 6: Yıllara Göre Türkiye’de Nüfusun Cinsiyet Oranları  ( x 1000)

Cinsiyet
Yıllar

2000 2010 2020 2025
Erkek 32.399.000 37.043.000 42.065.000 44.505.000
Kadın 32.331.000 36.680.000 41.835.000 44.340.000

Erkek/Kadın % 0.21 0.99 0.55 0.37

Kaynak: (TÜİK, 2021)
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Tablo 6’dan elde edilen verilere bakıldığında Türkiye’de erkek nüfusun kadın 
nüfusuna oranla yaklaşık  %0.35 kadar fazla olduğu gözlemlenmektedir. Genel 
olarak erkek ve kadın nüfus oranları eşite yakın ve dengeli olduğu söylenebilir. 
2025 yılı tahmini verilerinde bakıldığında da genel beklenti düzeyinde ve 
dengeli bir artış olduğu söylenebilir. 

Aşağıdaki Tablo 7’de yıllara göre Türkiye’de nüfusun yaş grubu oranı 
tablosu verilmiştir. Türkiye’de nüfusun yaş grubu üzerinden nüfus oranı 
durumu birtakım demografik bilgilere sahip olunması açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Bu faktörün nüfus yoğunluğu noktasında bir etkisinin olması 
düşünülmemektedir. Fakat ileride araştırma konusu edilecek herhangi bir husus 
için verilerin ve oranların yerleştirilemesi gerektiği düşünülmüştür.

Tablo 7: Yıllara Göre Türkiye’de Nüfusu Yaş Grubu Oranları ( x 1000) 

Yaş Grubu 2000 2005 2010 2015 2020 2025

0-4  6.456  5.924  6.179  6.382  6.522  6.613

5-9  6.274  6.419  6.131  6.338  6.505  6.587

10-14  6.216  6.274  6.569  6.167  6.398  6.557

15-19  6.459  6.217  6.277  6.586  6.212  6.442

20-24  6.116  6.448  6.268  6.314  6.635  6.261

25-29  5.572  6.101  6.438  6.263  6.353  6.678

30-34  5.032  5.555  6.210  6.428  6.312  6.398

35-39  4.542  5.011  5.566  6.203  6.467  6.345

40-44  4.017  4.513  4.595  5.553  6.227  6.491

45-49  3.321  3.973  4.700  4.590  5.561  6.234

50-54  2.608  3.257  3.706  4.633  4.576  5.543

55-59  2.105  2.525  3.264  3.681  4.570  4.519
60-64  1.661  1.995  2.492  3.108  3.570  4.445
65-69  1.496  1.520  1.807  2.356  2.941  3.395
70-74  1.141  1.287  1.421  1.626  2.135  2.691
75+  1.713  1.839  2.100  2.513  2.917  3.645

TOPLAM 64.730 68.861  73.723  78.741  83.900  88.845

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 7’den elde edilen verilere bakıldığında Türkiye’de 0-50 yaş arası dengeli 
bir dağılım görünürken, 50 yaşından sonra azalma durumu seyrinin oluştuğu 
gözlemlenmektedir. 2025 yılı için yapılan tahminde de benzer bir tablonun var 
olduğu söylenebilir.
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3.  Dünya’da Nüfusun Yapısı ve Tarihsel Gelişimi 

Nüfusun, yeryüzünün belli bir parçasında belirli zaman içinde yaşayan toplam 
insan sayısına denmektedir (Goijan, 2018, s.1907). 1 km2 de yaşayan insan 
sayısına nüfus yoğunluğu denir (Currie, 1993, s.353). İnsanlar ilk toplu yaşama 
kültürünü 9.000 yıl önce Çatalhöyük denen yöresinde bulunan tarihi kalıntılardan 
anlaşıldığı üzere bu bölgelerde yaşamaya başladıkları anlaşılmaktadır (Hodder, 
1996). Daha öncesine ait nüfus yapısı belge ve bulgular olmadığından 
bilinmemektedir. Ancak Capillo gibi bazı araştırmacılara göre 10.000 yıl 
önce ziraatın başladığı yıllarda 2 ila 20 milyon insan nüfusu olduğu tahmin 
edilmektedir. M.Ö 10.000 yıllarda insanlar ziraatla ve hayvancılıkla uğraşmaya 
başlamışlar bu sayede verimli topraklara bir göç olduğu tahmin edilmektedir. 
M.Ö 8.000 yıllarında insanlar artık yerleşik hayata geçerek köylerde bir arada 
tarım ve hayvancılık yapmaya başlamışlardır (WHS, 2021). 

Araştırmalara göre avcı, balıkçı, tarımla uğraşanlardan km2 ye 1 kişi 
düştüğü zaman nüfus artmaya başlamış demektir. Avcılık yapanlar 20-30 
kişilik gruplar halinde avlanıyorlar idi. İlkel devletler oluşmuş, mal değiş 
tokuş yolu ile ticaret başlamıştır. M.Ö 3000-6000 yılları arasında meydana 
gelen sosyal, teknik değişimler nedeni ile şehirler kurulmaya başlamıştır. Bu 
dönemde yazının icadı bulunmuştur. Bakırın icadı, tekerleğin bulunması, deniz 
yelkeninin bulunması nedenleri ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde şehirlerin 
kurulmasına neden olmuştur. Ziraat kültürünün gelişmesi ile yerleşik hayata 
geçiş hızlanmış ve insanlar ilk ilkel köy kasaba kabile alanları kurmaya 
başlamışlardır. M.Ö 4000 yıllarında sürekli köyler teşekkül ettikten sonra tarıma 
bağlı olarak ticaretin Akdeniz havzası, Mezopotamya ovasında, Mısır’da Nil 
vadisi boyunca, Anadolu ve İran düzlüklerinde gelişmeye başladığı görülmüştür 
Nüfus artışını destekleyen ekonomik genişlemesinin kaynakları; tarıma açılan 
yeni topraklar ve kaynaklar arzı üretime sokulurken tarımda gerçekleştirilen 
teknolojik ve bilimsel gelişmeler verim artışı sağlıyordu. Ancak yeni toprak 
ve kaynak arzı sürekli olmaması, ayrıca teknolojik gelişmenin nüfus artışına 
paralel bir verim artışı sağlayabilecek ölçüde gelişmesine imkan vermemiştir. 
Artan nüfusa karşı ekonomik imkanlarının ayak uydurması bazen başarı 
sağlamış ve bazen de azalan verim kanunu işlerlik kazanarak, nüfus artışına 
paralel ekonomik genişleme sağlanamamıştır. Günümüze yaklaştığımızda 
dünya nüfusu zaman içinde büyük artış göstermiştir. Dünya Bankası Kalkınma 
Raporuna göre, M.S 1.yüzyılda dünya nüfusunun 300 milyona yükseldiği 
ileri sürmüştür. Örneğin, M.S 2.yüzyılda Roma İmparatorluğunun nüfusu 60 
milyon civarında idi. Ortalama nüfus yoğunluğu ise 16 kişi idi. Yine bir örnek 
verecek olursak Avrupa nüfusu 1340’larda en azından 80 milyon civarında idi. 
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1348 yılında görülen büyük veba salgını ile yaklaşık 25 milyon insan Avrupa 
kıtasında hayatını yitirmiştir. 1347 ile 1500 yılları arasında 80 milyondan 50 
ya da 60 milyona inmiştir. Bu süre zarfında salgın hastalıklar, yıllar boyu süren 
savaşlar, açlıklar, kıtlıklar, ölüm oranlarında çarpıcı biçimde yükselmelere neden 
olmuştur. Avrupa nüfusu ile ilgili bili ve belgelere göre orta çağ boyunca düşük 
doğum oranları ve yüksek ölüm oranlan nedeniyle nüfus artışı düşük kalmıştır. 
Bu bakımdan Avrupa’da Asya’da görülen hızlı nüfus artışı oranında bir artış 
görülmemiştir. M.S 12.yüzyıllarda Avrupa’da 25 bin nüfuslu şehir görmek 
çok nadirdi. Örneğin, Avrupa’da 16. yüzyılda bile şehirlerin ortalama nüfusu 
5.000 ila 20.000 arasında idi ve 20.000’den fazla nüfuslu olanları büyük şehir 
sayılıyordu”. Sanayi devriminin başlarında M.S 1750 yılında dünya nüfusu 
650 ila 850 milyon arasında bulunuyordu. Bu nüfusun büyük ihtimalle %80 
civarında bir bölümü Avrasya’da yaşıyordu (Küçük, 2019; Demir, 2018, s.143; 
Taş ve Küçükoğlu, 2019). 

3.1.	 Gelişmiş	Ülkelerde	ve	Az	Gelişmiş	Ülkelerde	Nüfus	Artış	Durumu

Tablo 8: Gelişmiş Ülkelerde Son 20 Yılda Nüfus Artışı 

Ülke 2000 Yılı Nüfusu 2020 Yılı Nüfusu Artış Oranı %

ABD 282.2 329.5 16.7
Almanya 82.2 83.2 1.2
Fransa 60.9 67.4 10.6

Japonya 126.8 125.8 -0.8
Kanada 30.7 38 23.8
Rusya 146.6 144.1 -1.7

İngiltere 58.9 67.2 14
İtalya 56.9 59.6 4.7
Çin 1262.6 1402.1 11

TOPLAM 2107.8 2316.9 11
Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 8’de Gelişmiş Ülkelerde Son 20 Yılda Nüfus artışı tablosu incelendiğinde; 
Gelişmiş Ülkelerin 20 yılda toplam ortalama nüfus artış oranı %11 çıkmaktadır. 
ABD’nin artış oranı % 16.7, Fransa’nın artış oranı  10.6, Kanada’nın artış  oranı 
%23.8, İngiltere’nin artış  oranı %14 ve Çin’in artış oranı %11 dir. Çin hariç 
diğer ülkeler kendi öz nüfus artış oranları olmayıp sürekli gelişmemiş ve az 
gelişmiş ülkelerden göç almaktadırlar. Rusya %-1.7 ve Japonya %-0.8 ile nüfus 
azalma oranı yaşanan ülkelerdir. Almanya da ise göç almasına rağmen %1.2 ile 
çok düşük bir artış oranı gerçekleşmiştir.
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Tablo 9: Az Gelişmiş Ülkelerde Son 20 Yılda Nüfus Artışı

Ülke 2000 Yılı Nüfusu 2020 Yılı Nüfusu Artış	Oranı	%
Arjantin 36.9 45.4 23

Bangaldeş 127.7 164.7 29
Malezya 23.2 32.4 39
Pakistan 142.3 220.9 55

Tunus 9.7 11.8 20
Vietnam 79.7 97.3 23
Yemen 17.4 29.8 76

Endonezya 211.5 273.5 29
Cezayir 31 43.9 42

TOPLAM 728.6 963.8 32.2
Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 9’da az gelişmiş ülkelerde son 20 yılda nüfus artışı belirtildiği üzere son 
20 yılda %32.2 artmıştır. 2000’den 2020 yılına kadar en çok nüfus artışının 
Yemen’de olduğu gözlemlenmektedir. Bu yoğun artışın sebebi doğurganlık 
hızının artmasıyla orantılı olduğu düşünülmektedir. Yemen’i sırasıyla Pakistan, 
Malezya, Cezayir, Endonezya ve Bangladeş, Vietnam ve Arjantin ile Tunus’un 
izlediği belirlenmiştir. 

3.2.		Dünya	Nüfus	Hacmi	ve	Bazı	Demografik	Veriler	

Tablo 10: Dünya Nüfus Büyüklüğünde Önde Gelen Ülkeler

Ülkeler 2020 Yılı Nüfusu (x 1000000) 2020 Yılı Nüfus Artış Hızı %
Çin 1.402,1 0.31
Hindistan 1.380 0.99
ABD 329,5 0.35
Endonezya 273,5 1.07
Pakistan 220,9 1.98
Nijerya 206,1 1.80
Brezilya 212,6 0.71
Bangaldeş 164,7 1
Rusya 144,1 -0.21
Meksika 128,9 0.85
Japonya 125,8 -0.34
Etiyopya 109,2 2
Kongo 102,5 1.9
Mısır 102 1.92

Kaynak: (TÜİK, 2021)
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Tablo 10’da Dünya’da 100 Milyon nüfusun üzerindeki ülkeler incelendiğinde; 
Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Japonya ülkeleri 3 milyar 
441.2 milyon nüfusla Asya kıtasında, ABD, Brezilya, Meksika ülkeleri toplam 
671 milyon nüfusla Amerika kıtasında, Rusya 144.1 milyon nüfusla Avrupa 
kıtasında, Nijerya, Etiyopya, Mısır ülkeleri toplam 425.4 milyon nüfusla Afrika 
kıtasında yer almaktadır. Tabloda belirtilen 100 milyon nüfusun üzerindeki 
14 Ülkenin nüfus toplamı 4 milyar 799.4 milyondur. Bu da toplam Dünya 
nüfusunun %62‘sine denk gelmektedir.

Tablo 11: 2020 Yılı Kıtaların ve Dünyanın Toplam Nüfusa Oranı

Kıta Adı Yıl Nüfus (Milyon) Dünya Nufusuna Oranı  (%)

Avrupa 2020 447,794 5.7
Kuzey ve Güney 

Amerika
2020 1.019 13.4

Asya 2020 4.641,7 59.9
Afrika 2020 1.341 17.2

Avustralya 2020 302,5 3.8
Antartika 2020 0,005 0.00005
Toplam 2020 7.752 100

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 11’de 2020 yılı kıtaların ve Dünyanın toplam nüfusu incelendiğinde 2020 
yılı Avrupa kıtası nüfusu  447.794 milyon ile Dünya nüfusunun % 13.4 kadarını 
teşkil ettiği görülmektedir. 

Avrupa’da nüfus yoğunluğunu artırmak için 1’den fazla çocuk doğumları 
için ailelere maddi imkanlar sağlanmaktadır (Hamza ve Bektaş, 2018: 483). 

2020 Amerika (Kuzey ve Güney) kıtasının nüfusu 1 milyar 19 milyondur. 
Bu sayı Dünya Nüfusunun %5.8 kadarını teşkil ettiği görülmektedir. 2020 
Asya  kıtasının nüfusu 4.641.700.000 civarındadır. Bu dünya nüfusunun %59.9 
kadarını teşkil ettiğini bizlere göstermektedir. Asya kıtası yaklaşık %60 oranında 
Dünya nüfus deposu görünümündedir. 

Bu dünya nüfus deposu olma hususunda Çin ve Hindistanın rolünün büyük 
olduğu düşünülmektedir. Nüfus yoğunluğunu azaltmak için Çin de 1990-2000’li 
yıllarda 1’den fazla çocuk doğumları için ailelere maddi cezalar getirilmiştir 
(Karaca ve Karakuş, 2020: 641).

2020 Afrika kıtasının nüfusu 1.341.000.000 civarındadır. Bu sayı dünya 
Nüfusunun %17.2 kadarını teşkil etmektedir. 2020 Avustralya kıtası ve diğer 
ülkeler nüfusu 302.500.00 civarındadır. Bu sayı Dünya Nüfusunun %3.8 kadarını 
teşkil etmektedir. 2020 Antartika kıtasının nüfusu 5.000 kişi olarak bilimsel 
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ziyaretçilerden oluşmaktadır. 2020 yılı Dünya toplam nüfusu 7.752.000.0000 
civarında olduğu görülmüştür.

Tablo 12: Ülkelere Göre Ortalama Yaşam Süresi

Ülkeler Yaşam Süresi (Yıl)

İsviçre 82.8

Japonya 82.7

Fransa 82.2

Y.Zelanda 81.2

Kore 81.1

ABD 78.3

Türkiye 74.6

Meksika 74.2

Brezilya 73.4

Hindistan 69.3

Rusya 69

Endenozya 65.5

Afrika Ülkeleri Ortalaması 52.6

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 12’de ülkelere göre ortalama yaşam süresi tablosu incelendiğinde; 
gelişmiş ülkelerin yaşam süresinin 80 yıl civarında olduğu gözlenmektedir. 
Gelişmemiş ülkelerin yaşam süresi 52 yıl civarında, az gelişmiş ülkelerin 
ise 70 yıl civarında olduğu gözlemlenmektedir. Gelişmemiş ülkelerde yaşam 
süresinin gelişmemiş ülkelere göre 30 yıl daha kısa kaldığı ortaya çıkmaktadır. 
Bunun sebebi; Geri kalmış ülkelerin açlıktan ölme dahil beslenme sorunlarının 
olması, bulaşıcı hastalıklara açık olması, sağlık kuruluşlarının zayıf olması 
sebebi ile erken ölümlerin gerçekleşmesi, eğitimsizlik, iç harp ve savaşların 
çıkması, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere ait petrol, gıda, maden, gibi 
gelirleri ucuza almaları nedeni ile devletin ve halkların fakir kalmaları şeklinde 
sıralanmaktadır.
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Tablo 13: Gelişmiş Ülkelerin Yüzölçümüne Göre Nüfus Yoğunluğu

Ülke Yıl Nüfus Artış Hızı (%) Nüfus	Yoğunluğu		(kişi/km2)

Kanada 2020 1.09 4.2
Almanya 2020 0.18 238.3
Fransa 2020 0.21 123.1

İngiltere 2020 0.57 277.8
İtalya 2020 -0.29 200

Japonya 2020 -0.34 345.2
Rusya 2020 -0.21 8.8
ABD 2020 0.35 36

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 13’de gelişmiş ülkelerin yüzölçümüne göre nüfus yoğunluğu  tablosunda 
görüldüğü üzere sanayide gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı azalmış, hatta 
İtalya, Japonya, Rusya gibi ülkelerde negatif seviyeye düşmüş, Almanya, ABD, 
Fransa gibi ülkeler de sıfıra yakın seviyelere gerilemiştir. ABD ve Kanada da 
kendi nüfus artışları sıfır seviyesinde olmasına rağmen ülke yüzölçümü büyük 
olması nedeni ile sürekli dışarıdan göç almakta ve bu sebeple nüfus artış hızı 
pozitif seyretmektedir yorumu yapılabilmektedir.

Tablo 14: Gelişmemiş Ülkelerin Yüzölçümüne Göre Nüfus Yoğunluğu

Ülke Yıl Nüfus Artış Hızı (%) Nüfus	Yoğunluğu		(kişi/km2)

Arjantin 2020 0.97 16.6
Bangaldeş 2020 1 1265.2
Malezya 2020 1.29 98.5
Pakistan 2020 1.98 286.5

Tunus 2020 1.05 76.1
Vietnam 2020 0.9 313.9
Yemen 2020 2.25 56.5

Endonezya 2020 1.07 145.7
Cezayir 2020 1.84 18.4

Kaynak: (TÜİK, 2021)

Sanayide gelişmemiş ülkeler son 50 yıl içinde nüfus artış patlaması 
yaşanmaktadır. Tablo 14’te gelişmemiş ülkelerin yüzölçümüne göre nüfus 
yoğunluğu tablosunda da görüldüğü gibi gelişmemiş ülkelerin nüfus artış hızları 
% 1 yada üzerinde seyir etmektedir.
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Kanada, Arjantin, Rusya, ABD, Cezayir, Yemen gibi ülkelerin nüfusa 
göre ülke yüzölçümleri çok büyüktür, bu sebeple bu ülkelerin nüfus yoğunluğu 
küçük çıkmaktadır. Nüfusuna göre ülke yüzölçümü küçük ülkeler ise Bangladeş, 
Japonya, Vietnam, Pakistan, İngiltere, Almanya, gibi ülkelerdir. Çin, Hindistan, 
Fransa, Tunus, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin nüfus yüz ölçüm oranları orta 
düzeyde olup nüfus yoğunluğu daha dengeli dağılımdadır.

Çalışmayarak üretken olmayan nüfusun, çalışarak üreten her 100 kişi 
başına düşen nüfusa oranına bağımlılık oranı denmektedir. Çalışamayan yaş 
grubu 0-14 ve 65+ aralığındaki nüfustur. 

Genel Bağımlılık Oranı: ( (0-14 yaş nüfus) + (65 + yaş nüfusu) ) / (15-64 
yaş nüfus)x100 şeklinde formülüze edilmektedir. (Santacreu, 2016, s. 1-2) 

Tablo 15: Gelişmiş Ülkelerde 2000 ve 2020 Yılları Yaş Bağımlılık Oranı  

Ülke Adı
2000 Yılı Yaş 

Bağımlılık Oranı (%)
2020 Yılı Yaş Bağımlılık 

Oranı (%) 
Son 20 Yılda 

artış (%)

ABD 51.6 53.9 2.3
Almanya 47.4 55.4 8
Fransa 53.8 62.4 8.6

Japonya 46.6 69 22.4
Kanada 46.5 51.2 4.7
Rusya 44.3 51.2 6.9

İngiltere 53.7 57.1 3.4
İtalya 48.4 57 8.6

Türkiye 56.7 47.6 -9.1
Kaynak: (TÜİK, 2021)

Tablo 16: Gelişmiş Ülkelerde 2000 ve 2020 Yılları Yaş Bağımlılık Oranı  

Ülke Adı
2000 Yılı Yaş Bağımlılık 

Oranı (%)
2020 Yılı Yaş 

Bağımlılık Oranı (%)
Son	20	Yılda	

YBO	da	Artış	(%)
Arjantin 61.8 55.8 -6

Bangaldeş 69 47 -22
Malezya 59.4 44.2 -15.2
Pakistan 85 64.4 -20.6

Tunus 56.9 49.6 -7.3
Vietnam 61.3 45.1 -16.2
Cezayir 63.1 60.1 -3
Uruguay 60.3 54.9 -5.4
Türkiye 56.7 47.6 -9.1

Kaynak: (TÜİK, 2021)
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Tablo 15’te gelişmiş ülkelerde 2000 ve 2020 yılları yaş bağımlılık oranları  
gözükmektedir.  Tablo incelendiğinde; gelişmiş ülkelerde son 20 içinde yaş 
bağımlılık oranları % 22.4 ile % 2.3 arasında hep artış göstermektedir. Bu durum 
şu anda ve ilerleyen yıllarda daha az nüfus oranının daha çok nüfus oranına 
bakması, eğitim, sağlık, gıda vb. maliyetlerini karşılaması anlamına gelmektedir.

Yaş bağımlılık oranının gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere göre daha büyük 
çıkmasının ana sebebi yaşam süresinin uzaması ile 65+ yaş grubunun artması ve 
doğurganlığın sıfıra yakın azalmasıdır. Genç nüfus ihtiyacını göçmenlerle takviye 
etmeye çalışsalar da bunun getireceği ciddi sosyal sıkıntılar nedeni ile yeterli 
kalmamaktadır (Sazak, 2004: 187-188). Yaş bağımlılık oranının artış göstermesi 
ileriye yönelik ciddi sıkıntıların habercisi olmaktadır denilebilir. Dolayısıyla bu 
sıkıntılar endüstri, sağlık, eğitim, askeri vb alanlarda iş gücü tedarik zorluğu, 
sürdürülebilir gelişmişliği koruyamama ve devam ettirememe tehlikesi, 
çalışanların daha çok çalışmak zorunda kalması şeklinde sıralanabilmektedir. 
Ciddi önlemler alınmadığı takdirde tablodaki rakamlar bu hızla devam edecek 
olursa gelişmiş ülkelerde yakın gelecekte ciddi problemlerin ortaya çıkacağı 
kanısına varılabilir. 

Gelişmemiş ülkelerde son 20 yıl içindeki yaş bağımlılık oranları durumları 
(% artış azalış) Tablo 16’da “Gelişmemiş Ülkelerde 2000 ve 2020 Yılları 
Yaş Bağımlılık Oranları” tablosunda gözükmektedir. Tablo incelendiğinde 
gelişmemiş ülkelerde, son 20 içinde Yaş bağımlılık oranları %-20.6 ile % -3 
arasında hep düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durum şu anda ve ilerleyen 
yıllarda daha çok nüfus oranının daha az nüfus oranına bakması, eğitim, sağlık, 
gıda,.vb maliyetlerini daha az karşılaması anlamına gelmektedir anlamını 
taşımaktadır. 

Yaş bağımlılık oranının gelişmemiş ülkelerde azalma göstermesinin 
ana sebebi ömrün çok az uzaması ile 65+ yaş grubunun fazla artmaması ve 
doğurganlığın yüksek olmasıdır. Genç nüfusu göçmen olarak kaybetseler bile 
doğurganlık yüksek olduğundan bunun etkisi küçük kalmaktadır. Yaş Bağımlılık 
Oranının düşük seyretmesinin diğer bir sebebi de bulaşıcı hastalıklardan yüksek 
oranda yaşlı nüfus kaybedilmesidir (Bai ve Wallbaum, 2020). 

Bu doğrultuda yaş bağımlılık oranının azalma göstermesi durumu iyi 
planlanır ise ileriye yönelik elde edilecek pozitif sonuçların olması beklenebilir 
yorumunu yapmak mümkündür. Pozitif yönlü daha iyi sonuçlar endüstri, sağlık, 
eğitim, askeri vb. alanlarda iş gücü tedarik kolaylığı, sürdürülebilir iyileşme, 
gelişimi koruma ve devam ettirme, çalışanların daha çok dinlenmesi gibi şeklinde 
sıralanabilmektedir. İyi planlamalar yapıldığı takdirde tablodaki rakamlar bu 
hızla devam edecek olursa gelişmemiş ükelerde yakın gelecekte ekonomi, sağlık, 
eğitim alanlarında iyileşmelerin ortaya çıkacağı işaret edilmektedir denilebilir. 
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4.  Sonuç

2020 Yılı Kıtaların  ve Dünyanın toplam nüfusu incelendiğinde 2020 yılı Avrupa 
kıtası nüfusu  7  milyar 752  milyon Dünya nüfusunun % 13.4 kadarını teşkil 
ettiği görülmektedir. 

Avrupa’da nüfus yoğunluğunu artırmak için 1’den fazla çocuk doğumları 
için ailelere vergi muafiyeti ve maddi imkanlar sağlanmaktadır (Hamza ve 
Bektaş, 2018, s.483). 

2020 yılı sayımlarına göre Amerika kıtasının nüfusu Dünya nüfusunun % 
5.8 kadarını, Asya  kıtasının nüfusu dünya nüfusunun % 59.9 kadarını teşkil 
etmektedir. 

Asya kıtasının nüfusunda Çin ve Hindistanın rolü büyüktür. Nüfus 
yoğunluğunu azaltmak için Çin de 1990-2000’li yıllarda 1’den fazla çocuk 
doğumları için ailelere  maddi cezalar getirilmiştir (Karaca ve Karakuş, 2020, 
s.641)

2020 yılı Afrika kıtasının nüfusu Dünya nüfusunun % 17.2 kadarını 
teşkil etmektedir. 2020 yılı Avustralya kıtası Dünya Nüfusunun % 3.8 kadarını 
teşkil etmektedir. 2020 Antartika kıtasının nüfusu 5.000 kişi olarak bilimsel 
akademisyenlerden oluşmaktadır. 

Gelişmemiş ülkelerde yaşam süresinin gelişmemiş ülkelere göre 30 yıl 
daha kısa kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi geri kalmış ülkelerin açlıktan 
ölme dahil beslenme sorunlarının olması, bulaşıcı hastalıklara açık olması, 
sağlık kuruluşlarının zayıf olması sebebi ile erken ölümlerin gerçekleşmesi, 
eğitimsizlik, iç harp ve savaşların çıkması, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş 
ülkelere ait petrol, gıda, maden, gibi ürünleri ucuza almaları nedeni ile devletin 
ve halkların fakir kalmaları şeklinde sıralanmaktadır.

Sanayide gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı azalmıştır, hatta İtalya % (-0.29), 
Japonya %(-0.34), Rusya %(-0.21) gibi ülkelerde negatif seviyeye düşmüştür, 
Almanya, ABD, Fransa gibi ülkeler de sıfıra yakın seviyelere gerilemiştir. ABD  
% 0.35 ve Kanada da % 1.09 kendi nüfus artışları sıfır seviyesinde olmasına 
rağmen ülke yüzölçümü büyük olması nedeni ile sürekli dışarıdan göç almakta 
ve bu sebeple nüfus artış hızı pozitif seyretmektedir.

2020 yılı için sanayide gelişmemiş ülkeler son 50 yıl içinde nüfus artışı 
yaşanmaktadır. Gelişmemiş ülkelerin nüfus artış hızları %1 ile %2.25 aralığında 
seyir etmektedir.

Yaş Bağımlılık oranının gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere göre daha büyük 
çıkmasının ana sebebi yaşam süresinin uzaması ile 65+ yaş grubunun artması 
ve doğurganlığın sıfıra yakın azalmasıdır. Genç nüfus ihtiyacını göçmenlerle 
takviye etmeye çalışsalar da bunun getireceği ciddi sosyal sıkıntılar nedeni ile 
yeterli kalmamaktadır (Sazak, 2004, s.187-188)
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Gelişmiş ülkelerde bağımlılık oranının artış göstermesi ileriye yönelik 
ciddi sıkıntıların habercisi olacaktır denilebilir. Dolayısıyla bu sıkıntılar endüstri, 
sağlık, eğitim, askeri vb alanlarda iş gücü tedarik zorluğu, sürdürülebilir 
gelişmişliği koruyamama ve devam ettirememe tehlikesi, çalışanların daha 
çok çalışmak zorunda kalması şeklinde sıralanabilmektedir. Ciddi önlemler 
alınmadığı takdirde tablodaki rakamlar bu hızla devam edecek olursa gelişmiş 
ülkelerde yakın gelecekte ciddi problemlerin ortaya çıkacağı kanısına varılabilir.

Yaş bağımlılık oranının gelişmemiş ülkelerde azalma göstermesinin ana 
sebebi doğurganlığın yüksek olmasıdır. Genç nüfusu göçmen olarak kaybetseler 
bile doğurganlık yüksek olduğundan bunun etkisi küçük kalmaktadır. 
Yaş bağımlılık oranının düşük seyretmesinin diğer bir sebebi de bulaşıcı 
hastalıklardan yüksek oranda yaşlı ve çocuk nüfusun kaybedilmesidir (Bai ve 
Wallbaum, 2020). 

Osmanlının nüfusu 1520 yılında 11.692.000 kişi, 1683 yılında 30.000.000 
kişi, 1881-1893 yılında 17.388.000 kişidir.

Türkiye’nin nüfusu 1927 yılında 13.648.000 kişi, 1980 yılında 44.736.000 
kişi, 2020 yılında 83.614.000 kişi olarak gerçekleşmiştir. Geçmişte alınan 
nüfus verileri dikkate alınarak yapılan regresyon hesabı ile gelecek 2200 yılına 
kadar olacak nüfus hesaplanmıştır. Yapılan hesaba göre Türkiye’nin nüfusu 
2050 yılında 111.451.000 kişi , 2100 yılında 162.697.000 kişi ,  22200 yılında 
165.189.000 kişi olacağı hesaplanmıştır.

 Türkiye’nin nüfus yoğunluğu 1927 yılında 17.5 kişi/km2, 2020 yılında 
106,7 kişi/km2 olmuş ve 2100 yılında 207.6 kişi/km2, 2200 yılında 210.8 kişi/
km2 olacağı yapılan doğrusal regresyon analiziyle bulunmuştur. 

2019 yılı sayımlarına göre bölgelere göre nüfus yoğunluğuna bakacak 
olursak Marmara bölgesi 365,15 kişi/km2 dir. Bunun sebebi Marmara bölgesinde 
sanayi ve turizmin gelişmiş olmasıdır. Nüfus yoğunluğu İç anadoluda 84.14 kişi/ 
km2, Akdenizde 95.93 kişi/km2, Egede 130.66 kişi/km2, Güneydoğuda 155.72 
kişi/km2, Karadenizde 54.42 kişi/ km2, Doğu Anadoluda 34.87 kişi/km2 dir.

Türkiyede nüfusun, nüfus yoğunluluğunun, nüfus artış hızının  artıyor 
olması olgusu sistemli şekilde planlanmadığı taktirde çevre, tarım arazileri, 
sağlık, iletişim, ekonomi, doğa olayları vb. alanlarda büyük yaşamsal sorunlara 
neden olacağı öngörülmektedir. Aşırı şehirleşmenin tarım arazilerinin imara 
açılma sıklığının artmasına neden olmaktadır.

Türkiyede erkek kadın nüfus oranı dengelidir. 2020 yılı sayımlarına göre 
erkek nüfusu 42.065.000 kişi, kadın nüfusu ise 41.835.000 dir, fark % 0.55 dir.

2000 yılında her 1000 nüfusta kaba doğurganlık hızı 21.6 kişi iken 2005 
yılında 18.2 kişi, 2010 yılında 17.2 kişi, 2015 yılında 17.1 kişi ve 2020 yılında 
13.3 kişiye düşmüştür. Bu da Türkiye de doğurganlığın sürekli düşüş gösterdiğini 
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işaret etmektedir. Doğurganlığın daha fazla düşmemesi için ülke ekonomisinin 
kalkınması paralelinde ailelere eğitim, maddi yardımlar ve özendirici değişik 
teşvikler verilmesi önerilmektedir.
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Giriş

İnsanoğlu var olduğu günden beri hayatta kalma mücadelesinin yanında 
olağandışı insani krizlerle de baş etmektedir. İnsani kriz, genellikle geniş bir 
alanda, bir topluluğun veya kalabalık insan grubunun sağlığına, güvenliğine, 

veya esenliğine yönelik kritik bir tehdidi temsil eden bir olay veya olaylar 
dizisidir. Silahlı çatışmalar, salgın hastalıklar, kıtlık, doğal afetler ve diğer 
büyük acil durumların tümü, herhangi bir kurumun yetki veya kapasitesinin 
ötesine geçen bir insani krizi içerebilir veya bunlara yol açabilmektedir 
(Coalition, 2013). İnsani krizler; yoğunluğa, sıklığa, süreye, kapsama alanına, 
başlangıç hızına, uzamsal dağılım ve zamansal boşluk açısından farklılık 
gösterebilmektedir.  Yaşanan insani krizler insani yardımı zorunlu kılmaktadır. 
İnsani yardım kavramı insanların ve insanlığın yaşadıkları acılarını azaltmak 
amacıyla yapılan çalışmalar olarak tanımlanmıştır (Coyne, 2013: 30). Yardım 
işlemleri, insani operasyonlar, insani yardım ve insani müdahale terimleri 
literatürde sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır (İlhan, 2011: 48).

Lojistik ihtiyaç duyulan doğru malın, doğru yerde, doğru zamanda ve 
doğru miktarlarda mevcudiyetini sağlamak için acil durum müdahale planlarının 
önemli bir parçasıdır (Kaptan ve Liebiediev 2017: 82). İnsani anlamda lojistik, 
afetzedelerin gıda, su, barınma ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaçlarını etkin bir 
şekilde sağlayarak; doğal, teknolojik veya insan kaynaklı afetlerin bir etkisi olarak 
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açlık, hastalık ve ölümü önlemek ve en aza indirmek için çaba göstermektedir 
(Blecken, 2010: 5). Bu nedenle, herhangi bir insani operasyonun başarısı, büyük 
ölçüde, lojistikçilerin gerekli personelleri ve yardım malzemelerini doğru yere 
hızlı bir şekilde ulaştırmasındaki etkinliği ile doğrudan ilgilidir (Overstreet vd., 
2011: 114).

İnsani yardım faaliyetleri, çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonun 
ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) iştirakiyle yürütülen karmaşık süreçlerdir.

Dünyada artan insani krizler insani yardım lojistiği alanında yapılacak 
çalışmaları her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 
insani yardım lojistiği üzerine kavramsal bir derleme yapılmıştır. Çalışma 
kapsamında insani yardım kavramı, lojistik, insani yardım lojistiği, insani 
yardım paydaşları ve koordinasyonun önemi üzerinde durulmuştur.

1. İnsani Yardım Kavramı 

İnsani yardım sektörünün, sürekli evrimi, değişiklikleri ve hem akademisyenler 
hem de uygulayıcılar tarafından ifade edilen birçok farklı - hatta bazen karşıt 
- bakış açısı ve tanımları nedeniyle tanımlanması son derece zordur (ALNAP, 
2013). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın Kalkınma Yardımı 
Komitesi’ne göre “insani yardım, acil durumlar sırasında ve sonrasında hayat 
kurtarmak, acıları hafifletmek ve insan onurunu korumak ve korumak için 
tasarlanmış yardımdır” (OECD, 2010) Birleşmiş Milletler mevzuatına göre 
“Krizden etkilenmiş toplumlara yönelik hayat kurtarmak ve yaşanan acıları 
azaltmak üzere yapılan yardım” şeklinde tanımlamaktadır (WHO, 2008). 
Avrupa’nın önde gelen insani yardım kuruluşları tarafından desteklenen Avrupa 
İnsani Yardım Mutabakatı, insani yardımın amacını: hükümetler ve yerel 
aktörler bunalmış, harekete geçemez veya harekete geçmek istemezse, ihtiyaç 
duyulan her yerde yaşamı korumayı, insan ıstırabını önlemeyi ve hafifletmeyi ve 
insan onurunu korumayı amaçlayan ihtiyaç temelli bir acil durum müdahalesi 
sağlamak şeklinde ifade etmektedir (ALNAP, 2013).

Hayırseverlik çoğu kültürde ve dinde somutlaşmıştır ve insan veya doğa 
kaynaklı afet durumlarında insan acısını hafifletmek için devletler ve dini kurumlar 
tarafından yapılan eylemlerin veya emirlerin ilk örnekleri çoktur (Walker ve  
Maxwell, 2009: 13). Ancak “modern insani sistem” olarak adlandırılabilecek 
şeyin kökenleri, yükselişi ve evrimi ikinci yarıda başlamıştır. Yirminci yüzyılın son 
yarısından beri dünyada yaşanan olaylarının karmaşık şekilde ilerleyişi ve artan 
silahlı çatışmalara sonucu ortaya çıkan modern insani yardım, çok sayıda kuruluş 
ve aktör tarafından sağlanmaktadır (Rysaback-Smith, 2015: 5). İnsani krizlerde 
yürütülen tüm faaliyetler insan hayatını kurtarmak, onların acılarını azaltmak ve 
onurlu bir yaşam sürmelerini desteklemek üzere yürütülmektedir (CHS, 2014).
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Uluslararası yardım sistemi ilk olarak I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya 
çıkmış, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu (STK) kurulması ile olağanüstü bir büyüme yaşanmıştır (Barnett, 2011: 
112; Davey vd., 2013: 7). Dünyada gelişen ulaşım ağları ve iletişimle birlikte 
insani yardımlar daha da küreselleşerek dünyanın az gelişmiş bölgelerine doğru 
kaymaya başlamıştır (Rysaback-Smith, 2015: 6). 

Yardım operasyonları toplumun başa çıkma kabiliyetinin ciddi şekilde 
engellendiği kriz durumlarına yanıt olarak maddi ve teknik yardımın 
sağlanmasının yanı sıra temel hizmetlerin sağlanmasını da içermektedir (İlhan, 
2011: 49). İnsani yardım, krizlerin ortaya çıkması ile başlamakta ve bir an 
önce ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetleri 
içermektedir. İnsani yardım kavramının orta ve uzun vadeli rehabilitasyon ve 
kalkınma yardımlarından farkını ortaya koymak üzere “acil yardım” kavramının 
kısa dönemli ve tepkisel olarak literatürde kullanıldığı görülmektedir. 
Ancak uzun dönemli unutulmuş krizlere yönelik yardım faaliyetleri ile 
afet riskini azaltma veya kapasite oluşturma çalışmaları da acil faaliyetler 
olarak nitelendirilmemelerine karşın insani yardım faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilmektedir (İnan, 2012: 9).

İnsani yardım kuruluşlarının görevleri yardım türü (örneğin barınak, su ve 
sağlık hizmeti), son kullanıcı grupları (örneğin kadınlar, çocuklar) ve hatta “insani 
yardım” (yani afet yardımı) ve “kalkınma” faaliyetleri arasındaki bölünme gibi 
temaya göre belirlenebilmektedir. Tablo 1’de, insani yardım programlarının 
çeşitliliğinin aşamalara göre dağılımını gösterilmektedir. Elbette insani yardım 
programlarının çeşitliliği bu tür bölünmelerin ötesine uzanmaktadır (Haavisto 
vd., 2016: 15).

Tablo 1. İnsani Yardım Programlarının Çeşitliliği

Yanıt Aşaması (Hemen) Geçiş Aşaması Kurtarma Aşaması
Kısa 
vadeli, 
Program / 
finansman

Kısa vadeli, hayat 
kurtaran tedarik zinciri 
(örn. acil gıda ve su 
dağıtımı)

Kısa vadeli, yaşamı 
sürdüren tedarik 
zinciri (örneğin 
mülteci kampında 
aşılama kampanyası)

Kısa vadeli, 
kalkınma tedarik 
zinciri (örneğin bir 
kerelik hizmet veya 
ürün teslimi)

Uzun 
vadeli 
Program / 
finansman

Uzun vadeli, hayat 
kurtaran /idame ettiren 
(örneğin, geçici barınma 
programı ile ilgilenmek 
için bir tıp kliniği inşa 
etmek ve işletmek)

Uzun vadeli, yaşamı 
sürdüren tedarik 
zinciri (örneğin 
mülteci kampında 
geçici konut kurma 
ve yönetme)

Uzun vadeli, 
tedarik zincirinin 
geliştirilmesi 
(örneğin, bir 
eğitim programının 
oluşturulması)

Kaynak:  Haavisto vd., (2016)
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 İnsani yardım alanında faaliyet yürüten STK’lar yardım ve kalkınma 
başlıklarında iki temel faaliyet türünü gerçekleştirmektedir. Yardım, bir felaketten 
sonra mağdurların hayatta kalması için hayati önem taşıyan mal ve hizmetlerin 
kısa vadede sağlanmasına odaklanırken; kalkınma, toplumun kendi kendine 
yeterliliği ve sürdürülebilirliği için çalışan uzun vadeli yardım  programlarını 
sunmaktadır (Byman vd., 2000: 64). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) (2004), kalkınma yardımı ile afet yardımı arasındaki önemli etkileşime 
dikkat çekmektedir. Yardım çabalarının gelecekteki felaketlerin olasılığı ve 
ciddiyeti üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tablo 
2’de, Larson (2018)’de belirtildiği üzere kalkınma ve afet yardımı çeşitli 
yönlerden karşılaştırılmıştır.

Tablo 2. Kalkınma Yardımı ve Afet Yardımı

İnsani Lojistik Bağlamı
Görünüş Kalkınma Yardımı Afet Yardımı
Belirsizlik Düşük Yüksek
Zaman Çerçevesi Uzun Kısa
Risk Yaklaşımı Proaktif Tepkili
Amaçlar Yaşamları İyileştirmek; 

Yoksulluğu Azaltmak,
Hayat Kurtarmak; Istırabı 
Hafifletmek

Finansman Modeli Güçlendirme Yardım
Tedarik Zincirleri Yalın Çevik

Kaynak: Larson, (2018)

İnsani yardım çabalarının temel amacı hayat kurtarmak, acıyı azaltmak ve 
etkilenen toplumun genellikle kriz başlamadan önceki duruma dönmesine 
yardımcı olmaktır. İnsani yardım faaliyetlerinde bir operasyonun başlangıcından 
itibaren uzun vadeli bir vizyonu dikkate alınması, örneğin depreme müdahalede 
olduğu gibi, yardım alan toplumlarla yakın ilişki ve sürdürülebilirlik bilinci 
ile uzun ve kısa vadeli düşünceleri birbirine bağlamanın bir çözümü olarak 
belirlenmelidir (Haavisto vd., 2016: 5).

Toplumların veya ülkelerin kendi mevcut imkânları ile ihtiyaç sahiplerine 
yetersiz kaldığı (işgal altında, uluslararası ve iç silahlı çatışmalarda, doğa 
veya insan kaynaklı afetler vb.) koşullarda insani yardım ortaya çıkmaktadır. 
İnsani yardım çalışmalarına yönelik uluslararası yasal çerçeveler, uluslararası 
hukukun farklı hukuk dallarını içermektedir. Uluslararası İnsancıl Hukuk 
(UİH), Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Mülteci Hukuku ve 
Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Afet Müdahale Yasaları, Kuralları ve 
İlkeleri şeklinde sıralanabilmektedir (Haider, 2013: 13). Uluslararası İnsani 
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Yardım Yasası, Uluslararası İnsan Hakları Yasası ve Uluslararası Mülteci Yasası 
bireylerin ve grupların korunması ve bunlara sağlanacak yardımın doğası ile ilgili 
temel hukuki standartları belirlemiştir. Sphere İnsan Hakları Ana Sözleşmesi ise 
afet ya da çatışmadan en çok etkilenmiş olan gruplar ile ilgili olan temel hukuki 
prensipleri özetlemektedir.

İnsani yardım kuruluşları, insani yardımları belirli temel insani ilkeler 
doğrultusunda yürütmesi beklenmektedir (Mackintosh, 2000:4). Yaygın olarak 
kabul edilen (BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi) dâhil 4 temel ilke: İnsancıllık 
(The Principle of Humanity), Yansızlık (The Principle of Impartiality), Tarafsızlık 
(The Principle of Neutrality) ve Bağımsızlık (The Principle of Independence 
şeklinde ifade edilmektedir. Bu ilkeler insani yardım çalışmalarının temelini 
oluşturmaktadır (CHS, 2014).

2.  Lojistik Kavramı ve İnsani Yardım Lojistiği

Lojistik kavramı iş dünyasından veya akademiden değil, savaş ortamlarından 
gelmektedir, logistikos kelimesi eski Yunanlılar tarafından seferlerde askeri 
ihtiyaçların hesaplanmasından sorumlu subaylara atfedilmiştir (Farahani ve 
Rezapour, 2011: 3). Askeri kuvvetlerin hareket ettirilmesi ve sürdürülmesinde 
yer alan tüm işlevleri; planlama, idare etme, tedarik, kamp kurulumu, köprü 
ve yol yapımı hatta savaş alanı dışında manevra yapmakla ilgili olan keşif ve 
istihbaratı dahi içerdiğini ifade etmiştir (URL-1).  Lojistik sistemler İkinci 
Dünya Savaşında yoğun olarak gelişmiş ve zamanla lojistik bir sanat ve 
bilim olarak gelişmiştir (Farahani ve Rezapour, 2011: 4). Tarihsel gelişimine 
baktığımızda lojistik; 1960’larda iş lojistiği öncelikle malzeme yönetimi ve 
dağıtımı olmak üzere iki işlev grubuyla ilgilenmiş, 1970’lerde bu işlevlerin 
karşılıklı bağımlılığına odaklanılmış ve ilerleyen yıllarda daha entegre bir bakış 
açısı içerecek şekilde genişlemiştir. 1980’lere gelindiğinde bilgi teknolojileri ve 
iletişimdeki gelişmeler, çeşitli lojistik hizmetler sunan üçüncü taraf firmaların 
ortaya çıkışı ve Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP) ve tam zamanında (JIT) gibi 
yeni teknikler sonucu Tedarik Zinciri Yönetimi terimi oluşturulmuştur. 1990’lar 
ve sonrasında Hem akademide hem de sanayide lojistikçilere daha fazla önem 
verilmiş, Lojistik yöneticilerinin ve personelinin kalitesinin geliştirilmesi, 
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Farahani vd., 2009: 6).

Lojistik kavramı farklı organizasyonlar için farklı anlamlara sahiptir. 
Orduda lojistiğin amacı, askeri operasyonları sürdürmek, iş sektöründe 
lojistik, malzeme, hizmet, bilgi ve sermaye akışlarının yönetimi için bir 
planlama çerçevesi olarak tanımlanmaktadır. İnsani yardım lojistiği ise “nihai 
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yararlanıcının gereksinimlerini karşılamak amacıyla kaynak noktasından 
tüketim noktasına kadar malzemeler ile ilgili bilgiler,  malların ve ürünlerin 
verimli ulaşımı, uygun maliyetli olması, akışın ve depolanmasını planlama, 
uygulama ve kontrol etme süreci” şeklinde ifade edilmektedir (Apte, 2010: 
6-7). İnsani krizlere yönelik hazırlık ve müdahale aşamalarıyla ilgilenen lojistik 
dalı ise insani yardım lojistiğidir. İnsani lojistik kavramı; son yararlanıcının 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla, mal ve malzemelerin yanı sıra ilgili 
bilgilerin çıkış noktasından tüketim noktasına kadar verimli, maliyet etkin 
akışını ve depolanmasını planlama, uygulama ve kontrol etme süreci olarak 
tanımlamıştır (Thomas ve Mizushima, 2005: 60). İnsani lojistik tanımlarına 
bakıldığında, lojistik yönetiminin özel bir bağlamda düşünüldüğünü 
görmekteyiz. Ticari tedarik zinciri yönetimini yönlendiren aynı parametrelerin, 
stratejilerin, süreçlerin ve araçların çoğu insani bağlamda da kullanılmaktadır 
(Haavisto vd., 2016: 8).

İnsani lojistiği iş lojistiğinden ayıran özelliklerinin bir özeti Tablo 
5’te sunulmaktadır. Tablo 5’deki özelliklerin çoğu, yalnızca afet yardımı ile 
ilgilenenlerle değil, farklı acil durumları da içermektedir (Kova´cs ve Spens, 
2007: 108).

Tablo 5. İnsani lojistik

Ana	amaç Savunmasız insanların acılarını hafifletmek

Aktör	yapısı Birbiriyle net bir bağlantısı olmayan paydaş odaklılık, 
STK’ların ve hükümet aktörlerinin hâkimiyeti 

3-Aşama Hazırlık, anında müdahale, yeniden inşa
Temel	özellikler Sarf malzemeleri ve tedarikçilerdeki değişkenlik, büyük ölçekli 

faaliyetler, düzensiz talep ve büyük ölçekli acil durumlarda 
olağandışı kısıtlamalar

Tedarik	zinciri	
felsefesi

Malzemeler, acil müdahale aşamasında afet yerine “itilir”. 
Yeniden inşa aşamasında “çekme” felsefesi uygulamak

Ulaşım	ve	altyapı Altyapının istikrarsız olması, gıda ve tıbbi malzemelerin 
kalitesini güvence altına alacak olanakların olmaması

Zaman	etkileri Zaman gecikmeleri can kaybına neden olabilir
Sınırlı	bilgi	
eylemleri

Çoğu afetin doğası acil müdahale gerektirir, bu nedenle durum 
bilgisi çok sınırlı olsa bile tedarik zincirlerinin bir kerede 
tasarlanması ve devreye alınması gerekir

Tedarikçi	yapısı Seçim sınırlı, hatta bazen istenmeyen tedarikçiler 

Kontrol	yönleri Acil durum nedeniyle operasyonlar üzerinde kontrol eksikliği

Kaynak: Kova´cs ve Spens, (2007)
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Lojistik faaliyetler insani yardım harcamalarının çok önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır (Van Wassenhove, 2006: 475), bu nedenle verimli ve etkili bir 
lojistik sistemi vurgulanmaktadır. Yardım faaliyetlerinin yaklaşık %80 lojistik 
çalışmalar olduğu bilindiğinden her operasyon için başarılı bir insani yardım 
yönetimi gerekmektedir (Van Heeringen, 2010: 7). İnsani yardım kuruluşları 
çok sayıda lojistik araç, ekipman ve personeli içerdiğinden tedarik zincirlerine 
ve lojistik faaliyetlere giderek daha fazla dikkat edilmektedir. 

Tablo 4’te, dört kriz türü için lojistik sistemlerin temel özellikleri hakkında: 
lojistik yönetim bakış açısıyla insani yardım lojistiği de farklı özellikler 
gösterilmiştir.

Tablo 4. Farklı İnsani Yardım Lojistik Sistem Türlerinin Karşılaştırılması

Öğe Olağandışı 
Acil 
Durumlar

Tekrarlayan 
Acil Durumlar

Uzun Vadeli 
Krizler

Sosyal Gelişim

 Sıklık Dakik
Olağanüstü

Dakik 
tekrarlayan

Kalıcı Kalıcı

Beklenti ve 
öngörü

Çok zor, 
yüksek bir 
kararsızlık

Tarihi olaylardan 
ve zaman 
serilerinden

Sağlam 
karakterizasyon

Sağlam 
karakterizasyon

Müdahalenin 
öncelikleri

Hayat 
kurtarmak

Hayat 
kurtarmak, 
nüfusa yardım 
etmek

Büyük bir 
değişiklik yapın

Sürekli 
iyileştirme 
sağlayın

Müdahalenin 
ufku

Çok kısa 
vadeli

Kısa vadeli Çok uzun 
vadeli

Uzun vadeli

Planlama 
ihtiyaçları

Kriz sonrası 
yeniden 
yapılanma

Kriz sonrası 
yeniden 
yapılanma, 
öngörü

Uzun vadeli 
değişim

Devamlı gelişme

Temel 
referanslar

Holguín-
Veras vd., 
(2012)

Varyus-Florez 
(2017); Osorio 
Ramírez (2017)

Van 
Wassenhove,
(2006)

Maldonado ve 
Moyá (2013); 
Gonzalez-Feliu 
vd., (2018)

Kaynak: Gonzalez-Feliu vd., (2019)

İnsani yardım lojistiği, yardım operasyonlarının etkinliği ve hızı için çok 
önemlidir (Van Wassenhove, 2006: 476). Lojistiğin ortak yönleri arasında, 
planlama ve hazırlık, tasarım, tedarik, nakliye, envanter, depolama, dağıtım 
ve alıcı memnuniyetini içermesi şeklindedir. Tüm lojistik operasyonlar, doğru 
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malları doğru yere ulaştıracak ve doğru zamanda doğru kişilere dağıtacak şekilde; 
önceden iyi planlanmışsa, uzun vadeli hedeflerden ödün vermeden kısa sürede 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir (Nikbakhsh ve Farahani, 2011: 326).

Yaşanan bir felaketten sonra, yardım operasyonlarını kolaylaştırmak 
için çeşitli malzeme ve teçhizata talep yüksektir. Pan Amerikan Sağlık Örgütü 
(PAN) gerekli ürün ve ekipmanların; gıda, su ve sanitasyon, sağlık ekipman ve 
personeli, kıyafet ve battaniye, bebekler ve çocuklarla ilgili ihtiyaç malzemeleri, 
barınak, iletişim, enerji, yakıt, mutfak ve temizlik kitleri, yangın ve tehlikeli 
maddeler için gerekli ekipman, tarım ürünleri ve hayvancılık, enkaz kaldırma 
ve inşaat şeklinde sıralanacağını ancak bunlarla sınırlı olmadığını ifade etmiştir 
(PAN, 2001).

Her bir felaketin özelliklerine ve kendine özgü durumuna bağlı olarak 
farklı malzemeler ve miktarları aciliyet durumuna göre değişmektedir. İnsani 
yardım operasyonları çok farklı faaliyetleri içermekle başlıca insani yardım 
operasyonları aşağıda sıralanmıştır (Blecken, 2009: 44-46).

•	 Su temini, sanitasyon ve hijyen teşviki
•	 Gıda güvenliği, beslenme ve gıda yardımı
•	 Barınma, yerleşim ve gıda dışı ürünler
•	 Tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri
•	 İnsani erişim
•	 Bireylerin korunması
•	 Geri dönüş ve yeniden birleşme
•	 Tahliye
•	 HIV/AIDS tedavisi
•	 Psiko-sosyal yardım
•	 Ana tesisler
•	 Temel destek sistemleri
•	 Mayın eylemi
•	 Eğitim

3.  İnsani Yardım Lojistiğinde Temel Faaliyetler ve Aşamalar

Lojistik; hazırlık, planlama, tedarik, nakliye, depolama, izleme ve gümrükten 
çekme dâhil olmak üzere bir dizi faaliyeti kapsamaktadır (Thomas ve Kopczak, 
2005: 2). İnsani yardım kuruluşları farklı işlevlere sahip olabilen: tedarik, 
depolama, filo yönetimi, ulaşım (hem malzemelerin hem de insanların), varlık 
yönetimi, bina yönetimi, güvenlik, bilgi teknolojisi (BT), radyo iletişimi gibi 
lojistik birimleri içermektedir (Howden, 2009: 2).
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Cozzolino vd., (2012), bir felaketi takip eden insani yardıma dair farklı 
aşamaları sınıflandırmak için önceki yazarlar tarafından kullanılan çeşitli 
sistemleri gözden geçirmiş ve insani yardım lojistiğinde; hazırlık, müdahale, 
iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşaması olarak üç aşamayı ifade etmişlerdir. 
Çeşitli tanımlar temelde benzer özelliklere sahip üç aşama sürecine atıfta 
bulunmaktadır.

Kronolojik ilerlemeler göz önüne alındığında, insani yardım operasyonları 
genel olarak üç farklı aşamaya ayrılmıştır. Bunlar hazırlık, acil insani yardım 
operasyonları veya acil müdahale ve acil durum sonrası insani yardım 
operasyonları veya yeniden inşa/kurtarmadır. Hazırlık aşaması, insani yardım 
operasyonlarının çerçevesini ve temelini oluşturur. İnsani yardım zinciri 
üzerinde etkili olan tasarım ve planlama kararları da bu aşamada alınır. 
Hazırlık aşamasından sonra, acil insani yardım operasyonları, etkilenen 
topluluk üyelerinin acılarını hafifletmeyi ve güvenli yaşamlarını takip etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu aşama, yüksek derecede belirsizlik ve sıklıkla değişken 
ortamlar ile karakterize edilirken, bu durum, acil müdahale aşamasının sonuna 
doğru yavaş yavaş sakinleşir. İnsani yardım operasyonları yaşam döngüsünün 
son aşaması, çevrenin daha istikrarlı hale gelmesi ile iyileştirme ve yeniden inşa 
çalışmalarının yürütülmesidir. Bu aynı zamanda insani yardım kuruluşlarının 
çabalarının, ilgili operasyonları yerel kuruluşlara veya kalkınma ajanslarına 
devretmeye başladığı zamandır (Blecken, 2009: 44). 

İnsani lojistikteki süreç akışı, zaman çizgisi boyunca üç aşamaya 
ayrılabilir: felaket başlamadan önce hazırlık çalışmaları, felaket başladıktan 
hemen sonra müdahale ve felaket sonrası dönemde iyileşme aşamalarıdır. İlk 
dönem stratejiktir: felaket gerçekleşmeden varlıkların ve altyapı hazırlıklarının 
düzenlenmesi bir felaket beklentisiyle gerçekleşmektedir (Apte, 2010: 27). 
Operasyonel performans açısından, aşamalar arasındaki geçişle ilgili ilginç 
kısım, odak noktasının hızdan maliyet azaltmaya doğru kaymasıdır (Tomasini 
ve Van Wassenhove, 2009b: 550). Hazırlık aşaması, bir felaketin olası en 
ağır sonuçlarından kaçınmak için son derece önemlidir, çünkü fiziksel ağın, 
Bilgi Teknolojileri (BT) sistemlerinin ve işbirliği temellerinin geliştirildiği 
aşamadır (Kova´cs ve Spens, 2007: 102). Özellikle ağ tasarımı, yanıt sürelerini 
kısaltmak için çok önemlidir. Hazırlıklı olmaya bir örnek olarak, “kritik 
yardım malzemelerini dünyanın dört bir yanındaki stratejik bölgelerde önceden 
konumlandırmak, bazı insani yardım kuruluşlarının nispeten kısa bir süre 
içinde yeterli yardım sunma kapasitelerini geliştirmek için son zamanlarda 
uyguladıkları güçlü bir stratejidir” (Balcik ve Beamon, 2008: 102). Hazırlık 
süreci tesis konumu, varlıkların ön konumlandırılması, kaynak tahsisi ve felaket 
beklentisiyle ulaşım planlaması gibi sorunları da içermektedir (Apte, 2010: 30). 
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Gerçek afet müdahalesi, kriz sırasında envanter yönetimi, dağıtım ve karar 
verme sorunlarını içermektedir. Bu konular arasında, envanter yönetimi, farklı 
zamanlarda ihtiyaç duyulan çeşitli sarf malzemeleri insani kriz öncesi, sırası ve 
sonrasında tüm bu zaman çizgilerinde bir endişe kaynağıdır (Apte, 2010: 31). 

İnsani krizlere hazırlık için stratejik planlar geliştirilirken, olası bir felaket 
sonrası operasyonel kararlar ile desteklenmiş olması tüm aşamalarda çok sayıda 
aktörün yer aldığı insani krizlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştıracaktır.

4.  İnsani Yardım Lojistiği Paydaşları

Jahre vd., (2016)’a göre insani yardım kuruluşları, yardıma dâhil olan bir grup 
aktördür; hükümetler, hayırseverler, işletmeler ve bireyler dâhil olmak üzere 
bağışçılar; ulusal ve uluslararası ordular, etkilenen ülkelerin kendi hükümetleri 
ve yardım sağlamakla görevli iç departmanları, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Hareketi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde STK’lar, Birleşmiş Milletler 
(BM) sistemi ile gıda ve hizmet sağlayan özel şirketlerdir. 

İnsani yardım lojistiği ile ilgili en önemli kısımlardan biri teşkilat ilişkisi 
ve iş birliğidir. Paydaşlar olarak da tanımlayabileceğimiz bu aktörler; hem 
merkezi hem de bölgesel düzeydeki devlet kurumlarını, bağışçı kurumlar ve 
ülkeleri, gönüllü grupları, askeri lojistik birimlerini, STK’ları, özel sektörü 
ve akademisyenleri içermektedir. Değişik kurumların farklı teşkilat birimleri 
olsa da uygun iletişim, iş birliği ve koordinasyon ile tüm teşkilatlar aynı amaç 
doğrultusunda faaliyet göstermelidir. (Şen ve Saylam 2020: 380). 

İnsani yardım kuruluşları ülke içi operasyonlar, bölgesel operasyonlar 
STK’lar, yardım ajansları, bağışçılar, müdahale operasyonları ve faydalanıcılar 
şeklinde tüm paydaşlarla birlikte ele alınmalıdır (Thomas, 2003: 10).

Farklı tanımların ortak görüşüne göre STK’lar kar amacı gütmeyen, 
gönüllü, kendi kendini yöneten, insani veya kamu hizmetleri odaklı ve 
üyelerin (örneğin taban örgütleri) veya nüfusun diğer üyelerinin ( örneğin, bir 
ajans) yararına işlev görmektedir (Nanthagopan, 2017: 38). Bununla birlikte 
STK’lar özellikle, özel sektör veya kamu sektörü tarafından ele alınmayan ve 
savunuculuk, sağlık, yaygın eğitim, yardım ve kapasite geliştirme alanlarında 
toplumla doğrudan etkileşime odaklanan insani yardım odaklı faaliyetler için 
işlev görmektedir (Nanthagopan, 2017: 37).

İnsani yardım operasyonları doğa ve insan kaynaklı insani krizlerdeki 
artışın sonucu olarak çok sayıda aktörün birlikte çalışmak durumunda olduğu 
olağan dışı durumlardır. Kaynakların daha stratejik bir şekilde kullanılması, 
insani yardım kuruluşlarının, bağışçıların güvenini artırmasına ve bağışçıların 
giderek daha fazla kuşkulanmasıyla uzun vadeli taahhüdünü artırmasına 
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olanak tanır. Aslında, bağışçılar, insani yardım kuruluşlarından sponsorlukları 
karşılığında hesap verebilirlik, şeffaflık ve paranın karşılığını giderek daha fazla 
talep etmektedir (Scholten vd., 2010: 623).

5. İnsani Yardım Lojistiğinde Koordinasyonun Önemi

Bir bölgede bir felaket meydana geldikten sonra, sorumlu devlet kuruluşlarının 
yanı sıra farklı ulusal/uluslararası kuruluşlar ve STK’lar insani yardım 
operasyonlarının yürütülmesinde görev almaktadır. Bunun temel nedeni, 
yeterli kaynak, ekipman ve (profesyonel) insan kaynakları eksikliğidir. Farklı 
organizasyon yapıları ve kültürlerden gelen birçok grubun verimli ve etkin 
kullanımı, aralarında yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerektirmektedir. 
Bununla birlikte afet sonrası yardım operasyonlarının kaotik doğası, gerekli 
kaynakların eksikliği, farklı ve çok sayıda yardım kuruluşunun varlığı; 
ekip çalışmasının eksikliğine ve dolayısıyla birçok yardım operasyonunun 
başarısızlığına katkıda bulunmuştur. Bu nedenle insani lojistik operasyonların 
koordinasyonu, özellikle hazırlık ve müdahale aşamalarında, insani yardım 
lojistiğinin en önemli yönlerinden biridir (Nikbakhsh ve Farahani, 2011: 336).

İnsani acil durumlarda ilgili tüm aktörler arasındaki işbirliği ve 
koordinasyon büyük ilgiyi hak etmektedir (Balcık vd., 2010: 23). İlgili taraflar 
arasında koordinasyon ve işbirliği yoksa toplum temelli gönüllüler ve personel 
ağı aracılığıyla gerçekleştirilecek faaliyetler mümkün olmayacaktır. İnsani 
lojistik, planlama, dağıtım ve kurtarma çabalarının tüm süreçlerinde tüm 
aktörlerin desteği gereklidir. Son felaketlerden öğrenilen en önemli derslerden 
biri, sistemin iç ve dış ortakları, askeri ve sivil, özel sektör ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar arasındaki işbirliği olmadan müdahale yeterli olmaktan 
uzak olacağıdır (Apte, 2010: 12-13). 

İnsani krizlerin ağır sonuçları nedeniyle, genellikle çok sayıda 
kuruluş yardım operasyonları yürütmektedir. Bir felaket sonrasında yardım 
operasyonlarının özellikleri, farklı kuruluşlar arasındaki işbirliğine dayalı 
operasyonların başarılı koordinasyonu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. İnsani 
lojistik operasyonlarının koordinasyonunda önemli faktörler bazıları şunlardır 
(Nikbakhsh ve Farahani 2011: 318):

•	 İlgili organizasyon sayısı ve çeşitliliği 
•	 Bağışçı beklentileri ve finansman yapısı 
•	 Öngörülemezlik
•	 Kaynak kıtlığı ve aşırı arz
•	 Koordinasyon maliyetleri 



208    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Sonuç

Felaketler gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş olsun, herhangi bir 
ülkede insan yaşamını her zaman derinden etkilemiştir (Nikbakhsh ve Farahani, 
2011: 325). Bu nedenle, insani krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak için proaktif 
planlama, tüm insanlar için daha iyi yaşam koşulları için gerekli bir adımdır. 
Bu gibi durumlarda etkili yardım operasyonlarının yürütülmesi büyük önem 
taşımaktadır (Nikbakhsh ve Farahani, 2011: 326).

Bu bölümde, insani yardım lojistiğine değinen temel kavramlar üzerinde 
durulmuştur. Sonuç olarak, insani yardım lojistiğin çeşitli yönleri insani 
yardımın tüm paydaşları ve akademisyenler için oldukça dikkat çekicidir. İnsani 
krizlerin karmaşıklıkları ve belirsizlikleri ile başa çıkmak için daha gelişmiş 
insani lojistik sistemler üzerinde durulmalıdır. İnsani yardım lojistiğinin tüm 
faaliyet ve aşamaları farklı araştırma yöntemleri ve modellerle geliştirilmelidir. 
Multidisipliner bir alan olarak insani yardım konusu farklı disiplinleri bir araya 
getiren çalışmalarla daha anlamlı hale gelecektir.
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1. Giriş 

21. yüzyıl dünyası çok dinamik, çoğunlukla öngörülemez ve gün geçtikçe 
daha karmaşık ve çelişkili hale bürünmektedir. Bu hızlı değişim, stratejik iş 
liderlerinin giderek artan bir şekilde “VUCA” dünyası olarak adlandırdığı 

yeni bir ortam yaratmaktadır (Baydaroğlu, 2020). 1990’ların sonlarında ortaya 
çıkan askeri kökenli kısaltma, giderek daha istikrarsız ve hızla değişen bir iş 
dünyasını yansıtan oynaklık, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık terimlerini 
temsil etmektedir (Lawrence, 2013: 21). Yeni dünyayı hakimiyet altına alan, yeni 
VUCA düzensizliği hem iş hem de sosyal yaşamın artık “yeni normali” haline 
gelmiştir. Eski zamanlara dönmek gibi bir seçeneğimiz de bulunmamaktadır. 
VUCA dünyası belirsiz olmakla beraber doğru yönetildiğinde işletmelere büyük 
fırsatlar da sunmaktadır (Baydaroğlu, 2020). 

Diğer yandan bu yeni VUCA dünyasında fırsatları yakalayabilmek için, 
insan kaynakları uzmanlarının liderlik geliştirme odaklarını ve yöntemlerini 
değiştirmesi gerektirmektedir (Friedman, 2020). Çünkü işletmelerin hızla 
değişen iş ortamı nedeniyle fırsatlardan yararlanmada veya tehditlerle başa 
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çıkmada esnek olmaları ve hızlı hareket etmeleri gerektiği görülmektedir 
(Bazigos, Smet ve Gagnon, 2015: 4). 

Çalışmada VUCA hakkında genel bilgiler verilmiş, VUCA dünyasının 
zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelecek başarılı bir yönetim için gerekli 
liderlik becerilerinden bahsedilmiştir. Ayrıca son derece hızlı ve karmaşık 
bir temposu bulunan VUCA dünyasında liderlerin kendilerini geliştirmek 
konusunda yardımcı olabilecek düşünme yeteneklerini artırıcı faaliyetleri ele 
alınmış, VUCA dünyasının ciddiyeti fark edilmediğinde yaşanan başarısızlıklara 
örnekler verilmiştir. 

2. VUCA Tanımı ve Bileşenleri

2.1.	 VUCA	Tanımı

Yaklaşık otuz yıl önce, ABD Ordusu Savaş Koleji’ndeki sosyal bilimciler, 
öğrencilerinin gelecekte faaliyet göstermeleri gereken ortamı karakterize etmek 
amacıyla “VUCA” kısaltmasını ortaya çıkarmışlardır. Oynaklık, belirsizlik, 
karmaşıklık ve muğlaklık anlamına gelen VUCA, o zamandan beri türbülans 
etkisini tanımlamak için hem jeopolitik hem de ticari bağlamlarda kullanılan 
biraz genelleştirilmiş bir terim haline gelmiştir. Son on yılda ise liderler ve 
işletmeler üzerindeki etkilerini tartışan ve giderek artan sayıda makale, kitap, 
blog yazısı ve YouTube videosu üretmişlerdir (Baran ve Woznyj, 2019: 1). 
1990’ların sonuna kadar VUCA kısaltması yeni yeni kullanılmaya başlanmış 
olmakla birlikte ilk defa 1987’de Bennis ve Nanus’un liderlikle ilgili teorilerine 
dayanmaktadır (Akdemir, Günaydın ve İnal, 2021: 347). 

VUCA daha sonra stratejik iş liderleri tarafından “yeni normal” haline gelen 
kaotik, çalkantılı ve hızla değişen iş ortamını tanımlamak için benimsenmiştir. 
Oluşturulan kısaltma ve ifade ettiği ortam, temelinde askeri bir kökene sahip olsa 
da günümüz iş dünyası tarafından hem benimsenmiş hem de önemli derecede 
kendini hissettirmeye başlamıştır (Brittain, 2012). VUCA, tüm insanların karşı 
karşıya kaldığı, değişken ve kaotik iş çevresini ve aynı zamanda ekonomik ve 
fiziksel çevreyi de en iyi şekilde tanımlayan bir kavramdır (Sullivan, 2012). 

2.2.	 VUCA	Bileşenleri

VUCA, volatility (değişkenlik), uncertainty (belirsizlik), complexity 
(karmaşıklık), ambiguity (muğlaklık) kelimelerinden oluşmaktadır. Geleneksel 
bilim ve iş modellerinin altında yatan temel varsayım, bireysel unsurların 
statik olduğunu ve aralarında herhangi bir dinamik etkileşimi öngörmediğini 
öne süren sabit durum kuralıdır (Lawler vd., 2015: 619). Ancak VUCA’nın 
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çerçevesi, dünyanın sosyoekonomik koşullarını oynak (veya değişken), 
belirsiz, karmaşık ve muğlak olarak tanımlar. Değişen VUCA dünyasının her 
bir özelliği, başarılı bir organizasyonu yürütmenin birçok yönünü (yönetim, 
tahmin, planlama ve diğerleri) tek başına ve çarpıcı biçimde engelleyebilir. 
Çoğunlukla, liderler kavramı oluşturan dört bileşeni bir set halinde kullanıp 
her bileşeni eş anlamlı olarak kabul etmektedirler. Sözcükler birbiriyle ilişkili 
anlamlara sahip olsa da, liderlerin anlaması için en değerli olan, aralarındaki 
farklılıklardır (Bennett ve Lemoine, 2014: 312). Bununla birlikte, dört özelliğin 
tümü tarafından tanımlanabilen dünyanın, yalnızca kavramsallaştırılması değil, 
aynı zamanda yönetilmesi ve yanıtlanması da zor olmaktadır (Zaucha, 2019: 
223). Ayrıca VUCA kavramı, sonuçları bakımından tehlikeli olan bir karışım 
sunmaktadır. Dolayısıyla VUCA kavramının anlaşılabilmesi için onu oluşturan 
bileşenlerin kavranabilmesi gerekir. VUCA’yı oluşturan bileşenler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır. 

2.2.1.	 Oynaklık	(Volatility)

Türkçe literatürde değişkenlik olarak da ele alınan volatility, öngörülebilir 
bir düzende olmayan değişimin doğası, hızı, hacmi ve büyüklüğü anlamına 
gelmektedir (Lawrence, 2013: 5). Oynaklık, geçmişte olduğundan daha sık 
meydana gelen bir olgudur. Nitekim Boston Consulting Group’un (BCG) yaptığı 
araştırma son 30 yıldaki en çalkantılı finansal çeyreklerin yarısının 2002’den 
beri gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca finansal karışıklığın 
yoğunluğunun arttığı ve geçmişe göre daha uzun süre devam ettiği sonucuna 
varmıştır (Sullivan, 2012). 

2.2.2.		 Belirsizlik	(Uncertainty)

VUCA dünyasının ikinci özelliği olan belirsizlik, bir organizasyonun 
herhangi bir zamanda karşı karşıya kaldığı olay ve durumların 
yorumlanmasındaki zorlukların sonucudur. Bir olayın hem nedeni hem 
de sonuçları tahmin edilebilir olabilir, ancak bunların bir organizasyonun 
geleceğini nasıl etkileyeceğini veya uygun kaynaklara anında müdahale veya 
proaktif bir yatırım gerektirecek kadar önemli olup olmayacağını tahmin 
etmek imkansızdır (Zaucha, 2019: 224). Başka bir deyişle belirsizlik, 
geleceğin iş açısından görülememesi olarak tanımlanabilir (Yıldız, 2022). 
Belirsizlik, sebep ve sonuçla ilgili değildir. Daha ziyade herhangi bir olayın, 
anlamlı bir etki oluşturacak kadar önemli olup olmadığının belirlenmesi 
hususunda yaşanan bilgi eksikliği ile ilgilidir (Bennett ve Lemoine, 2014: 314).  
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2.2.3.	 	Karmaşıklık	(Complexity)

VUCA’daki “C” karmaşıklığı temsil etmektedir. VUCA dünyasında karmaşıklık 
olarak nitelendirilen durumların, herhangi bir sorun ortaya çıktığında anlaşılması 
güç ve birden fazla etki faktörüne sahip olduğu ortamlar olduğunu söylemek 
mümkündür (Sullivan, 2012). Başka bir deyişle, karmaşıklık dünyaya sonsuz 
miktarda veriyi analiz etme zorunluluğu merceğinden bakmak anlamına gelir. 
Karmaşık durumlarda, ilgili bilgileri bütünüyle toplamak, sindirmek ve anlamak 
için çok çaba sarf etmek gerekmektedir (Snowden ve Boone, 2007: 3). 

2.2.4.	 Muğlaklık	(Ambiguity)

VUCA dünyasının son bileşeni olan muğlaklık bir olayın anlamı hakkında netlik 
eksikliğidir. Lawrence’ın (2013: 5) belirttiği gibi, “olan şeylerin arkasındaki 
nedenler ve ‘kim, ne, nerede, nasıl ve neden’ sorularının cevabı belirsizdir ve 
tespit edilmesi zordur”. VUCA dünyasında, oyunun kuralları hakkında bilgi 
eksikliği söz konusudur (Zaucha, 2019: 225). Bir durum muğlak olduğunda, 
bilgi toplamak yararsızdır, çünkü muhtemelen hangi bilgilerin toplanmasının en 
yararlı olacağı da bilinemeyecektir (Bennett ve Lemoine, 2014: 316).  

3. VUCA Dünyasının Özellikleri

Günümüz iş ortamında, hız, analiz ve çözüm için belirsizliğin ortadan kaldırılması 
gereken “sorunlar” dünyasından, sabretme, mantıklı olma ve belirsizlikle 
çarpışmayı gerektiren “ikilemler” dünyasına doğru ilerlenmektedir (Guterman 
ve King, 2014). VUCA dünyasında değişim tüm zamanlardan daha fazla 
gerçekleşmekte, gelecek öngörülememekte, alternatifler çoğalarak artmakta ve 
tüm alternatifler hakkında düşünme şekilleri de değişmektedir (Tovar, 2016). 

Birçok yönetim düşüncesinde ve organizasyonda stres sözcüğünün yaygın 
hale geldiği bir çağ yaşanmaktadır. Koşullar değiştikçe insanlar bu değişikliklere 
uyum sağlamaya çalışmakta ancak bu süre içinde koşullar tekrar değişmektedir 
(Webb, 2016). Bu nedenle VUCA dünyası, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında 
mevcut çözüm yolunun tüm durumlarda etkili olacağı konusunda garanti 
vermeyen ve bazen de sorunlara çözüm bulunamayan bir dünyayı tasvir eden 
bir kavramdır. VUCA hem işleri hem de işletmeleri daha önce görülmemiş 
bir şekilde etkilemektedir. Önceleri işletmeler tarafından kalıcı olmayan bir 
durum olarak algılanmış olsa da günümüz dünyasında VUCA’nın artık kalıcı 
ve yeni normal olarak adlandırılan bir durum olduğu konusunda görüş birliği 
sağlanmıştır (Roy, 2020). 
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VUCA dünyasının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 
(Yurdasever ve Fidan, 2021: 1650-1651):

 Hız, her zamankinden daha fazla benimsenmiş ve önemli hale gelmiş, yeni 
fikirlerin yayılma hızı artmıştır.

 Ağların önemi artmıştır, başarılı olanlar hem satış hem de dağıtımda ağ 
oluşturan şirketler olmaya başlamıştır.

 Doğrusallık sona ermiş, matris veya sanal organizasyon tasarımları 
gelişmiştir. 

 Sürekli bir karışıklık, belirsizlik, kriz ve karmaşıklık etkisi söz konusudur. 
 Bilgi miktarının hacmi artmış, kaynağı belli olmayan büyük miktarlarda ve 

hızla değişen bilgi ortaya çıkmıştır 

Baran ve Woznyj (2019) 1000’den fazla iş liderinden, popüler basının ve bilimsel 
literatürlerin gözden geçirilmesine ve deneyimli yönetim danışmanlarıyla 
yapılan görüşmelere dayanarak belirledikleri 35 eğilimin gelecek üç yıl 
içinde organizasyonlarını ne derece etkileyeceğini hazırladıkları bir anket ile 
derecelendirmelerini talep etmişlerdir. VUCA’ya katkıda bulunan bu eğilimler 
beş kategoride toplanmıştır: Bunlar; teknolojik gelişmeler ve yenilikler, ekonomik 
ve finansal konular, çevresel ve toplumsal kaygılar, jeopolitik düzenlemeler ve 
güvenlik sorunları ve işgücü dinamikleridir. 35 yıkıcı eğilimden en yıkıcı olarak 
derecelendirilen üç eğilim, insanların dağınık konumları, ekonomik döngüler/
durgunluk ve hükümetin iş üzerindeki etkisinde işbirliği yapmasına yardımcı 
olan araçlar olarak belirlenmiştir. 

4. VUCA ve Liderlik

Daha yaşlı nesiller, en kötü dalgalanmalardan (örneğin savaşlar, salgın 
hastalıklar) sonra bile dünyanın genellikle sabit duruma döndüğü istikrar ve 
öngörülebilirlik paradigmasında büyümüştür. Bu nedenle önceden, yönetim 
modelinin tüm öğelerini daha önce kanıtlanmış ve başarıya götürecek şekilde 
uygulamak yeterli olmuştur (Zaucha, 2019: 226). İşlerimizi yürütme veya işimiz 
hakkında düşünme biçimlerimiz on yıl içinde önemli ölçüde değişmiştir. Siyasi, 
ekonomik, sosyal ve teknolojik cephelerde meydana gelen hızlı değişimler, 
örgütleri giderek daha fazla VUCA’ya dönüştürmektedir (Sarkar, 2016: 9). 

VUCA dünyasının olmadığını düşünüp reddetmek ve işleri her zaman 
yapılan şekliyle yapmaya devam etmek gibi tepkilerin hiçbiri günümüz 
dünyasının yeni gerçekliğiyle yüzleşmede ne yardımcı ne de yeterlidir (Zaucha, 
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2019: 226). Hız, zindelik, esneklik, çeviklik kavramları dünya standartlarında 
bir sporcuyu tanımlamak için bir organizasyondan veya liderlerinden daha sık 
kullanılan kelimeler haline gelmiştir. 21. yüzyıl, devam eden dijital devrim 
ve genişleyen küresel pazarlar tarafından yönlendirilen bir yenilik çılgınlığı 
oluşturmaktadır. Hızlandırılmış belirsizlik ve değişim ortamımız sona 
ermeyecek ve yatışmayacak gibi görünmektedir (Horney, Pasmore ve O’Shea. 
2010: 32). 

VUCA dünyasının yaratmış olduğu yeni dünya düzeni ile iş yaşamında 
meydana gelecek etki ve tepkiler farklılaşacaktır. Dolayısıyla, işletmeler ve 
liderler karşılarına çıkacak yeni sorunları alıştıkları eski yöntemlerle çözmeye 
çalışmak yerine değişimi kabul ederek yeni dünya düzenine uyarlanabilir bir 
biçime dönüşmeye çalışmalıdırlar (Alkoç, 2021: 997).

Vucanın bileşenleri bölümünde anlatılan VUCA’nın her bir bileşeni, 
farklı ve benzersiz bir optimal eylem planı gerektirir. Diğer yandan, VUCA 
bileşenlerinin her birinin, tek başına her zaman sorun yaratan bir etkisi olacağı 
söylenememekle birlikte, dört VUCA bileşeninde aynı anda meydana gelen 
artışların yaşanması ise bu durumun tehdit oluşturmasına neden olabilmektedir 
(Prensky, 2014). Dolayısıyla, bu bileşenleri kullanarak bir matris oluşturulması 
ve bu matris yardımıyla mevcut koşulların kombinasyonunu dikkate alarak ayrı 
ayrı stratejilerin belirlenmesi, VUCA dünyasında yer alan bir lider için kullanışlı 
bir araç olacaktır (Yurdasever ve Fidan, 2020: 1649). VUCA’yı oluşturan 
bileşenlerin etkili bir şekilde nasıl ele alınması gerektiği aşağıdaki tabloda 
(Tablo 1) özetlenmiştir. 

Tablo 1. VUCA Çerçevesindeki Ayrımlar

Nedir? Örnek Etkili bir şekilde nasıl ele 
alınır?

Oynaklık Nispeten dengesiz 
bir değişimin 
yaşanması.
Oynak bir 
ortamda bilgi 
mevcut ve durum 
anlaşılabilirdir, 
ancak değişim sık 
yaşanır ve bazen 
öngörülemezdir.

Emtia fiyatlandırması 
genellikle 
değişkendir; Örneğin, 
jet yakıtı maliyetleri 
21. yüzyılda oldukça 
değişken olmuştur.

Çeviklik, oynaklıkla başa 
çıkmanın anahtarıdır. 
Kaynaklar, gevşeklik 
oluşturmaya ve gelecekteki 
esneklik için potansiyel 
yaratmaya yönelik agresif bir 
şekilde yönlendirilmelidir.
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Belirsizlik Bir olayın anlamlı 
sonuçları olup 
olmayacağı 
ile ilgili bilgi 
eksikliğinin 
yaşanmasıdır.  
Durumun nedeni 
ve sonucu 
anlaşılır olmakla 
birlikte bir 
olayın önemli bir 
değişikliğe neden 
olup olmayacağı 
bilinmemektedir.

Teröre yönelik 
mücadele girişimleri 
genellikle 
belirsizliklerle 
doludur; terörizmin 
birçok nedeni 
anlaşılmakta, 
fakat saldırıların 
ne zaman ve nasıl 
gerçekleşeceği 
net bir şekilde 
bilinmemektedir.

Belirsizlik için ilk önceliğin, 
risk ve fırsatların açık bir 
şekilde tanımlanması ve kontrol 
edilebilir çözüm yolları olması 
gerekmektedir (Yıldız, 2022). 
Çünkü bilginin, belirsizliğin 
azaltılmasında kritik bir 
önemi vardır. İşletmeler 
yeni verileri toplamak ve bu 
verileri yeni perspektiflerden 
değerlendirebilmek için mevcut 
bilgi kaynaklarının ötesine 
geçmelidir.

Karmaşıklık Ayrıntılı bir bilgi 
ve süreç ağı 
oluşturan birbirine 
bağlı birçok 
parça; genellikle 
çok karmaşık 
ve çokşekillidir. 
Ancak mutlaka 
değişim yaratması 
gerekmemektedir. 

Dış pazarlara 
açılmak genellikle 
karmaşıktır; yeni 
ülkelerde iş yapmak 
genellikle karmaşık 
tarifeler, yasalar, 
düzenlemeler ve 
lojistik konular 
ağında gezinmeyi 
içerir.

Gereksiz kaynakların 
stoklanması veya gereksiz 
bilgilerin toplanması yerine, 
şirket içi operasyonları dış 
karmaşıklığa uyacak şekilde 
yeniden yapılandırmak, bunu 
ele almanın en etkili ve verimli 
yoludur. Firmalar, çevresel 
karmaşıklıkları yansıtmak 
için kendi operasyonlarını 
ve süreçlerini ‘eşleştirmeye’ 
çalışmalıdır.

Muğlaklık Oyunun temel 
kurallarıyla ilgili 
bilgi eksikliği 
söz konusudur. 
Neden ve sonuç 
anlaşılmamıştır 
ve ne bekleneceği 
konusunda 
tahminlerde 
bulunmak için 
emsal bir olay 
yoktur.

Basılı medyadan 
dijital medyaya 
geçiş çok muğlak 
olmuştur; şirketler 
hala müşterilerin 
yeni teknolojiler göz 
önüne alındığında 
verilere ve eğlenceye 
nasıl erişeceğini 
ve bunları nasıl 
deneyimleyeceğini 
öğrenmektedir.

Muğlaklık durumunda, 
başarının anahtarı, bol 
kaynaklar, bilgi toplama veya 
yeniden yapılandırma değildir. 
Muğlaklığı azaltmak için 
deneyim gereklidir. İşletme 
liderleri, eski iş kurallarının 
artık geçerli olmadığı 
durumlarda hangi stratejilerin 
yararlı olup olmadığını 
ancak akıllı deneyler yaparak 
belirleyebilirler.

Kaynak: Bennett ve Lemoine (2014: 313).  
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Şekil (1), yıkıcı eğilimlerin, bu eğilimleri yönetmenin önündeki engellerin 
ve VUCA›yı yönetmek için bu engellerin üstesinden gelmek için önerilen 
uygulamaların birbirine nasıl uyduğunu ve birbirlerini nasıl bilgilendirdiğini 
gösteren bütünleştirici bir örnek göstermektedir. Yani, iş ortamında mevcut 
olan birçok yıkıcı eğilim, liderler ve kuruluşlar için yanıt verme ve değişme 
konusunda hem zorluklar hem de fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, bu 
tür değişiklikler düşünüldüğünde, liderlerin etkin ve verimli bir şekilde yanıt 
vermesini engelleyen birçok engel bulunmaktadır.

Şekil 1: VUCA, Yönetimsel Engeller ve Önerilen Uygulamalar

Kaynak: Baran ve Woznyj (2019: 8). 

Baran ve Woznyj (2019), yaptıkları bir çalışmada liderlerin çevrelerindeki 
en büyük aksaklıkları yönetebilecekleri ve bunlara yanıt verebilecekleri 
eyleme geçirilebilir yollar sağlamak için liderlerin de belirlediği engellerle 
eşleştirmişlerdir. Bu engelleri aşmak için uygulanabilecek yönetim stratejilerini 
aşağıdaki gibi belirlemişlerdir: 

• Statükonun Ataletini Yönetmek: Statükonun ataletinin zorluğunu en 
doğrudan karşılayan örgütsel çevikliği teşvik etme uygulaması liderlik ve 
rol modellemedir. Yani, liderler, insanların fikirlerini paylaşma ve dürüstçe 
iletişim kurma konusunda kendilerini rahat hissettikleri destekleyici bir 
ortam geliştirerek iletişim hatlarını açabilirler. 
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• Zaman ve Örgütsel Tasarım Engellerini Yönetmek: Stratejik uyum ve 
yetenek yönetimi, liderlerin çevikliği engelleyebilecek örgütsel tasarımın 
yapısal sorunlarını yakından incelemesini ve ele almasını içermelidir. 
Yalnızca iletişim hatlarını açık tutmak değil, aynı zamanda çalışanları nasıl 
karar verecekleri ve bunları gerçek zamanlı olarak iletecekleri konusunda 
eğitmek de önemlidir. 

• Müşteri ihtiyaçlarına Tepkisizliği Yönetme: Derin müşteri odaklılık, bu engeli 
en doğrudan aşan uygulamalar dizisidir. Özellikle müşteri ihtiyaçlarındaki 
değişim ve eğilimleri öngörmek, belirsizliği azaltmaya ve müşteriler için 
değer yaratmaya yardımcı olmak için önemlidir. 

• Büyüme Sancılarını Yönetmek: Liderlerin sürekli iyileştirme, esneklik ve 
büyüme zihniyetine dayanan bir kültür oluşturmaları, çalışanlara çevik 
davranışların norm olduğunu ve beklendiğini işaret etmeleri de önemlidir. 

•  Yavaş İletişim ve Bürokrasiyi Yönetmek: Liderlerin, organizasyonel 
çevikliğin kritik bir bileşeni olan değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt 
vermelerine ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak için kararlar, iş 
güncellemeleri ve pazar değişiklikleri konusunda şeffaf olmaları önemlidir. 

• Eski Süreçleri Yönetme: Eski süreçler, yukarıda açıklanan atalet engelinin 
bir fonksiyonu olarak da devam edebilir. Bu gibi durumlarda, liderlik ve 
rol modelleme muhtemelen çözümün önemli bir parçasıdır. Liderlik, hem 
stratejik bir bakış açısıyla çevikliği desteklemek hem de bir işgücünü 
yönlendirmek ve modellemek için önemlidir (Baran ve Woznyj, 2019: 9).

VUCA dünyasına hazır olmak ve onunla mücadele edebilmek amacıyla liderler 
ve araştırmacılar büyük çaba harcamaktadırlar. Bu çabalar sonucunda oluşan 
yaklaşımlar arasından en bilineni “VUCA Prime” yaklaşımıdır (Yurdasever ve 
Fidan, 2020: 1651). VUCA Prime, Institute for the Future’ın (Gelecek Enstitüsü) 
önemli bir üyesi ve Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an 
Uncertain World kitabının yazarı Bob Johansen tarafından geliştirilmiştir. VUCA 
Prime, liderlerin VUCA dünyasında liderliği anlamlandırmaya yardımcı olmak 
için geliştirebilecekleri becerilerin sürekliliği olarak görülebilir (Lawrence, 
2013: 6). 

VUCA Prime yaklaşımı Şekil 2’de görülmektedir.
Modele göre, oynaklığa karşı vizyon, belirsizliğe karşı anlama, karmaşıklığa 

karşı netlik ve muğlaklığa karşı çeviklik geliştirilerek VUCA’nın olumsuz 
etkileri olumlu hale dönüştürülebilir ve böylece yeni fırsatlar oluşturulabilir 
(Alkoç, 2021: 994).



222    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Şekil 2: VUCA Prime
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Kaynak: Baydaroğlu, 2020. 

* Oynaklıktan Vizyona: VUCA Prime’da, oynaklığa vizyonla karşı 
konulabilir. Kuruluşlarının nerede olmasını istediklerine dair net bir 
vizyona sahip liderler, işletmenin vizyonunu göz önünde bulundurarak 
alacakları kararlar ile ortaya çıkan yeni rekabet alanları gibi oynak çevresel 
değişiklikleri daha iyi atlatabilirler (Lawrence, 2013: 6). Vizyon, insanın 
çabasının doğru alanlar ile kesişmesini sağlar bu da yaratılan tüm emek ve 
enerjinin en olumlu ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bu noktada 
en önemli görevin de vizyoner liderlere düştüğünü söylemek mümkündür 
(Yurdasever ve Fidan, 2020: 1652).

* Belirsizlikten Anlamaya: Belirsizlik, bir liderin durma, bakma ve dinleme 
yeteneği olan anlamayla karşılanabilir. Bir VUCA dünyasında etkili olmak 
için liderler, değişkenliği anlamak ve vizyonla liderlik etmek için işlevsel 
uzmanlık alanlarının ötesine bakmayı ve dinlemeyi öğrenmelidir. Bu, 
liderlerin kuruluşlarındaki her düzeydeki çalışanla iletişim kurmasını ve ekip 
çalışması ve işbirliği becerilerini geliştirmesini ve sergilemesini gerektirir 
(Lawrence, 2013: 6). Çünkü farklı görüşlerin dinlenip sentezlenmesi, 
liderlerin anlama başarılarının artmasını sağlamaktadır. Belirsizlik, VUCA 
dünyasında anlamaya boyun eğmektedir (Yurdasever ve Fidan, 2020: 1653). 

* Karmaşıklıktan Netliğe:  Netliğin, son derece baskıcı, kalabalık ve yoğun 
olan bu dünyada işlerin basitleştirilmesi ve karmaşıklığın dağıtılmasında 
gerçek bir yetenek olduğu söylenebilir (Beytekin ve Özkanlı, 2020: 99). 
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Zira karmaşıklığın yarattığı sorunlu VUCA dünyasından ancak işlerin 
netleştirilip basitleştirilmesi yoluyla çıkılabilir. Dolayısıyla liderler karmaşık 
durumlara netlik kazandırıp astlara yön vermeli ve yapılması gereken işleri 
sadeleştirip buna göre uygulanmasını sağlamalıdırlar. (Yurdasever ve Fidan, 
2020: 1645-1646). 

* Muğlaklıktan Çevikliğe: Muğlaklığa, işletmeyle bütünsel iletişim kurma ve 
sorunlar karşısında geliştirilen çözümlerin uygulanmasında hızlı davranma 
becerileriyle karşı koymak mümkündür (Lawrence, 2013: 7). Liderlerin 
VUCA dünyasında tamamen muğlaklıktan kurtulmaları mümkün değildir. 
Bu nedenle muğlaklıktan kurtulmaya çalışmak yerine çeviklik ve esneklik 
yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü VUCA dünyasında 
katı hiyerarşik yapılar cezalandırılırken, ağlar çevik olmaları nedeniyle 
ödüllendirilirler (Yurdasever ve Fidan, 2020: 1652).

VUCA liderleri, nereye gittiklerini görmek için öngörüye sahip olmalı, ancak 
aynı zamanda oraya nasıl gidecekleri konusunda esnek kalmalıdırlar (Lawrence, 
2013). Liderler bir çift sorunla karşı karşıyadır: VUCA genel, kaçınılmaz ve 
çözülemez olarak görülürse, liderler hiçbir şey yapmaz ve gerçek bir sorunu 
çözemezler. Bunun yanında, liderler çevreyi yanlış okuyup yanlış mücadeleye 
hazırlanırlarsa, kaynakları yanlış yönlendirecek ve asıl sorunu ele almakta 
başarısız olacaklardır (Bennett ve Lemoine, 2014: 312).  

VUCA ile başa çıkma konusunda genel olarak kabul edilen düşünce, kişi, 
ekip ve örgütsel düzeylerdeki çevikliğin VUCA’nın etkili yönetimi için gerekli 
olduğudur. Kuruluşlar için çeviklik, tehditlerin veya fırsatların zayıf sinyallerini 
tespit etmek ve bunlara hızla yanıt vermek için ortamın ve kuruluşun paydaşlarının 
sürekli olarak algılanmasını ve izlenmesini içerir. Bütün işletmelerin VUCA 
dünyasında faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde yöneticilerin bununla nasıl başa 
çıkabileceğini bilmeleri ve VUCA karşısında işletmelerinin çevik olması için 
hangi yönetim uygulamalarını uygulayacaklarını araştırmak onlara yardımcı 
olacaktır. Yöneticilerin ve kilit karar vericilerin işletmelerini türbülans boyunca 
yönlendirmek için kullanabilecekleri birbiriyle ilişkili üç eylem seti olarak, 
Şekil 3’teki model önerilebilir. Bu üç eylem kümesinin, türbülansın ortasında 
herhangi bir ekibin veya organizasyonun devam eden başarısının merkezinde 
olduğu düşünülmektedir (Baran ve Woznyj, 2019). 
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Şekil 3: VUCA›yı Birbiriyle İlişkili Üç Eylem Dizisi Aracılığıyla Yönetmek
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Kaynak: Baran ve Woznyj (2019: 2).

Şekil 3’ten de anlaşıldığı üzere çalkantılı ve küresel bir işyerinde lider çevikliğini 
sürdürmeye ve ustalaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır  (Hameed ve Sharma, 2020: 
2380). “Leadership Agility: A Business Imperative for a VUCA World” (Liderlik 
Çevikliği: VUCA Dünyası İçin Bir İş Zorunluluğu) kitabının yazarları Horney, 
Pasmore ve O’Shea’nın belirttiği gibi, başarılı olmak için “liderler insan, süreç, 
teknoloji ve yapıda sürekli değişiklikler yapmalıdır. Bu, karar vermede esneklik 
ve çabukluk gerektirir” (Horney, Pasmore, O’Shea, 2010). 

Liderlerin VUCA’yı kendi ortamlarında algılamaları, değerlendirmeleri 
ve izlemeleridir en önemli unsur. Örneğin, rutin günlük işlerini yürüten bir 
grup nükleer mühendise liderlik etmek, bir projede ilk kez birlikte çalışmayı 
deneyen bir grup giriş seviyesi analisti yönetmekten çok farklıdır. İlkinde, 
liderin görevi öncelikle yüksek performansın önündeki engelleri kaldırmak 
ve destekleyici bir ortam oluşturmaktır. İkincisinde ise, liderin işi, durumun 
yeniliği ve katılımcıların deneyimsizliği nedeniyle netlik, yön ve sürekli geri 
bildirim sağlamaya odaklanır (Baran ve Woznyj, 2019: 3). Dolayısıyla liderler, 
değişimle daha iyi başa çıkabilmek için organizasyon üyelerini etkinleştirmeye 
odaklanmalı ve en çok güçlendirilmesi gereken alanları belirleyerek bu alanda 
organizasyonun kapasitesini değerlendirmelidirler (Pearse, 2017: 89). 

Gentry ve Leslie (2007) gerçekleştirdikleri bir çalışmada 30 sektördeki 
101 firmada 24.000 çalışanla anket yaparak kilit liderlik yetkinliklerini 
araştırmışlardır. Buna göre risk alma yeteneği, çalışanlara liderlik etmek, 
yeteneklerin en iyi şekilde tahsisi, iletişim, değişim yönetimi, dinleme, mentorluk, 
karar verme, güç ve yenilikçilik en önemli unsurlar olarak tespit edilmiştir. Bu 
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da VUCA dünyasında etkili bir liderlik için gerekli olarak ele alınan unsurların 
önemini kanıtlamaktadır. Bu nedenle CEO’lardan diğer yöneticilere kadar tüm 
liderler, kuruluşlarının VUCA iş ortamının gereksinimlerine yanıt vermesini 
sağlamada önemli bir role sahip olmaktadır (Sarkar, 2016: 9).

5. VUCA Başarısızlıklarına Örnekler

Henry	 Ford’un	 Model	 T’yi	 Değiştirmeyi	 Reddetmesi	 Hatası:	 Tin Lizzie 
olarak da bilinen Model T otomobil, Ford Motor Company tarafından 1908’den 
1927’ye kadar üretildi. Henry Ford, maliyetleri düşük tutmak için bir montaj 
hattı üretim yaklaşımı kullandı. Vizyonu, orta sınıf için uygun fiyatlı, dayanıklı 
ve ucuz bir araba üretmekti. 1908 ve 1927 yılları arasında 15 milyondan 
fazla Model T otomobil satıldı. Amerikalılar daha varlıklı hale geldikçe işler 
değişmeye başladı. Tüketiciler daha şık ve konforlu arabalar talep ettiler. Ford 
ise inatçı davranarak Model T’yi değiştirmeyi reddetti. Bu arada Chevrolet gibi 
diğer şirketler daha sportif ve daha hızlı arabalar üretmekteydiler (Rohan, 1996). 

Ford’un mühendisleri onu Model T’ye daha şık bir tasarım sunmaya 
ikna etmeye çalıştılar, bu yüzden Ford tatildeyken güncellenmiş bir Model 
T inşa ettiler. Ancak Ford geri döndüğünde bu duruma öfkelendi ve arabayı 
tekmeleyerek dağıttı (Nazar, 2013). Henry Ford, temel kuralların değiştiğini 
ve tüketicinin kral haline geldiğini fark etmedi. Artık verimli olmak üretimle 
ilgili değildi ve şirketler müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için pazarları nasıl 
segmentlere ayıracaklarını öğrenmek zorunda kalıyorlardı. Henry Ford ise bu 
durumu 1927 baharında anlayabildi. Hızla “Model T’den daha düşük, daha uzun 
ve daha sportif “ bir otomobil olan Model A’yı buldu. Model A, Model T’ye 
göre daha hızlıydı ama fiyatı Model T ile aynıydı ve araba oldukça başarılıydı. 
Bununla birlikte, Ford’un Model T’yi yükseltme konusundaki isteksizliği ona 
otomobil endüstrisinde bir numarada yer aldığı pozisyonuna mal oldu (Rohan, 
1996). 

Kodak’ın,	Dijital	Fotoğraf	Makinesini	1977’de	İcat	Etmesi	ve	Günümüzde	
Bundan	Faydalanamaması: Bunun, vizyon sahibi olmayan CEO’ların yaptığı 
yaygın bir hata olduğunu söylemek mümkündür. Mevcut ürünlerden çok fazla 
gelir elde ettikleri için daha yeni ve daha iyi bir ürüne geçmeleri çok uzun 
sürmektedir. Kodak bir dünya markasıydı ve filmden muazzam bir kâr elde 
etti. Şirket, dijital kamerayı 1977’de icat etti, ancak filmdeki önemli getiriler 
nedeniyle daha iyi teknolojiye geçmek konusunda isteksizdi. Dijital teknolojiye 
geçtiğinde ise çok geçti: diğer firmalar dijital pazarı çoktan ele geçirmişti 
(Roesler, 2015). Doğal olarak, 1980lerin sonlarına doğru şirketin satışları aşırı 
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derecede düştü ve şirket tasarruf amaçlı önlemler almak mecburiyetinde kaldı. 
Kendi dijital kamerasını 1991’de piyasaya sürmesine rağmen şirket bir daha asla 
eski başarısını yakalayamadı. Böylece 120 yıllık bir geçmişe sahip Kodak iflas 
etmek zorunda kaldı. Şirketin iflasını hazırlayan etkenin ise dijital fotoğrafçılık 
teknolojisinin başlamasını sağlayan araştırma ve geliştirme departmanı olduğunu 
söylemek mümkündür (Baydaroğlu, 2020).  

Blockbuster’ın,	Netflix’i	Satın	Alma	Fırsatını	Kaçırması:	2000 yılında 
Blockbuster çok başarılıydı ve binlerce video mağazası vardı. O zamanlar, 
tüketiciler video kiralamak için Blockbuster’a gitmekteydiler. Netflix 
Blockbuster’a, Blockbuster’ın işin mağaza içi kısmıyla onların ise işin çevrimiçi 
kısmıyla ilgileneceği bir teklif sundu. Böylece müşterilere DVD’leri postalama 
ihtiyacı ortadan kalkacaktı. Blockbuster, Netflix yöneticilerini ciddiye almadı. 
Reed Hastings, kurduğu şirket olan Netflix’i eski Blockbuster CEO’su John 
Antioco’ya 50 milyon dolara satmaya hazırdı. Antioco, Netflix’i “çok küçük bir 
niş işletme” olarak gördü. Birkaç yıl sonra ise, Blockbuster iflas etti ve Netflix 
gelişti (Roesler, 2015).

Ross	 Perot’un	 Microsoft’u	 Satın	 Alma	 Fırsatını	 Kaçırması:	 1979’da 
Bill Gates, Electronic Data Systems’ın CEO’su ve kurucusu Ross Perot’a 
Microsoft’u 40 ila 60 milyon dolara satın alma şansı sundu. Perot fiyatın çok 
yüksek olduğunu düşündü ve geri çevirdi. Perot daha sonra bunun “şimdiye 
kadar yaptığı en büyük iş hatalarından biri” olduğunu itiraf etti (Friedman, 
2020: 11). 

IBM’in,	 Microsoft’un	 DOS	 Platformu	 için	 Telif	 Hakkını	 Elinde	
Tutmasına	 İzin	Vermesi:	1980’de IBM, kişisel bilgisayarları için bir işletim 
sistemi geliştirmek üzere Bill Gates’e yaklaştı. Microsoft, 40 çalışanı ve yıllık 
geliri 7,5 milyon dolar olan küçük bir firmaydı; IBM’in ise 340.000’den fazla 
çalışanı vardı. Gates işi aldı ve IBM’e 80.000 dolar karşılığında PC-DOS 
olarak bilinen sistemi oluşturdu. İşletim sisteminin telif hakkının Microsoft’ta 
kalması şartı vardı. Bu durum, Microsoft’un işletim sistemini diğer kişisel 
bilgisayar üreticilerine MS-DOS olarak satmasına izin verdi. IBM, kazanılacak 
gerçek paranın donanımda değil, yazılımda olduğunun farkında değildi. Bugün 
Microsoft, IBM’den daha değerlidir ve önemli ölçüde daha fazla gelire sahiptir 
(Friedman, 2020: 11).

6. VUCA İle İlgili Yapılmış Çalışmalar

Son zamanlarda hem yabancı hem de yerli literatürde giderek popüler hale gelen 
VUCA kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar hız kazanmaktadır. Ancak literatür 
incelendiğinde yabancı literatürde konuyla ilgili çalışmaların daha fazla olduğu 
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görülmektedir. Aşağıda hem yerli hem de yabancı literatürde yapılmış VUCA ile 
ilgili çalışmalardan bazılarına ve sonuçları hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. 

Bennett ve Lemoine (2014) yaptıkları çalışmada, VUCA dünyasının 
performansa yönelik tehditlerini ele almışlardır. Ayrıca yöneticilerin, işletme 
performansını sürdürmek ve iyileştirmek için sınırlı kaynakları uygun şekilde 
paylaştırabilmelerinde VUCA zorluklarının her biri arasındaki farklılıkları nasıl 
değerlendirebileceklerini incelemişlerdir. 

Zaucha (2019),  “Vuca dünyasında yeni bir yönetim ve liderlik paradigması” 
makalesinde VUCA dünyasının özelliklerini sistematik bir şekilde incelemiş ve 
böyle bir ortamda gerekli olan yeni bir yönetim ve liderlik paradigması sunmaya 
çalışmıştır. 

Cihnioğlu ve Salha (2019), turizm işletmelerinin içerisinde yer aldığı 
VUCA dünyasını tanımlamaya ve bu dünyada başarılı olmayı sağlayabilecek 
olan çevik liderlik hakkında bilgi vermeye çalışmışlardır. Teorik bir çalışma 
olan bu çalışmada turizm işletme yöneticilerine öneriler sunulmuştur. 

2020’de Yurdasever ve Fidan “KOMB (VUCA) Dünyası ve Yeni liderlik 
Becerileri” başlıklı makalelerinde KOMB olarak nitelendirilen yeni iş dünyasının 
bileşenlerini, özelliklerini ve üst düzey yönetici ve liderlerinin taşıması gereken 
yeni liderlik becerilerini incelemişlerdir. 

Hameed ve Sharma (2020), “Bir VUCA dünyasında z kuşağının 
liderlik yetkinlikleri üzerine bir araştırma” isimli çalışmayı en 
genç işgücünün (Z Kuşağı) liderlik yetkinliklerini ve VUCA 
dünyasında zorlu işlerle yüzleşmeye hazırlıklı olup olmadıklarını incelemek 
amacıyla yapmışlardır. Çalışma, çalışan veya stajyer olan ve Z Kuşağı grubuna 
ait 300 katılımcıdan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, Z Kuşağının organizasyonlara liderlik etme konusunda 
yetkin olduğunu, ancak kendilerine liderlik etme ve başkalarına liderlik etme 
konusunda yeterince yetkin olmadığını ortaya koymaktadır. Bulgular ayrıca, 
bir VUCA dünyası için gerekli görülen Küresel Liderlik yetkinliklerinin Z 
Kuşağının doğasında bulunmadığını ortaya koymaktadır.

VUCA çağında örgütsel çeviklik ve vizyoner liderliği inceleyen Friedman 
(2020), organizasyonların, teknolojinin nereye gittiğini görebilen, uyarlanabilir 
çalışanları işe alabilen ve gerektiğinde hızla yön değiştirebilen vizyona sahip 
yeni liderlere ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca makalede, kaçırılan 
fırsatlardan etik olmayan uygulamalara kadar çok sayıda hata örneklerini 
incelemiştir.

Beytekin ve Özkanlı (2020), Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin VUCA 
koşullarındaki yeni liderlik becerilerini incelemek amacıyla, 129 öğretmenden 
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online anket yoluyla veri toplamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre 
öğretmenlerin kıdemlerinin artması muğlaklığın da istatistiksel açıdan anlamlı 
düzeyde azalmasına neden olmaktadır. Halk eğitimi merkezi öğretmenlerinin 
VUCA koşulları ile doğal liderlik becerileri ile arasında anlamlı bir ilişki 
görülmezken, modern liderlik becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde 
ilişki olduğu saptanmıştır.

Yurdasever ve Yurdasever (2021), “Yetenek yönetiminin değişimi: KOMB 
ve COVID-19 pandemisi bağlamında bir değerlendirme” başlıklı çalışmalarında 
KOMB (VUCA) özelliklerinin ve Covid-19 pandemisinin yetenek yönetimi 
üzerinde nasıl bir değişim yarattığını ve gelecekte yetenek yönetimini 
bekleyen olası ihtimalleri açıklamışlardır. Çalışma sonucu, KOMB ve Covid-
19 pandemisinin etkilerinin dikkate alınıp yetenek yönetimi stratejilerinin ise 
gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak “teknoloji 
odaklı çevik ve uyarlanabilir bir yetenek yönetimi modeli” tercih edilmesine 
ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır.

Akdemir, Günaydın ve İnal 2021’de “Pandemi Sonrası Oluşan VUCA 
Ortamının Çalışan İnsan Kaynakları Kaygı Düzeyi ve Verimliliği Üzerine 
Etkisi” isimi bir çalışma yapmışlardır. Araştırmada VUCA ortamının, insan 
kaynaklarının verimliliği üzerindeki etkisinde kaygı düzeyinin aracı rolünün 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış anket 
tekniği kullanılmış ve hizmet sektöründeki işletmelerde çalışan 627 çalışandan 
anketler elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre VUCA’nın verimlilik 
üzerindeki olumsuz etkisi kişilerin kaygı düzeyini arttırması nedeniyle ortaya 
çıkmaktadır.

7.  Sonuç

Bu çalışmanın amacı yeni normal olarak kabul edilen VUCA dünyasının 
zorluklarının üstesinden gelebilmek ve böyle bir dünyada başarılı olabilmek için 
liderlerin nasıl davranmaları ve hangi özelliklere ve becerilere sahip olmaları 
gerektiğini ele almaktır. Bu amaçla; VUCA dünyasının ne anlam ifade ettiği, 
özellikleri ve bileşenlerinin neler olduğu ve liderlerin etkili bir şekilde bu süreci 
yönetebilmesi için yapılması gerekenler açıklanmaya çalışılmıştır. 

VUCA dünyası “yeni normal” olarak kabul edilmektedir ve liderlerin 
liderlik etme şeklini de derinden değiştirmektedir. Bunun için her şeyden 
önce liderlerin, VUCA’nın rahatsız edici dünyasında nasıl rahat edeceklerini 
ve çalışanlarını nasıl güçlendireceklerini ve destekleyeceklerini bilmeleri 
gerekmektedir. Bir kuruluşta çalışan herkes politikalardan, uygulamalardan ve 
yönetim ilkelerinden etkilendiği için, iş ortamının VUCA’sını anlamak esastır. 
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Türbülans zamanlarında karışıklıktan çok dünün mantığıyla hareket 
etmek böyle bir ortam için daha tehlikeli olmaktadır. Dolayısıyla liderlerin 
VUCA dünyasının ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmeleriyle, hem VUCA’nın 
yarattığı tehditlerin daha doğru bir şekilde tanımlanabilmesi ve bunlarla ilgili 
önlem alınabilmesi hem de fırsatların daha doğru algılanıp değerlendirilmesi 
mümkün olabilecektir. Diğer yandan, söz konusu yeni becerilerin efektif olarak 
kullanılması yoluyla VUCA bileşenlerinin etkileri en aza indirilebilecek ve bu 
da liderin uygun ve akıllıca karar almasına imkan tanıyacaktır. 

İnsan kaynakları ve yetenek yönetimi uzmanlarının, “VUCA’nın yönetilmesi 
ve VUCA dünyasında liderlik’’ başlığında Prime yaklaşımı olarak bahsedilen, 
değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığa vizyon, anlayış, netlik ve 
çeviklikle karşı koyabilen liderler geliştirerek, kuruluşlarının günümüzün 
VUCA ortamında başarılı olmasına yardımcı olmaları beklenmektedir. Çünkü 
günümüz koşullarında başarı sadece VUCA’yı tanımak veya anlamakla değil 
ona hazır olup başa çıkabilecek stratejiler oluşturmakla elde edilecektir. Ancak 
bu stratejiler oluşturulurken sürekliliğine dikkat edilmeli yılda bir veya birkaç 
yılda bir planlanan bir şey olarak görülmemelidir. 

Diğer yandan, liderler, şirketteki organizasyonel süreçler hakkında yeni bir 
bakış açısına sahip olabilecek genç çalışanları ve yeni başlayanları dinlemek ve 
tüm çalışanları bir şirketin karar verme sisteminin arkasındaki temel varsayımları 
sorgulamaya teşvik etmek için özel bir çaba göstermelidirler. Çünkü önemli 
olan statükoya meydan okumak ve işletme içinde çeşitlilik yaratmanın yollarını 
bulmaktır. 

Karışık bir ortamın panzehiri, çeviklik, yaratıcılık, işbirliği yoluyla 
gelişmiş karar verme yeteneği ve güvenilirlik ile karakterize edilen liderliktir. 
Bu nedenle, etkili bir liderin hem düşünme biçiminde hem de karar verme 
tarzında esnekliğe ihtiyacı vardır. Bu nitelik, VUCA dünyasında bir liderin 
özgünlüğünü ve şeffaflığını tamamlamaktadır. Dolayısıyla çevik olmak için 
ilk şart esnek olmayı başarmaktır. Liderler planlama yaparken veya program 
hazırlarken katılıktan uzaklaşmalı bilakis gerekli yer ve zamanda olup, ihtiyaç 
duyulan düzeltmeleri anında uygulayabilmelidirler. 

Birçok yönetici faaliyet gösterdikleri ortamın VUCA dünyası koşullarında 
olduğunu bilmelerine rağmen işletmelerinin iç yapılarını, süreçlerini, kültür 
ve yeteneklerini ve bilgi akışlarını söz konusu ortamın beklentilerine uygun 
şekilde yeniden düzenleme konusunda çaba göstermemektedirler. Oysa VUCA 
işletmeler için yıkıcı ve tehdit edici olsa da aynı şekilde işletmelerin büyük 
fırsatlar yakalamaları ve önemli oranda karlılık ve büyüme potansiyeli elde 
etmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle işletmeler VUCA dünyasına korkutucu 
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ve rahatsız edici bir şeymiş gibi yaklaşmak yerine, onu kurumsal rekabet avantajı 
elde etme ve yeniliğin öncüsü olma fırsatı olarak değerlendirmelidirler. 

VUCA dünyasında liderliğin büyük bir kısmı, sadece değişime tepki 
vermek yerine, geleceği şekillendirmek için yeni pazarları ve yeni alanları 
yöneterek girişimcilik ekosistemi ve girişimcilik ağı sağlama, başka bir deyişle 
proaktif liderlik etme yeteneğidir. Dolayısıyla, günümüzdeki işletmelere, 
liderlerinin VUCA konusundaki farkındalıklarının artması ve söz konusu 
becerileri kazanması hususunda destek olmak gibi bazı görevler düşmektedir. 
İşletmeler eğitim, kurs, etkinlik ve programlar yoluyla liderlerinin gelişmelerine 
katkıda bulunabileceklerdir. Liderlerin ise geleneksel liderlik becerileriyle 
VUCA dünyasında başarılı olamayacakları gerçeğini kabul edip değişime karşı 
olumlu ve istekli bir şekilde yaklaşmaları gerekmektedir.

VUCA ortamından kaçmak için gidilecek bir yer olmadığından 
yöneticiler, liderler zorlukların farkına varmalı ve önerilere dikkat ederek 
yönetimle ilgili yenilikler peşinde olmalıdırlar. Daha hızlı döngülerle dinamik 
yetenekler yaratmak için işletme içindeki işlevleri ve süreçleri entegre etmeye 
çalışmalıdırlar. VUCA hakkında sürekli deneyler yapmaya ve öğrenmeye 
devam etmek için, inovasyonu tek seferlik bir faaliyet olarak değil, günümüz 
yönetiminde bir yaşam biçimi olarak ele almalıdırlar. 

Yöneticiler, VUCA dünyasında bir yön belirlemek için çevikliğin, 
zihinsel ustalığın, esnekliğin ve dayanıklılığın üstünde durmalı, genellikle yeni 
başlayanlarda bulunan ancak büyük işletmelerde olmayan organizasyonel ve 
kaynak akışkanlığından yararlanarak yetenekleri ve avantajları sık ve dinamik 
bir şekilde güncellemelidirler. Dolayısıyla VUCA dünyasında başarıyı etkileyen 
en kilit konuların stratejik liderlik, veri, pazar ve müşteri odaklılık, yenilikçi 
süreçler ve örgütsel çeviklik ve uyarlanabilirlik olduğunu söylemek mümkündür. 
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1. Giriş

Dünyada girişimcilikle ilgili en hızlı büyüyen boyutlardan biri haline 
gelen kadın girişimciliği tüm ekonomilerde inovasyon, istihdam ve 
refah yaratılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır (Brush ve ark., 

2009). Paralel olarak kadın girişimciliğine ilişkin araştırmalar da hız kazanmıştır. 
Kadın girişimciliğini çeşitli boyutlarda inceleyen araştırmalar kadınların yeni 
işler yaratarak girişimcilik faaliyetlerine ve ekonomik değer yaratarak milli 
gelire önemli katkı sağladığını göstermiştir (Minniti, 2010; Kelley ve ark., 2017; 
Hechavarría ve ark., 2019).  

Kadınların dünya genelinde işgücüne katılım ve istihdam oranları 
erkeklerinkinin gerisindedir. Dünya Bankası 2021 yılı verilerine göre kadınların 
işgücüne katılım oranı %46 iken erkeklerin işgücüne katılım oranı %72’dir (The 
World Bank Data, 2021). Bu oranlar, ülkelere göre farklılık göstermekte bazı 
ülkelerde kadın ve erkeklerin işgücüne katılım ve istihdam oranları arasında 
ciddi farklar oluşabilmektedir. Ülkelerin kültürel yapısı toplumsal cinsiyet 
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eşitliğindeki küresel farklılıklara yönelik ip uçları içerir (Eden ve Gupta, 2017). 
Benzer şekilde, ülkelerin kültürel, ekonomik, finansal, kurumsal altyapısı ve 
politika ve programları farklı girişimcilik ekosistemlerinin oluşmasını sağlar ve 
bu ortamlar kadın girişimciliğini de etkiler (Brush ve ark., 2018). 

Kadın girişimciliği yarattığı ekonomik değerle ve kadınların ekonomik 
ve sosyal hayatın içerisinde var olmalarını sağlayarak yoksulluğun ve sosyal 
dışlanmanın azaltılmasını da pozitif yönde etkilemektedir (Cardella ve 
ark., 2020). Kadınlar, çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yarısını temsil 
etmektedir, ancak yine de girişimcilik de dahil olmak üzere kadınlar birçok 
alanda işgücünde yeterince temsil edilmemektedir. McKinsey’in araştırmaları, 
bu düşük katılımın ekonomiye 28 trilyon doların üzerinde gerçekleşmemiş 
kazanç olarak maliyeti olabileceğini tahmin etmektedir (Desjardins, 2018; akt. 
Strawser, 2021). İyi tarafından bakılacak olursa kadın girişimciliği için tam 
potansiyelin henüz ulaşılmadığını ve bu noktadan yola çıkarak bu tür başarıları 
engelleyen faktörlerin daha iyi anlaşılması için çalışmaların yürütülmesinin 
kadın girişimciliğinin ve kadın işgücünün ekonomiye aktif katılımının büyüme 
için birçok fırsatı barındırdığı anlamına gelmektedir. 

Kadın girişimciler, küresel girişimcilik ekosisteminde önemli bir 
rol oynar. Araştırmalar, kadın girişimciliğinin ekonomi üzerindeki pozitif 
etkisine işaret etmektedir. Kadın girişimciliği kadınlara kendi işlerini kurarak 
kendi potansiyellerini ortaya koyma ve ekonomik kazanç elde etme fırsatı 
sunmaktadır. Dünyada kadın girişimciliği hızlı bir artış eğilimi gösterse de 
henüz birçok ülkede istenen seviyelerde değildir. Kadınları bir girişim kurma 
yönünde etkileyen veya hazırlayan birçok faktör vardır. Bunlar, maddi kazanç 
elde etme zorunluluğundan yeteneklerini gösterme ve kendini gerçekleştirme 
boyutuna kadar bireysel ve ülkelerin ve hatta dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik şartlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kadın girişimciliği, 
kadınlar için önemli bir gelir elde etme fırsatı oluştururken ülke ekonomileri için 
de çoğunlukla kadın emeğinin hayata geçirilmesini ve ekonomik faaliyete dahil 
edilmesini içerir. Ancak kadın girişimciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için birkaç farklı boyutta desteklenmesinin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. 
Kadın girişimcilerin finansal olarak desteklenmesinin yanı sıra sosyal ağlara 
erişim ve iş bağlantıları kurma, satış, pazarlama ve iş yönetimi alanlarında 
desteklenmesinin iş kurma ve sürdürme konusunda kadınların başarısını 
artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, özellikle gelişmekte olan ekonomiler 
için büyük önem taşıyan kadın girişimciliğinin ekonomik öneminden yola 
çıkılarak, kadın girişimciliğine zemin hazırlayan faktörler, kadın girişimcilerin 
önündeki engeller ve bu engelleri ortadan kaldırmak için oluşturulabilecek 
çözüm önerilerine değinilmiştir.
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2. Dünyada Kadın Girişimciliği

GEM1 2020/2021 raporunda girişimcilik, yeni bir iş başlatmak ve yürütmek, 
girişimci ise yeni bir iş kurmak ve işletmekle meşgul olan kişi olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımlardan yola çıkarak kadın girişimciler, bir iş kuran ve 
işleten kadınlar olarak tanımlanabilmektedir. Kadın girişimciliğinin diğer bütün 
girişimcilerle ortak olarak birçok işlevi vardır. Kadın girişimcilerden, yeni 
bir girişim başlatmanın beklentilerini keşfetmesi, riskler üstlenmesi, işin her 
alanında liderlik etmesi ve koordinasyon ve kontrolü sağlanması beklenmektedir 
(Bhojwani, 2016).

Dünyada kadınlar yeni bir iş başlatma, yeni bir işe dahil olma, kendi 
işini kurma ve akademik araştırmaların ticarileştirilmesi gibi akademik 
girişimcilik faaliyetlerine katılma ve yürütme konularında erkeklerin gerisinde 
kalmaktadır. Genel olarak, kadın girişimcilerin işletmeleri erkek girişimcilerin 
işletmelerinden daha düşük oranda finanse edilme eğilimindedir. Benzer şekilde, 
istihdam, gelir ve varlıklar bazında incelendiğinde kadınlara ait işletmelerin 
erkeklerinkinden daha düşük düzeyde olduğu, kadınlara ait işletmelerde daha az 
kar elde edildiği ve kendi işini yapan kadınların kendi işini yapan erkeklere göre 
daha az kazandığı bildirilmiştir (Jennings & Brush, 2013). Ancak, araştırmalar 
kadınların girişimcilikte daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kadın 
girişimciliğinin ekonomik kalkınma üzerimde önemli etkileri olduğunu 
göstermektedir (Minniti, 2010; Sarfaraz ve ark., 2014; Sajjad ve ark., 2020).

Girişimciler, iş ve istihdam yaratarak ve yenilikçi ürünler geliştirerek 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadırlar. Schumpeter’e (2017) göre, 
girişimcilik süreci ekonomik kalkınmada önemli bir faktördür ve girişimciler 
bu faktörü hayata geçirecek anahtar konumundadır. Dünyada sürdürülebilir 
istihdam oluşturulması ve ürün ve süreçlerde yenilikçiliği sağlanması konusunda 
girişimci faaliyetlerin geliştirilmesi çok önemli bir politika olarak görülmektedir 
(OECD2 Council Report, 2012). Sajjad ve arkadaşları (2020), dünyadan 69 
ülke verisiyle yürüttüğü araştırma sonucunda kadın girişimciliğinin kadınların 
gelir elde etmesinin yanı sıra ekonomik kalkınma ve toplumun refahıyla da 
ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Minniti (2010), kadınların girişimcilik 
faaliyetlerinde erkeklerin gerisinde kalmasının nedenlerini araştırdığı ve 34 
ülkeden geniş bir katılımcı grubuyla yürüttüğü araştırma sonucunda kişi başına 
düşen milli gelirin girişimciliğe ilişkin cinsiyet ayrımcılığıyla anlamlı düzeyde 
ilişkili olduğunu bulmuştur.

Kalkınma ve toplumsal refah kadınların hayatın çeşitli boyutlara aktif 
katılımı olmadan sağlanamaz. Kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyete bağlı 

1  Global Entrepreneurship Monitor
2  Organisation for Economic Co-operation and Development
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ayrımcılığın azaltılmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kurumlar çalışmalar yürütmektedir. Ancak dünyada kadın ve erkek eşitsizliği 
halen yaygındır ve kadınlar henüz erkeklerle eşit haklara sahip olmaktan 
yoksundur (Sarfaraz & Faghih, 2011). Kadınları ikinci cinsiyet olarak görmek 
büyük bir insan kaynağı potansiyelini görmezden gelmek anlamına gelmektedir. 
Halbuki ülkelerin kalkınması için insan kaynağının etkin kullanımı stratejik 
öneme sahiptir. Kadın girişimciler, eşit fırsatlara ve kaynaklara erişebilirlerse 
ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Kadınların 
ekonomik ve sosyal hayata katılımındaki payın artırılması kurumların cinsiyet 
eşitliğini teşvik etmesiyle sağlanabilir. 

GEM  2020/2021 raporu sonuçları, 2020-2021 yılları arasında 274 milyon 
kadının iş kurduğunu, 139 milyon kadının hali hazırda kurulmuş işlerini 
yürüttüğünü göstermektedir. Ancak, GEM araştırmasının sonuçları, bazı 
istisnalar hariç birçok ekonomide yeni işletmelerin ağırlıklı olarak erkekler 
tarafından kurulduğunu göstermektedir. Tablo 1’de 2020/2021 çalışması 
sonuçlarına göre toplam erken evre girişimci faaliyetlerinin 43 ülke bazında 
kadın ve erkeklere göre dağılımı gösterilmiştir.

Grafik 1: Cinsiyete Göre Toplam Erken Evre Girişimci Faaliyeti  
(%Kadın, % Erkek)

Kaynak: Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021 Global Raporundan 
alınmıştır. (GEM 2020/2021: 54).

Dağılım incelendiğinde 43 ülke içerisinde en düşük kadın girişimciliği oranları 
İtalya, Polonya ve Hindistan’da görülmektedir. Kadın girişimciliği Orta Doğu ve 
Afrika’da en yüksek düzeydedir. Örneğin Angola’da yetişkin kadın nüfusunun 
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yarısından fazlası, Tongo’da ise üçte birinden fazlası yeni bir iş kurmakta veya 
kendi işini yürütmektedir. Latin Amerikan ekonomilerinin yanı sıra Burkino 
Faso ve Kazakistan’da da her beş kadından birinin girişimcilik faaliyetiyle 
meşgul olduğu söylenebilmektedir. Kadın girişimciliği ile erkek girişimciliği 
arasındaki en yüksek fark; İtalya, Hindistan ve Mısır’da görülmektedir. Bu 
ülkelerde yeni bir girişim başlatan veya yöneten her bir kadına karşılık üç 
erkek yer almaktadır. Bu ekonomilerde kadınların girişimcilik faaliyetlerine 
katılımının düşük olması, genel girişimcilik faaliyetlerini de aşağı çekmektedir. 
Kadınların girişimcilik faaliyetlerine katılımı yeni işlerin kurulmasını ve gelir 
yaratılmasını sağlayacaktır.

Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü (GEDI3) de dünya genelinde 
ülkeler ve bölgeler bazında girişimcilik ve kadın girişimciliği endeksi 
yayınlamaktadır. GEDI tarafından en son 2015 yılında yayınlanan Kadın 
Girişimciliği Endeksinde 77 ülke verisinin sıralamasında ABD ilk sırada yer 
almıştır. İlk beşte ABD’yi takiben Avusturya, İngiltere, Danimarka ve Hollanda 
yer almaktadır. Son beşte ise İran, Uganda, Bangladeş, Malawi ve Pakistan yer 
almaktadır.  77 ülkenin %61’inin kadın girişimciliği endeks puanı 100 üzerinden 
50 değerinin altında kalmıştır. 

Kadınların girişimcilik konusunda kilit rollerden birine sahip olduğu 
görüşü giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Girişimcilik endekslerine 
ilişkin veriler incelendiğinde cinsiyet eşitsizliğinin girişimcilik üzerinde de 
etkili olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kadınlar gelişmekte olan 
ülkelerdeki kadınlara göre daha eşit fırsatlara sahiptir. Kişi başına düşen gelir 
arttıkça toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farklı ölçümlerde de iyileşmeler 
gözlenmektedir (Dollar & Gatti, 1999). Genel olarak, ülkeler ekonomik olarak 
kalkındıkça kadın ve erkekler arasındaki girişimciliğe ilişkin farkın da azalacağı 
ileri sürülmektedir. (Kelley ve ark., 2011). 

2.1.	 Kadın	Girişimciliğine	Zemin	Hazırlayan	Faktörler

Jennings ve Brush (2013), kadın girişimlerinin; istihdam, gelir veya varlıklar 
bazında erkeklerin yönettiği işletmelere göre daha küçük olma ve daha düşük 
düzeyde kar üretme eğiliminde olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, kendi 
işini yapan kadınların kendi işini yapan erkeklere göre daha az gelir elde etme 
eğiliminde olduğu ve kadın girişimlerinin erkek girişimlerine göre daha yavaş 
büyüme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2018 yılında kendi işini yapan kadınların kendi işini yapan erkeklere göre 
kişisel hizmet veya ev hizmetlerinde daha fazla çalıştığı (%31,6’ya karşı %27,1) 

3  Global Entrepreneurship Development Institute
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ve kendi işini yapan kadınların, kendi işini yapan erkeklere göre yanlarında 
çalışan sahibi olma olasılığının daha düşük olduğu bulunmuştur. 2018 yılında 
AB’de kendi işini yapan erkeklerin yaklaşık üçte biri en az bir çalışan istihdam 
ederken kendi işini yapan kadınların dörtte birinden azı yanlarında çalışan 
istihdam edebilmektedir (OECD/The European Commission, 2019). Carter ve 
Allen (1997), kadınlara ait firmaların, oldukça rekabetçi perakende ve hizmet 
sektörlerindeki yaygınlıkları nedeniyle devam etmeme riskinin daha yüksek 
olduğunu bulmuşlardır. Anna ve ark. (2000), kadınların geleneksel olmayan 
sektörlerde daha düşük öz yeterliliğe sahip olduğunu ve bunun da endüstri 
seçimini açıkladığını öne sürmüştür. Cinsiyet farkına dayanan, girişim oranlarına 
ilişkin bu farklar birçok faktöre bağlı olarak açıklanabilir. Bir girişim kurmanın 
ardındaki motivasyonun bu faktörlerden biri olduğu söylenebilir.

Kadın girişimciliğinin ardında kendini gerçekleştirme, yaratıcılık, bağımsız 
olma isteği, zenginlik, güç ve statü gibi motivasyonlar olabilmektedir (Shah ve 
Surabh, 2015). Diğer yandan, kadınların ekonomik ve sosyal zorunluluklarla 
girişimciliğe yönelebildiği görülmektedir. Örneğin yoksulluk, işsizlik, dul kalma, 
boşanmaya bağlı sorunlar nedeniyle temel bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için kadınlar girişimciliğe yönelebilmektedir. Yeterli beceri, deneyim ve eğitim 
ve öğretime sahip olmamaları nedeniyle kadın girişimcilerin başarı oranlarının 
genellikle düşük olduğu ifade edilmektedir (Farrukh ve ark., 2018).

Shah ve Patel (2019), kadınların hayatlarında iş-yaşam dengesini sağlamak 
istemelerinin kadınların girişimcilik faaliyetlerinde yer almasına neden olan 
en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etmişlerdir. Hisrich ve arkadaşları 
(1996), sanayileşmiş ülkelerde girişimcilikle ilgili motivasyonları sorulduğunda 
kadınların ve erkeklerin benzer nedenler belirttiğini, bağımsızlık ve öz-başarının 
her zaman ilk sıralarda yer aldığını, diğer nedenlerin genellikle daha az önemli 
bulunduğunu belirtmişlerdir. Ancak, iş saatleri açısından seçim sağlayan 
esneklik araştırmaya dahil edildiğinde bunun kadın girişimciliğini motive eden 
önemli bir faktör olarak belirdiği görülmektedir (akt. Orhan ve Scott, 2001).

Kadın girişimciliğinin ardındaki motivasyonlar ‘itici’ ve ‘çekici’ faktörler 
olarak incelendiğinde biraz daha netlik kazanmaktadır. Kadınları girişimciliğe iten 
faktörler; yetersiz aile geliri, maaşlı bir iş bulma konusundaki zorluklar, maaşlı 
işten memnuniyetsizlik, iş bulma zorluğu, ailevi sorumluluklar nedeniyle esnek 
bir çalışma programına ihtiyaç duyma gibi zorunluluk unsurlarını içerir. Çekici 
faktörler ise bağımsızlık, kendini gerçekleştirme, başarma isteği, girişimcilik 
güdüsü, zenginlik, statü ve güç elde etme arzusunu içerir. Her ne kadar itici 
ve çekici faktörler birbirine zıt unsurlar içerseler de bir girişim kurma kararı 
genellikle birkaç faktörün birleşiminden oluşmaktadır (Orhan ve Scott, 2001).
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Maaşlı işten memnuniyetsizlik faktörü ilk bakışta cinsiyetten bağımsız 
bir özellik olarak görülebilir. Ancak, kadınlarla ilgili yapılan birçok araştırma, 
yönetici kadınları daha üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmaktan alıkoyan 
‘cam tavan sendromu’ ile ilişkilendirmektedir. Cam tavan, özel sektör 
şirketlerinde, kamu sektöründe, eğitimde ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda 
kadınların üst düzey pozisyonlara ve daha yüksek maaş seviyelerine ulaşmaya 
çalışırken karşılaştığı engellere atıfta bulunan bir kavramı ifade eder (Akpinar-
Sposito, 2013).

Şekil 1: Kadınları Girişimciliğe İten ve Çeken Nedenler

Bir tutkunun peşinden gitme, kendi kendinin patronu olma, ekstra para kazanma ve 
kariyerini kontrol etme isteği kadınların kendi işlerini kurma motivasyonlarından 
bazılarını oluşturur (Shah ve Patel, 2019). Birçok kadın boşanma, hamilelik 
nedeniyle ayrımcılığa maruz kalma, iş yaşamında cam tavan sendromuna maruz 
kalma, bir aile üyesinin sağlığı veya işten çıkarılma gibi ekonomik nedenleri 
oluşturan travmatik olaylar nedeniyle iş kurmaya yönelirken kurumsal iş 
hayatından ayrılarak kendi işini kurmayı tercih eden girişimci kadınlardan 
oluşan bir grup da bulunmaktadır. Sonuç olarak, kadınların bir kariyer hedefi ve 
kendini gerçekleştirme arzusu ile girişimciliğe yönelebilmesinin yanı sıra ailede 
işsizlik, boşanma ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle de girişimciliğe 
yönelebildiği söylenebilir (Bhojwani, 2016).

2.2.	 Kadın	Girişimciliğinin	Önündeki	Engeller

OECD ve AB tarafından ortak hazırlanan ‘Kayıp Girişimciler’ raporunda 2014 
ve 2018 yılları arasında, AB ülkelerinde kadınların %2,9’u ve erkeklerin %5,3’ü 
ve OECD ülkelerinde kadınların %5,3’ü ve erkeklerin %7,9’unun aktif olarak bir 
iş kurmak için çalıştığı bildirilmiştir. Araştırma sonuçları, kadınların erkeklere 
oranla yeni iş kurma süreçlerinde neredeyse yarı yarıya daha az yer aldığını 
ortaya koymaktadır. 2018 yılında çalışan her on kadından birinden (%9,6) daha 
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azının kendi işini yaptığı ve bu payın erkeklerin payının (%16,9) oldukça altında 
olduğu bildirilmiştir (OECD/The European Commission, 2019).

Jennings ve Brush (2013), kadın girişimciliğiyle ilgili araştırmaların 
sonuçlarını derledikleri çalışmada, dünya genelinde kadınların erkeklere göre 
daha az girişimcilik faaliyetiyle meşgul olduğunu, kadınların yeni bir iş kurma ve 
kendi işini yapma konusundaki eğilimlerinin erkeklerden daha düşük olduğunu 
bulmuşlardır. Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin tespit edilmesi kadın 
girişimciliğinin geliştirilmesi için önemlidir. Aşağıda, kadın girişimciliğine 
engel oluşturan faktörler sıralanmıştır;

Ekonomik Zorluklar: Bir girişim başlatırken finansman kritik bir kaynağı 
oluşturur. Finansal kaynakların sınırlılığının yanı sıra kadınların, iş kurmak 
istedikleri bölgede finansal teşvikler, kredi ve hibe fırsatları hakkında yeterli 
bilgisinin olmaması, özellikle kırsal kesimde girişimcilere sağlanan finansal 
desteklerden kadınların yeterince bilgisinin olmaması kadın girişimciliğinin 
önündeki en önemli engellerden biridir. 

Pazarlara Erişim: Yeni pazarlara girmek ve pazarlara erişim, bilgi, 
uzmanlık ve iletişim becerisi gerektirmektedir. Kadınlar genellikle pazarlara 
erişim konusunda yeterli bilgi, eğitim ve deneyime sahip olmadıkları için ürün 
ve hizmetlerinin pazarlanmasında zorlanmaktadırlar. Yine, uluslararası pazarlar 
konusunda da yeterli düzeyde bilgiye sahip olmamaları nedeniyle kadınlar 
uluslararası pazarlarda talep gören ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi 
olamayabilmektedir. Yeni iş bağlantıları geliştirme ve yeni bir ülkede veya 
pazarda temaslar kurup iş bağlantıları oluşturmanın yüksek maliyeti kadınlar 
için caydırıcı olabilmektedir. 

Eğitime Erişim: Kadınların mesleki ve teknik eğitime erişimi 
sınırlıdır. Aslında kadınların ortalama eğitim düzeyleri erkeklerinden daha 
düşüktür. Dünyada okuma yazma bilmeyenlerin yaklaşık üçte ikisini kadınlar 
oluşturmaktadır (Jayachandran, 2015: 64). Dünya nüfusunun yarısını oluşturan 
kadın nüfusunun %83’ü okuryazar durumundayken erkekler için aynı 
oran %90’dır (The World Bank Data, 2021).  Bazı ülkelerde kadın ve erkek 
okuryazarlığı oranındaki bu fark daha da açılmaktadır. Mesleki ve teknik 
eğitimin geliştirilmesi kadınların temel eğitim becerilerinin geliştirilmesiyle 
mümkün olabilir. 

Kadınlar, iş kurup yürütmek için gerekli bütün alanlarda sürekli eğitilmeli 
ve beceri kazanmaları konusunda desteklenmelidir. Bu, kadınların iyi iş 
becerileri geliştirme ve karar verme konularında geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Ağlara Erişim: Girişimciler için profesyonel bazı kuruluşlara ve ağlara üye 
olmak büyük önem taşır. Bazı ağlar erkek egemen bir yapıdadır. Çok az kadın, 
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kadınların baskın olduğu sektörlerde veya kadınların çalıştığı sektörlerde ticari 
misyonlara veya delegasyonlara katılmaya davet edilir. Ağlara veya profesyonel 
kuruluşlara erişimin sınırlı olması kadınların girişimcilik faaliyetlerini de 
sınırlar. Ancak kadın girişimcilerin ürün geliştirme, piyasayı takip etme ve etkin 
pazarlama yapabilmeleri için iş ağlarına ihtiyacı vardır. 

Politika Yapıcılara Erişim: Kadınların iş dünyasında liderlik 
pozisyonlarında ve siyasette daha az temsil edilmesi de lobicilik ile politika 
yapma faaliyetlerini sınırlamaktadır. Çoğu kadının politika yapıcılara ve ilgili 
kurumlara erişimi sınırlıdır. 

Kendine Güven Eksikliği: Dünyanın birçok bölgesinde kadınların genel 
olarak iş dünyasında ve siyasette temsili erkeklerin gerisinde kalmaktadır. 
Benzer şekilde kız çocuklarının eğitime erişim imkanı ve yine kadınların 
işgücüne katılım oranı erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Bütün bu eğitim ve iş 
tecrübesi eksikliği kadınların girişimcilik konusunda kendilerine güvenlerini de 
sınırlamaktadır. 

Sosyo-Kültürel Engeller: Dünyanın bazı yerlerinde kadınların yerinin 
genellikle ev olduğu yönündeki hâkim tutum ve sosyo-kültürel olarak 
kadınların önceliğinin eve ve çocuklara bakmak olarak değerlendirilmesi kadın 
girişimciliğine de engel oluşturabilmektedir (Jennings ve Brush, 2013; Vinay ve 
Singh, 2015; Bhojwani, 2016; Strawser ve ark., 2021).

2.3.	 Kadın	Girişimciliğinin	Geliştirilmesi	ve	Desteklenmesi	Üzerine	Öneriler

Kadın girişimciliğine yönelik kamu politikası desteğinin geçmişi 1970’lere, 
kadınların işgücü piyasasındaki varlığının artmaya başlamasına uzanmaktadır. 
Kadın girişimciliğine yönelik politika ve programlar hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlamıştır (OECD/The European 
Commission, 2019). Kendi işlerini kurup yönetme konusunda engellerin 
ortadan kaldırılması için destekler olsa da kadınlar yine birçok engelle karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik politikalar ortak bazı sorunlara 
çözüm üretmekle birlikte ulusal ve bölgesel bağlama göre de şekillendirilmelidir. 
Örneğin, Latin Amerika’daki kadın girişimciliğinin önündeki zorluklar ihracat 
sorunlarına işaret etmektedir. Latin Amerika’da ihracat odağını iyileştirmeye 
dönük politikalar alınmalıdır. Doğu Asya’da ise ülkeler, kadınların iş kurma 
konusundaki bilgilerini artırmalı ve kendilerine bu konuda güvenmelerini 
sağlamaya yönelik desteklere yönelmelidir. Sahra Altı Afrika ülkeleri kadınların 
bankacılığa erişim ve finansal bileşenlere erişimi konusuna odaklanmalı ve kadın 
girişimcilere bu yönde eğitimler verilmesi planlanmalıdır (Terjesen, 2016).
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Bölgelere ve ülkelere yönelik aksiyonların alınması kadın girişimciliğinin 
geliştirilmesi için büyük önem arz eder. Ancak kadın girişimcilerin dünyanın 
birçok yerinde karşı karşıya kaldıkları ortak sorunlar olduğu aşikardır. Kadınların 
girişimciliğe daha az dahil olma eğiliminde oldukları ve kadın girişimcilerin 
genellikle erkeklerden farklı türde işler yürüttüğü bilinmektedir. Kadınların 
daha fazla girişimcilik faaliyetleri yürütmesinin sağlanması kadınların hayatında 
önemli bir değişikliğe neden olmanın yanı sıra ekonomi ve toplum için de kazanç 
oluşturur. Bu nedenle kadınların girişimcilik konusunda kendilerine güvenlerini 
geliştirecek konularda desteklenmeleri çok önemlidir. 

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için çeşitli alanlarda bazı iyileştirmeler 
üzerinde çalışmak sonuç almaya yardımcı olacaktır. Öncelikle, toplumun kırılgan 
gruplarından birini oluşturan kadınların bütün gelişim programlarında bir hedef 
grup olarak düşünülmesi iyi bir başlangıç olarak düşünülmektedir. Kadınların 
eğitime erişiminin artırılması ve iyi bir eğitim altyapısının planlanması 
birçok sorunun çözümü için zemin oluşturmaktadır. Kadın girişimcilerin, 
mesleki yeterlilik ve liderlik eğitimleriyle desteklenmesi ve bu yollarla kadın 
girişimcilerin özgüven eksikliği ve başarısızlık korkusuyla baş etmeleri 
sağlanmalıdır.  Benzer şekilde, üretim süreçlerini ve üretim yönetimini anlatan 
mesleki eğitimler kadınlar arasında da yaygınlaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. 
Bu konularda çalışan STK’ların yönetim uzmanlarının ve teknik personelin 
yardımıyla kadın girişimciliğinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. Liderlik, iş 
yönetimi ve koordinasyonun yanı sıra kadın girişimcilerin pazarlama ve karlılık 
eğitimleri ile de desteklenmesi ve eğitim programlarının sürekli izlenmesi ve 
iyileştirilmesi sağlanmalıdır (Vinay ve Singh, 2015). 

Finansal olarak, düşük maliyetli başlangıç kredileri, özellikle kadın 
girişimcilere yönelik kredi fonları, iş kurma ve yatırım hibeleri, vergi imtiyazları 
ve sermaye fonları kadın girişimcilerin karşılaştıkları maddi zorluklarla baş 
etmelerine yardımcı olabilmektedir. Zorlu piyasa koşullarında var olabilmek için 
ayrıca yeni teknoloji, yabancı dil ve iş becerilerinin geliştirilmesi konularında 
eğitim verilmesi, etkili mali desteğin sağlanması kadar kadın girişimcilerin 
desteklenmesi için önem arz etmektedir. Ayrıca, kadın girişimcilerin ürün 
geliştirme, piyasayı takip etme ve etkin pazarlama yapabilmeleri için iş ağları 
oluşturma (networking) konularında bilgi sahibi olmaları gereklidir. Bütün bu 
sayılan desteklerin yanı sıra çocuk bakımını da içerecek şekilde esnek iş desteği 
sunmak, kadınlarla uygulamalı veya katılımlı araştırmalar yapmak, kadın 
kooperatiflerinin kurulmasına destek olmak, kadın girişimcilerin uluslararası 
ağlar oluşturmalarına destek vermek ülkelerin kadın girişimcileri desteklemek 
için izleyebileceği adımları içermektedir (Bhojwani, 2016).
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Kadınların karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi kadınların 
sosyal ve ekonomik hayatta daha çok varlık göstermeleri ve yönetimde ve 
siyasette daha fazla temsil edilmeleriyle mümkün olacaktır. Farklı hükümetlerin 
belirli politika amaçları farklılık gösterse de destekler genellikle kadınların 
iş dünyasına hazırlanmaları için gerekli bilgi ve becerileri edinebilecekleri 
eğitimler sağlanması, kendilerine ilişkin olumsuz algıları ve başarısız 
olacakları korkusuyla baş etmeleri konusunda destek sunulması, mentorluk ve 
danışmanlık hizmetleri sağlanması, kamu yetkilileri ve iş dünyasıyla iletişim 
ağı geliştirmelerine destek olunması, özel hibe ve kredi fonlarının sunulmasının 
sağlanması ve kadınların bu hibe ve fonlardan nasıl yararlanacakları konusunda 
bilgilendirilmelerinin sağlanması olarak özetlenebilmektedir.

3. Sonuç

Günümüzde kadın girişimciler küresel iş ortamının önemli bir parçası haline 
gelmiştir. Kadın girişimcilerin ülke ekonomilerine katkısı, sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma ve sosyal ilerleme için kadın girişimciliğinin önemini 
ortaya koymuştur. Nitekim, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı sonuna kadar 
ulaşılmasını hedeflediği 17 kalkınma hedefi içerisinde cinsiyet eşitliği de yer 
almaktadır (UNDP4, 2015). Kadın girişimciliği, kadınların ekonomik ve sosyal 
hayatta daha fazla var olmalarını sağlayarak cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına 
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ulaşılmasına da katkı sunmaktadır.

Kadın girişimciler, bir ticari girişim düşünen, onu başlatan, üretim 
faktörlerini organize eden ve ilgili riskleri üstlenerek onu işleten kişiler olarak 
tanımlanabilmektedir. Bir girişim başlatmak ve sürdürmek elbette birtakım 
zorlukları beraberinde getirir. Dünya genelinde kadınların gerek eğitime 
erişim gerekse işgücüne katılım oranlarının erkeklerinkinden düşük olması 
kadınların bir iş yürütmek için gerekli becerilere sahip olup olmadığı konusunda 
kendilerini erkeklere göre daha fazla sorguladıklarını göstermektedir. AB üye 
ülkelerdeki bütün kadınların yalnızca %34,5’i, OECD ülkelerindeki kadınların 
%37,7’si, AB ve OECD ülkelerindeki erkeklerin yaklaşık yarısına kıyasla bir 
işe kurmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu konusunda kendisini 
yeterli hissettiğini ifade etmiştir. Ayrıca kadınların başarısızlık korkusu bildirme 
olasılığı riski erkelerinkinden yüksek bulunmuştur (Kadınlar: %49.3, erkekler: 
%40.6) (OECD/The European Commission, 2019). 

Kadınlar maddi yetersizlikler, iş bulma konusunda zorluklar, ailevi 
sorumluluklar, girişimcilik güdüsü, başarı motivasyonu ve kendini 

4  United Nations Development Programme
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gerçekleştirme arzusuyla bir girişim kurma ve işletmeye yönelebilirler. Bu 
faktörler kadınların bireysel özelliklerine ve ülkelerin sosyo-ekonomik durumuna 
göre şekillenebilmektedir. Örneğin GEM 2020/2021 raporu incelendiğinde 
Avrupa’da gelişmiş ülkelerde kadın girişimciliği paylarının, daha az gelişmiş 
Güney Amerika ve Afrika ülkelerininkilerin gerisinde olduğu görülmektedir. 
İşsizlik ve bir kazanç elde etme isteği bu ülkelerde kadınları girişimciliğe 
yönlendirebilmektedir. Ardındaki motivasyon itici bir nedene veya çekici bir 
nedene bağlı olsa da kadın girişimciliğinin dünyada hızlı bir artış gösterdiği 
görülmektedir. Dünyadaki girişimcilerin üçte birinin kadınlara ait olduğu 
bildirilmiştir (Kelley, 2012). 

Kadın girişimciliği, kadınların kendi ekonomik refahlarını arttırmasının 
yanı sıra yerel ve ulusal ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlar. Ayrıca, 
başarılı kadın girişimciler yeni endüstriler yaratılmasına aracılık eder ve diğer 
kadınlar için genellikle rol model olurlar. Son yıllarda kadın girişimciliğinin 
ekonomik ve sosyal katkıları anlaşılmış ve politika yapıcılar potansiyel kadın 
girişimcileri teşvik etme yönünde çalışmalar başlatmıştır. Bunun için öncelikle 
girişimcilik faaliyetlerini güçlendiren faktörlerin anlaşılması, ölçülmesi ve 
dünyadaki diğer örneklerle ve girişimlerle karşılaştırılmasının yerinde olacağı 
düşünülmektedir. Genel olarak, kadın girişimciliğini geliştirmeye dönük 
politikalar ortak sorunları hedef alsa da ulusal ve bölgesel sorunları hedef alan 
bağlamsal sorunlara göre de şekillendirilmelidir.
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1. Giriş

Çeşitlilik arama ile ilgili ilk çalışmalardan biri, Hans (J.C.M.) van Trijp 
(1995) tarafından bir tez olarak yazılan “Variety-seeking in product 
choice behavior: theory with applications in the food domain” isimli 

çalışmadır. Bu çalışma pazarlama ve tüketim davranışı temelli olup, çeşitlilik 
davranışı üzerine psikolojik bir teoriyi bulgulayan bir araştırmadır. Bu 
çalışmanın öncesi ve sonrasında başta pazarlama olmak üzere birçok alanda 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. McAlister ve Pessemier, (1982) tarafından 
yapılan çalışmada; çeşitlilik arama, tüketiciler bir ürünü satın aldıktan sonra o 
üründen memnun kalsalar da, alternatif özelliklere sahip ürünler arama niyetini 
ortaya koymaları şeklinde tanımlanmaktadır.

Tüketicilerin satın alma eğilimlerinde doğrudan etkili olan çeşitlilik 
arayışı davranışı özellikle 1980’li yıllarla birlikte araştırılmaya başlanmıştır 
(Çakır Keleş, 2020). Yiyecek ve içecek alanında çeşitlilik arama ile ilgili 
çalışmaların 1980’li yıllardan itibaren başladığı alanyazından anlaşılmaktadır. 
Fischler (1988), bireylerin yeni veya tanıdık olmayan gıdalardan hoşlanmama 
veya bunlardan şüphe duyma konusunda doğal bir eğilimini neofobik (yeni 
yiyeceklerden korkma) davranış olarak tanımlamakta ve tam tersi durumu 
ise, bireyin yeni yiyecekler arama eğiliminde olduğu neofilik (yeni yiyecek 
arzusu) davranış olarak ifade etmektedir (Martinez, 2015). Bu bağlamda, 
1990’lı yıllarda yiyecekle ilgili kişilik özellikleri ve bu özelliklerden olan yeni 

Ç
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yiyeceklerden korkma (food neophobia), yeni yiyecek arzusu (food neophilia) 
ve yiyecekte çeşitlilik arayışı (variety-seeking) ile ilgili çalışmaların yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu kavramlarla ilgili ölçeklerin geliştirildiği 
görülmektedir. Bu ölçeklerden birisi de, van Trijp ve Steenkamp (1992) 
tarafından geliştirilen Variety Seeking Tendency Scale (VARSEEK) ölçeğidir 
ve günümüzde araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Yiyecekle ilişkili kişilik özellikleri alanyazında, önem kazanan ve 
turistlerin yemek tüketimini etkileyen önemli bir psikolojik değişken türü olarak 
tanımlanmakta ve çok çeşitli yiyecek ile ilgili davranışlar üzerinde genel bir 
etki yaratan bireysel özellikler gösterdiği ifade edilmektedir (Martinez, 2015). 
Bu bireysel özelliklerin; yeni yiyeceklerden korkma, yeni yiyecek arzusu ve 
yiyecekte çeşitlilik arayışı şeklinde ortaya çıktığı alanyazında ifade edilmektedir. 
Yeni yiyeceklerden korkma, alışılmış yiyecekleri tercih etme durumunun 
sıklıkla tekrarlanmasına sebep olmakta ve zamanla beslenme şekli kısır bir 
döngü haline gelmektedir (Aydın,  Eren & Yiğit, 2019). Bu durum, yeni yiyecek 
arzusu ve yiyecekte çeşitlilik arayışı önünde bir engel teşkil etmeye devam 
etmektedir. Yeni yiyecek arzusu ve yiyecekte çeşitlilik arayışının önündeki 
engellerin kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve elde edilen verilere 
göre öneriler geliştirilmektedir. 

Sonuç olarak; yiyecekte çeşitlilik arayışı, araştırmacıların farklı yönleriyle 
incelediği, farklı değişkenlerle ilişkilendirdiği ve çalışma sayısının gittikçe arttığı 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, yiyecekte çeşitlilik 
arayışına bütüncül bir gözle yaklaşmak için, bu kavramla ilgili yapılan ulusal 
ve uluslararası çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 
çalışmanın diğer kısımlarında, yiyecekle ilişkili kişilik özellikleri ve yiyecekte 
çeşitlilik arayışı ile ilgili çalışmalara yer verilecek ve bu çalışmalardan elde 
edilen veriler ifade edilecektir.

2. Alanyazın

Bu bölümde yiyecekle ilgili kişilik özelliklerinin üç özelliği olan; yeni 
yiyeceklerden korkma ve yeni yiyecek arzusu ile ilgili kısa bir değerlendirme 
yapılmakta ve araştırmanın ana konusu olan yiyecekte çeşitlilik arayışı ile ilgili 
derinlemesine bilgilere yer verilmektedir.

2.1.	 Yiyecekle	İlgili	Kişilik	Özellikleri

Literatürde genel olarak yiyecekle ilgili kişilik özelliklerinin üç özelliği olduğu 
ifade edilmektedir. Bunlardan ilki, yeni yiyeceklerden korkma, İkincisi yeni 
yiyecek arzusu ve üçüncüsü ise çeşitlilik arayışıdır (Mak, Lumbers, Eves & 
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Chang, 2012: 931). Alayazın incelendiğinde yiyecekle ilgili kişilik özelliklerinin 
yeni yiyeceklerden korkma özelliğinin araştırmalara en fazla konu olan özellik 
olduğu anlaşılmaktadır.

Yiyecek korkusuyla ilgili en eski çalışmalardan biri Pliner ve Hobden 
(1992) tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada, yiyecek korkusundaki 
farklılıkları ölçen on maddelik bir gıda neofobi (yeni yiyecek deneme korkusu) 
ölçeği geliştirilmiştir. Bununla birlikte, yiyecek korkusuyla ilgili tanımlamalar 
yapılmıştır. Pliner ve Hobden (1992) yiyecek korkusunu; bireyin bilmediği 
yiyecekleri reddetmesi, daha önce görmediği ve kendisine tuhaf gelen yiyecekleri 
yememesi ve bu tür yiyecekler karşısında kontrolü elden bırakmaması şeklinde 
tanımlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, farklı tanımlar yapılmasıyla birlikte, 
gıda neofobi ölçeği birçok yazar tarafından kullanılmıştır. 

Yiyecek korkusuyla ilgili yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir diğer konu 
ise, elde edilen bulgulara göre yiyecek korkusuna sahip bireylerin korkularından 
kurtulmalarına yönelik yapılması gerekenlerle alakalıdır. Kişiye yeni bir 
yiyeceğin kokusu, kıvamı, görüntüsü vb. ilgili kaygıların anlamsız olduğunun 
anlatılması (Pliner & Salvy, 2006: 87), yeni bir yiyecekle ilgili yararlı bilgiler 
verilmesi ve yeni bir yiyeceğin bilinen bir yiyecekle birlikte verilmesi (Pliner, 
Eng & Krishnan, 1995) vb. uygulamaların yiyecek korkusunun üstesinden 
gelmeye yardımcı olabileceği ifade edilmektedir.

Yiyecekle ilgili kişilik özellikleri ile ilgili yeni yiyecek korkusunun diğer 
bir parçası olan ve gıda neofobi ölçeğinin zıt özelliklerine sahip beş maddesini 
ifade eden bir diğer özellik ise yeni yiyecek deneme arzusu ya da merakıdır. 
Yeni yiyecek deneme arzusu genelde yeni yiyecek korkusu kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bunun böyle olmasının sebebi, gıda neofobi ölçeğinin 
her iki özelliğini barındıran tek bir ölçek olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu iki özelliğin ayrı değerlendirildiği çalışmalarda (Keskin & Sezen, 
2020 vb.) mevcuttur.  Yeni yiyecek deneme arzusuyla ilgili alanyazında 
yapılan tanımlamaların azlığı dikkat çekmektedir. Pliner ve Hobden, (1992) 
çalışmasında; bireylerin yiyecekle ilgili yenilik arayışı ve beklentisi içerisinde 
olması, Martinez, (2015) tarafından yapılan çalışmada ise, kişilerin yeni veya 
daha önce denemedikleri yiyecekleri sevmesi ya da yeni yiyecekleri tüketme 
eğilimi göstermesi olarak tanımlanmıştır.

Alanyazındaki şu çalışmalar;  (Eertmans, Victoir, Vansant & Van den 
Bergh, 2005; Chen, 2007; Kim, Suh & Eves, 2010; Mak vd., 2012; Yangui, Font 
& Gil, 2013; Ji, Wong, Eves & Scarles, 2016; Shipman, 2016; Mak, Lumbers, 
Eves & Chang, 2017; Ayyub, Wang, Asif & Ayyub, 2018; Yıldız, 2019; Hsu & 
Scott, 2020; Hsu, 2021; Jang, 2021) yiyecekle ilgili kişilik özellikleri kavramının 



254    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

geçtiği ve ulaşılabilen araştırmaların bazıları olarak değerlendirilebilir. Erişilen 
kaynaklara göre en eski kaynağın 2005 yılında olduğu anlaşılmaktadır.

Yiyecekle ilgili kişilik özellikleri kapsamında Mak vd., (2012), tarafından 
yapılan çalışmada; çok disiplinli anlayışla, turizm sektöründeki yiyecek 
tüketimini etkileyen önde gelen unsurları tanımlamayı ve çalışmanın özünü 
oluşturan olgunun detaylı bir anlayışını açıklamak amaçlanmıştır. Yazarlar 
misafirperverlik ve turizm sektöründeki önceden yapılmış araştırmaları 
incelemiş ve yiyecek tüketimi ve sosyolojik araştırmalardan ortaya çıkan 
sonuçları sentezlemiştir. Turistin yiyecek tüketimini etkileyen; sosyo-kültürel 
ve psikolojik faktörler; kültürel ve dini faktörler, sosyo-demografik faktörler, 
yiyecekle ile ilgili kişilik özellikleri, maruz kalma etkisi ve geçmiş deneyim ve 
motivasyon olmak üzere beş faktörü tespit etmişlerdir. 

Yiyecekle ilgili kişilik özellikleri hakkında kavramsal bir değerlendirmeden 
sonra, bir sonraki kısımda, yiyecekte çeşitlilik arama ile ilgili kavramsal 
değerlendirmelere, yiyecekte çeşitlilik arama ölçeğine ve araştırmacıların 
ifadelerine ve bulgularına yer verilecektir.

2.2.		Yiyecekte	Çeşitlilik	Arama

McAlister ve Pessemier, (1982); Nicolau, (2010) ve Desai ve Trivedi, (2014) 
tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitlilik arayışı kavramı, bir ürün veya 
hizmetin niteliklerinden doygunluk, tecrübe edilmemiş ve aşina olunmayana 
karşı bir yenilik arayışı, ileride meydana gelebilecek belirsizlikleri ortadan 
kaldırma motivasyonu şeklinde açıklanmaktadır (Aydın vd., 2019). Kahn, 
(1995) ve Germann, (2004) tarafından yapılan çalışmalarda; yiyecekte çeşitlilik 
arayışı, denenmemiş yiyecekleri tecrübe etmekten hoşlanma, yemek yaparken 
yepyeni tarifleri deneme, değişik ülkelerdeki yemek çeşitlerini merak etme ve 
egzotik tarzdaki yemekleri tecrübe etme vb. durumlarda ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir (Çanakçı & Birdir, 2018). 

Yiyeceklerde çeşitlilik arayışı özelliği, alanyazında birçok çalışmaya 
konu olmaya başlamıştır. Bu çalışmalarda bu özelliğin farklı bakış açılarıyla 
incelendiği, çeşitli kavramlarla ilişkilendirildiği ve farklı alanlarda araştırıldığı 
gözlemlenmektedir. Özellikle turizm ve gastronomi alanında çalışmaların arttığı 
anlaşılmaktadır. Araştırmacılar, yiyecekte çeşitlilik arayışının, tüketicilerin 
yiyecek ve içecek seçiminde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedir. 
Yiyecekte çeşitliliğin olması durumunda da tüketiciler her gün aynı yemeği 
yemeyeceklerdir (Koster, Couronne, Leon, Levy & Marcelinco, 2002). Quan 
ve Wang (2004) tarafından yapılan çalışmada, çeşitlilik arayışı davranışının 
turizmde yiyecek tüketimini önemli ölçüde etkileyebileceği öne sürülmektedir. 
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Povey (2006)’e göre, bir destinasyonun tabaktaki kimliği, çeşitlilik ve değişiklik 
arayan turistler için önemli bir itici güce sahiptir (Saçılık, 2017). 

Martinez, (2015) göre ise; turizm ve gastronomi genellikle hedonik (hazcı) 
ürünler olarak kabul edilir ve bu nedenle çeşitlilik arama davranışının etkisine 
maruz kalabilir. Bekar ve Gövce, (2019) çalışmasında; çeşitlilik arama niyetinin 
genellikle hedonik tüketim ile ilgili bir durum olduğunu (Ratner vd., 1999) ve bu 
yüzden de hem gastronomi turizmi (Shenoy, 2005) hem de restoran seçiminde 
etkili bir faktör (Ha & Jang, 2013; Lenglet & Giannelloni, 2016) olduğunu ifade 
etmektedir. Dolayısıyla, yiyecekte çeşitlilik arayışıyla ilgili hedonik çalışmaların 
yanı sıra, restoran seçimine etkisiyle ilgili bazı çalışmalar da (Ha, 2011; Jung & 
Yoon, 2012; Ha & Jang, 2013 ve Bekar & Gövce, 2019) bulunmaktadır.

Çeşitlilik arayışı çalışmalarının dikkate değer olanlarından bir tanesi, 
Optimum Güdülenme Düzeyi (OGD) Teorisi ile ilgili olan araştırmalardır. Bu 
çalışmalarda, çeşitlilik arayışı bu teoriyle açıklanmaktadır. OGD düşüncesi, 
çeşitlilik arama davranışını anlamak için bir temel sağlamaktadır (Mak vd., 
2012). Steenkamp ve Baumgartner (1992) tarafından yapılan çalışmada, yiyecek 
tercihinde çeşitlilik arayışı ile OGD arasında önemli bir ilişki olduğu ifade 
edilmektedir. Örneğin, sık sık aynı restorana giden ve benzer yemekleri yiyen 
bir kişi, belli bir süre sonra doygunluğa ulaşacak ve bıkkınlık ortaya çıkacaktır. 
Bununla birlikte OGD düşmüş olmasından dolayı, güdülenme düzeyini arttırmak 
için diğer restoranlara yönelecek ve çeşitlilik arayışı davranışını sergileyecektir.

Bireylerin yiyecekle ilgili kişilik özelliklerinden çeşitlilik arayışı tutumları 
harekete geçiren güdülerdir (Yıldız, 2019). Yiyecekler anlamında güdü ise, 
“Gıda ürün alternatiflerinin enstrümantal veya işlevsel değerine bakılmaksızın, 
çeşitli gıda ürünleri tüketimiyle uyarıda çeşitlilik sağlamayı amaçlayan 
motivasyon faktörü” şeklinde tanımlanmaktadır (Van Trijp & Steenkamp, 1992). 
Çeşitlilik Arayışı Ölçeği (ÇAÖ), tüketicilerin yiyeceklere yönelik çeşitlilik 
arayışı eğilimlerini ölçmek için Van Trijp ve Steenkamp (1992) tarafından 
geliştirilmiştir. Toplam 8 maddeden oluşan ölçeğin 7’inci maddesi ters kodlama 
(zıt anlam) gerektiren bir maddedir. Ölçeği geliştiren yazarlar aynı yıl (1992) bir 
başka çalışmada bu ölçeği başarılı bir şekilde denemişlerdir. Bu çalışmada (Van 
Trijp, Lähteenmäki & Tuorila, 1992), yazarlar, Finlandiyalı tüketiciler arasında 
ifade edilen peynir tüketimindeki farklılıkların bazılarını açıklamada bu ölçeği 
kullanmışlardır.

3. Yöntem

Araştırmanın amacı; yiyecekte çeşitlilik arayışına bütüncül bir gözle yaklaşmak 
ve daha önceden yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların yiyecekte 
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çeşitlilik arayışı kavramını nasıl ele aldığını incelemektir. Araştırmanın amaçları 
çerçevesinde, kavramla ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Bu bağlamda 
araştırmanın verileri, alanyazın taraması vasıtasıyla ikincil kaynaklardan elde 
edilmiştir. Büyüköztürk vd. (2012: 46), göre; ikincil kaynaklar, araştırmacılar 
tarafından araştırma sonuçlarının yazıldığı, ansiklopedi, kitap ve derleme 
makaleler vb. yayınlar olarak ifade edilmektedir (Üzülmez & Akdağ, 2018). 
Araştırma kapsamında ikincil kaynakların taranması işlemi 2022 yılı Şubat-
Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir. İkincil kaynaklardan elde edilen 
yiyecekte çeşitlilik arayışına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların 
amaçları, kapsamları ve bulguları ele alınmak suretiyle konunun bütünsel bir 
gözle incelenebilmesine imkân sağlanmaya çalışılmıştır.

4. Bulgular

Çeşitlilik arayışı kavramıyla ilgili, 1950’li yıllardan itibaren üzerinde çeşitli 
alanlarda ve farklı amaçlarla yapılan bilimsel çalışmaların olduğu alanyazından 
anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde çeşitlilik arayışı kavramının 
daha çok pazarlama alanında araştırmalara konu olduğu görülmektedir. 
Yiyecekle alakalı çeşitlilik arayışı araştırmaların özellikle 1980’li yıllardan 
itibaren artmaya başladığı yine tespit edilen durumlardan bir tanesidir. 

Yiyecekte çeşitlilik arama ile ilgili yapılan çalışmaları gruplandırmak 
oldukça zor görünmektedir. Bu çalışmaları üzerinde durdukları benzer kavram 
ve araştırmak istedikleri değişkenler üzerinden gruplandırmaya çalıştığımızda 
da net bir sınıflandırma ortaya çıkmamaktadır. Bu bağlamda yiyecekte çeşitlilik 
arama ile ilgili araştırmaların; yiyecek tutumu,  müşteri memnuniyeti ve sadakat, 
restoran seçimi ve dışarıda yemek yeme motivasyonları, OGD ve turizm 
konularıyla ilişkisinin daha çok araştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar 
aşağıda iki grup altında sınıflandırılarak açıklanmaktadır.

Yiyecekte çeşitlilik arama ile ilgili alanyazında; yiyecek tutumu (Hoyer 
& Ringway, 1984; Van Trijp & Steenkamp, 1992; Menon & Kahn, 1995; 
Lähteenmäki & Van Trijp, 1995; Baumgartner, 1998; Meiselman, Mastroianni, 
Buller & Edwards, 1998; Lähteenmäki & Arvola, 2001; Berne, Mugica, Jose, 
Yague & Jesus, 2001; Kwun & Oh, 2004; Shenoy, 2005; Nicklaus, Boggio, 
Chabanet & Issanchou, 2005; Goukens, Dewitte, Pandelaere & Warlop, 2007; 
Baltas, Kokkinaki & Loukopoulou, 2011; Dushani, 2011; Meixner & Knoll, 
2012; Legohérel, Daucé & Hsu, 2012; Rızaoğlu, Ayazlar & Gençer, 2014; 
Saçılık, 2017; Baran & Tanrısevdi, 2017; Boz & Yıldırım Saçılık, 2017; 
Çanakçı & Birdir, 2018; Baysal & Yıldırım Saçılık, 2018; Aydın vd., 2019; 
Derinalp Çanakçı & Birdir, 2020; Çakır Keleş, 2020; Çakır Keleş & Özkaya, 
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2022), restoran seçimi/dışarıda yemek yeme motivasyonları vb. (Lin & Mattila, 
2006; Beldona, Moreo & Das Mundhra, 2010; Ha, 2011; Jung & Yoon, 2012; 
Kwun, Hwang & Kim, 2013; Ha & Jang, 2013; Ha & Jang, 2015; Martinez, 
2015; Bekar & Gövce, 2019), konularıyla ilgili araştırılan çalışmaların varlığı 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte; yiyecekle ilgili kişilik özellikleri kısmında 
yiyecekle ilgili kişilik özellikleriyle ilgili belirtilen çalışmaların içerisinde 
yiyecekte çeşitlilik arayışı kavramıyla alakalı araştırmalar da mevcuttur. Bu 
çalışmalar konuyla alakalı ulaşılabilen çalışmalardır. 

4.1.		Yiyecekte	Çeşitlilik	Aramayı	İnceleyen	Örnek	Çalışmalar

Yiyecekte çeşitlilik aramayı inceleyen araştırmalardan seçilen bazı çalışmalar, 
amacı, yöntem ve teknikleri, katılımcı sayısı, elde edilen sonuçlar bakımından 
incelenmiş ve aşağıda özetlenmiştir.

Van, Trijp ve Steenkamp (1992) tarafından yapılan çalışmada; Tüketicilerin 
yiyecek ve içeceklere yönelik çeşitlilik arayışı eğilimlerini ölçmek ve bu konuda 
bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Tüketicilerin yiyecek ve içeceklere yönelik 
çeşitlilik arayışı eğilimi, yiyecek ve içecek seçiminde önemli bir etkiye sahip 
olduğu sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada kullanılan ölçeğin 
hesaplanan güvenirlik değeri oldukça yüksek (0,818) çıkmıştır.

Lahteenmaki ve Van Trijp (1995) araştırmalarında; beğeni ve çeşitlilik 
arayışı eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemek için deneysel çalışma yapmışlardır. 
Bu deneyde, 26 öğrenci katılımcının altı farklı öğle yemeğinde sandviç seçimleri 
ile ilgili yapmış oldukları tercihler gözlemlenmiştir. Katılımcıların sandviçleri 
beğenme düzeyi ve çeşitlilik arayışı eğilimlerindeki fark incelenmiştir. 
Tercihlerin hedonik beğenilerle ilgili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
araştırmada beğenme düzeyinin çeşitlilik arayışı eğilimine etkisi bulgulanmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre, çeşitliliğin yiyecek seçimlerinin bağımsız bir 
belirleyicisi olduğu anlaşılmıştır.

Meiselman vd., (1998), çalışmalarında; üniversite eğitimine başlayan 
İngiliz öğrencilerin başladıktan sonra üç yıl içerisinde yiyecek tercihlerinde 
yaşadıkları değişimi incelemişlerdir. Katılımcıların olası yaşadıkları değişimin 
belirlenmesi için belirli aralıklarla, yiyeceklerde çeşitlilik arayışı, yeni yiyecek 
deneme korkusu ve sınırlı yeme davranışı ölçekleri kullanılmak suretiyle 
test tekrar edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; üniversiteli katılımcı 
gençlerin üniversite dönemlerinde de yiyecek tutumlarında istikrarlı oldukları 
belirlenmiştir. Ayrıca, yiyeceklerde çeşitlilik arayışı ve yeni yiyecek deneme 
korkusu eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, fakat sınırlı yeme 
tutumlarında kız öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.
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Nicklaus vd., (2005) çalışmalarında; Erken çocukluk dönemindeki (2-3 
yaş) yiyecekte çeşitlilik arayışı ile geç çocukluk dönemlerindeki (8–12,  13–16 
ve 17–22, yaş) yiyecekte çeşitlilik arayışı ve yeni yiyecek deneme korkusu 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı katılımcılarla; 4–7 yaş (n=83), 8–12 
yaş (n=99), 13–16 yaş (n=68) ve 17–22 yaş (n=89), yaşlarında olduklarında 
(toplamda n=339), temasa geçilmiş ve analizler yapılmıştır. Katılımcılar genelde 
aynı olmak koşuluyla farklı yaş gruplarında denemeye tabi tutulmuşlardır. 
Çalışma bir kreş kantininde iki ila üç yaşındaki çocuklara ücretsiz öğle yemeği 
verilmesi ve çocukların yiyecek seçimlerinin kaydedilmesiyle başlamıştır. Daha 
sonraki dönemlerde benzer işlemler tekrarlanmıştır. Araştırma yaklaşık 20 sene 
sürmüştür. Araştırmanın sonunda; yeni yiyecek deneme korkusunun erken 
çeşitlilik arayışı ile anlamlı olarak ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Takip eden 
dönemlerdeki çeşitlilik arayışının, erken çeşitlilik arayışıyla ve yaşla birlikte 
daha az oranda arttığı ve yiyecek deneme korkusuyla azaldığı belirlenmiştir. 
Dolayısıyla, yiyecekte çeşitlilik arayışı yaşla birlikte az oranda artarken, yeni 
yiyecek deneme korkusunun azaldığı bulgulanmıştır.

Shenoy (2005), araştırmasında; Amerika’daki Güney Carolina’yı gezmeye 
gelen yabancı turistlerin genel olarak yiyecek tercihlerini ve yiyeceklere 
yönelik çeşitlilik arayışlarını incelemiştir. Araştırmaya katılan 341 katılımcının 
ifadelerinden elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların genel anlamda yiyecek 
seçimleri; yöresel alışveriş, yöresel içecek, yöresel akşam yemeği, lüks yemek 
ve aşina oldukları yemekler olarak tespit edilmiştir. Bu yiyecek tercihlerinden; 
yöresel akşam yemeği, yöresel içecek ve yöresel alışveriş faktörlerinin 
çeşitlilik arayışına yönelik anlamlı etki ettiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
gastro-turistleri olarak ifade edilen katılımcılarının yiyecekte çeşitlilik arayışı 
eğilimlerinin diğer yabancı turistlere göre daha yüksek seviyede olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, Van Trijp ve Steenkamp’a (1992) tarafından 
hazırlanan yiyeceğe yönelik ÇAÖ benzer şekilde işlevsel hale getirilmiştir. 

Dushani, (2011) çalışmasında; Srilanka’daki balık tüketimi sıklığında 
yiyecekte çeşitlilik arayışının rolünü ve kişilik, sağlık kaygıları, algılanan 
davranışsal kontrol ve algılanan riskin yiyecekte çeşitlilik arama tutumuna 
etkisini incelemişlerdir. Araştırmada; Yiyecekte çeşitlilik arayışının balık 
tüketimi sıklığında önemli bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca; Kişilik, 
sağlık kaygıları ve yiyecekte çeşitlilik arama eğilimi, çeşitlilik arama kavramına 
pozitif anlamda etki ettiği bulgulanmıştır. Algılanan davranışsal kontrol ve 
riskin ise çeşitlilik arama davranışında bir mani oluşturmadığı belirlenmiştir.

Legohérel vd., (2012), çalışmalarında; Hong Kong’u gezmeye gelen 
yabancı turistlerin yiyecek satın aldıkları zaman sergiledikleri keşfedici ve 
çeşitlilik arama davranışlarını incelemiştir. 476 katılımcının değerlendirildiği 
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bu araştırmada, turistlerin keşif ve yiyeceklerde çeşitlilik arayışı eğilimlerinin 
restoran seçimlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların 
kültürel özelliklerinin yiyecekte çeşitlilik arayışı eğilimlerinde de önemli 
etkisinin olduğunu belirlenmiştir. Yiyecekte çeşitlilik arayışı eğilimleri gösteren 
katılımcıların ise sadık müşteri olma seviyelerinin düşük olduğu bulgulanmıştır.

Rızaoğlu vd., (2014) çalışmalarında; Kuşadası’nı gelen turistlerin çeşitlilik 
arayışı davranışlarının yiyecek tercihlerine olan etkisini incelemişlerdir. Evli 
turistlerin bekârlara, erkeklerin kadınlara, Amerikan ve Alman turistlerin diğer 
ülkelerden gelenlere göre yiyeceklerde çeşitlilik arayışı eğilimlerin daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, gelir seviyesi arttıkça çeşitlilik arayışının 
da arttığı tespit edilmiştir.

Boz ve Saçılık (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı; Türkiye’yi gelen 
yabancı turistlerin ve Türkiye’deki yerli turistlerin yiyeceklerde çeşitlilik arama 
eğilimlerinin, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılıklarını 
incelemektir. Araştırmada; cinsiyet ve medeni durumun yiyecek ve içecek 
tercihinde düşük seviyede etkili olduğu, eğitim ve gelir seviyesinin artmasıyla 
yiyeceklerde çeşitlilik aramanın da arttığını, milliyetlere göre yiyeceklerde 
çeşitlilik aramanın farklılık gösterdiği, çeşitlilik aramanın seviyesinin düşükten 
başlamak suretiyle Arap, Türk, Alman, İngiliz ve Fransız asıllı turistler şeklinde 
sıralandığı bulgulanmıştır.

Çanakçı ve Birdir (2018) araştırmalarında; Kapadokya’yı gezmeye 
gelen yabancı turistlerin yiyeceklere yönelik çeşitlilik arama davranışlarını 
tespit etmek ve yabancı turistlerin çeşitlilik arama davranışlarının demografik 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. 521 adet 
kullanılabilir anketin elde edildiği çalışmada; yabancı turistlerin yiyeceklere 
yönelik çeşitlilik arayışları “merak” ve “deneyim” olarak isimlendirdikleri iki 
boyutta toplanmıştır. Ayrıca, “deneyim” boyutu turistlerin “çalışma durumlarına” 
ve “eğitim durumlarına” göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Baysal ve Yıldırım Saçılık, (2018) çalışmalarında; balık tüketiminde 
çeşitlilik arama eğilimini, kişiye ait çeşitlilik arayışı davranışı ve davranışsal 
kontrol algısı özelliklerinin nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Araştırmaya, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu 
öğrencilerinden toplamda 366 katılımcı katılmıştır. Çalışmanın sonucunda; 
çeşitlilik arayışının balık tüketiminde önemli bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca balık tüketiminin, yiyecek ve içecekte çeşitlilik arama eğilimi ve 
davranışsal kontrol algısı kapsamında şekil aldığı bulgulanmıştır.

Aydın vd., (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı; “Gelecekte şef /
aşçıbaşı adayı olan; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin, yiyecekte çeşitlilik 
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arayışı düzeylerini Van Trijp ve Steenkamp (1992) tarafından geliştirilmiş 
olan ÇAÖ ile ölçmektir”. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan öğrencilerinden 
202 katılımcı çalışmaya katılmıştır. Yiyecekte çeşitlilik arayışı ölçeğinin genel 
ortalamasına bakıldığında öğrencilerin nötr grubunda oldukları tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan 202 öğrenciden sadece 21 öğrenci yeniliğe açık seviyede 
çıkmıştır. Bu durumun aksine, yiyecekte çeşitlilik arama ölçeğinde bulunan en 
çok katılım gösterilen maddelerin benzer özellikleri; ankete katılanların yeni 
yiyecekleri deneme, hazırlama ve araştırmada arzulu oldukları bulgulanmıştır.

Derinalp Çanakçı ve Birdir (2020) tarafından yapılan araştırmanın amacı; 
Türkiye’yi gelen yabancı turistlerin yiyecek katılımı, yiyecekte çeşitlilik arayışı 
ve yeni yiyecek deneme korkusu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Türkiye’yi 
ziyaret eden 606 yabancı turist üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda; yiyecek katılımı ile yiyecek çeşitliliği arayışı arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki varken, yiyecek katılımı ile yeni yiyecek deneme korkusu 
arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Çakır Keleş ve Özkaya,  (2022) çalışmalarında; Gaziantep’e gelen yerli 
turistlerin, yerel yemek tüketimlerini etkileyen psikolojik unsurlardan olan, 
yeni yiyecek deneme korkusu ve yiyeceklerde çeşitlilik arayışının yerel yemek 
tüketimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 811 kişinin katıldığı araştırmanın 
sonunda, turistlerin yöresel yemek tercihlerinin yeni yiyecek deneme 
korkusundan negatif anlamda, yiyecekte çeşitlilik arayışından ise pozitif 
anlamda etkilendiği tespit edilmiştir.

Yiyecekte çeşitlilik aramayı,  restoran seçimi/dışarıda yemek yeme 
motivasyonları vb. kriterleri kapsamında inceleyen çok az sayıdaki 
araştırmalardan seçilen iki çalışma, amacı, yöntem ve teknikleri, katılımcı 
sayısı, elde edilen sonuçlar bakımından incelenmiş ve aşağıda özetlenmiştir.

Lin ve Mattila (2006) çalışmalarında; kültürün, tüketicilerin restoran 
değiştirme eğilimi, çeşitlilik arayışı, yenilik ve merak değişkenleri üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Tayland ve Amerikalı tüketicilerin (n=311) restoran 
tercihlerinde ki değişimlerinin dikkate alındığı bu çalışmada; kültürün, 
tüketicilerin ürün değiştirme (restoran yiyecek vb.) niyetini ve çeşitlilik 
arayışlarını etkilemede önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Tayvanlı 
katılımcıların, çeşitlilik arayışı, restoran değiştirme niyeti, yenilik ve merak 
tutumlarının Amerikalı katılımcılara göre daha yüksek dereceye sahip olduğu 
sonucu bulgulanmıştır.

Bekar ve Gövce, (2019) tarafından yapılan çalışmada; “Algılanan kalite, 
müşteri tatmini, deneyime ilişkin doyum değişkenlerinin müşterilerin çeşitlilik 
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arama niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir”. Bu araştırma, son üç ayda aynı 
alakart restorana birden fazla kez gelmiş 18 yaş ve üzeri 401 katılımcı üzerinde 
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, “Geçmiş deneyimlerde 
algılanan atmosfer kalitesi, müşteri tatmini, atmosfere ve servise ilişkin doyum 
değişkenleri çeşitlilik arama niyeti üzerinde etkilidir” sonucu bulgulanmıştır.

5. Sonuç ve Değerlendirme

Araştırma sonuçlarından elde edilen genel sonuç, demografik özelliklerin 
yiyecekte çeşitlilik arayışı düzeylerini etkilediği yönündedir. Demografik 
özellikler olan; yaş, cinsiyet, medeni durum, milliyet, kültür, eğitim seviyesi 
ve gelir düzeyi gibi etkenler yiyecekte çeşitlilik arayışına yönelik kişilerin 
çeşitlilik arayışı seviyelerinin (düşük, orta ve yüksek) şeklinde değişmesine 
sebep olmaktadır. 

Araştırmalarda; yeni yiyecek deneme korkusunun erken (küçük yaşta) 
çeşitlilik arayışı ile anlamlı olarak ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yiyecekte 
çeşitlilik arayışı yaşla birlikte az oranda artarken, yeni yiyecek deneme 
korkusunun azaldığı yönündedir. Yiyecek katılımı ile yiyecek çeşitliliği arayışı 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki varken, yiyecek katılımı ile yeni yiyecek 
deneme korkusu arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Turistlerin yerel yemek tüketimlerinin yeni yiyecek deneme korkusundan 
negatif yönlü, yiyeceklerde çeşitlilik arayışından ise pozitif yönlü etkilendiği 
ortaya çıkmaktadır.

Diğer çalışmalarda; üniversiteli öğrencilerin üniversite dönemlerinde de 
yiyecek tutumlarında geçmiş alışkanlıklarını devam ettirdikleri ve istikrarlı 
oldukları belirlenmiştir. Yiyecekte çeşitlilik arayışı ölçeğinin genel ortalamasına 
bakıldığında öğrencilerin nötr grubunda oldukları tespit edilmiştir. Bu durumun 
aksine, katılımcıların yeni yiyecekleri denemede, hazırlamada ve araştırmada 
arzulu oldukları yönündedir.

Farklı yazarların yapmış olduğu diğer çalışmalarda; evli turistlerin 
bekârlara, erkeklerin kadınlara, Amerikan ve Alman turistlerin diğer ülkelerden 
gelenlere göre yiyeceklerde çeşitlilik arayışı eğilimlerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, gelir seviyesi arttıkça çeşitlilik arayışının da 
arttığı tespit edilmiştir. Cinsiyet ve medeni durumun yiyecek ve içecek tercihinde 
düşük seviyede etkili olduğu, eğitim ve gelir seviyesinin artmasıyla yiyeceklerde 
çeşitlilik arayışının da arttığı, milliyetlere göre yiyeceklerde çeşitlilik arayışının 
farklılık gösterdiği, çeşitlilik arayışının seviyesinin düşükten başlamak suretiyle 
Arap, Türk, Alman, İngiliz ve Fransız asıllı turistler şeklinde sıralandığı bulgusu 
yine önemli bir çalışmanın ürünüdür.
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Alanyazından ulaşılan diğer çalışmalarda; yiyecekte çeşitlilik arayışının 
balık tüketimi sıklığında önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Tüketicilerin tercihlerinin daha çok hedonik (hazcı) beğenilerle ilgili olduğu 
belirlenmiştir. Tüketicilerin çeşitlilik arayışı eğiliminin, yiyecek ve içecek 
seçiminde önemli bir etkiye sahip olduğu ve çeşitliliğin yiyecek seçimlerinin 
bağımsız bir belirleyicisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Tüketicilerin yiyecek 
tercihlerinden; yöresel akşam yemeği, yerel içecek ve yerel alışveriş faktörlerinin 
çeşitlilik arayışı eğilimi üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, gastro-turistleri olarak ifade edilen katılımcılarının 
yiyeceklerde çeşitlilik arayışı eğilimlerinin diğer turistlere oranla daha yüksek 
seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Ziyaretçilerin restoran seçimleriyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda; 
turistlerin keşif ve yiyeceklerde çeşitlilik arayışı eğilimlerinin restoran 
seçimlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların kültürel 
özelliklerinin yiyecekte çeşitlilik arayışı eğilimlerinde de önemli etkisinin 
olduğunu belirlenmiştir. Yiyecekte çeşitlilik arayışı eğilimleri gösteren 
katılımcıların ise sadık müşteri olma seviyelerinin düşük olduğu bulgulanmıştır. 
Kültürün, tüketicilerin ürün değiştirme (restoran yiyecek vb.) niyetini ve 
çeşitlilik arayışlarını etkilemede önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir. 
“Geçmiş deneyimlerde algılanan atmosfer kalitesi, müşteri tatmini, atmosfere 
ve servise ilişkin doyum değişkenleri çeşitlilik arama niyeti üzerinde etkilidir” 
sonucu bulgulanmıştır.

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bir takım kısıtlılıkları 
bulunmaktadır. Çalışmada değerlendirmeye alınan araştırmalar alanyazından 
ulaşılabilen ve ulaşılan çalışmalardan uygun görülenlerin analiz edilmesiyle 
hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu durum bir kısıtlılık olarak kabul edilebilir. 
Bununla birlikte, bu çalışma sadece kavramsal bir değerlendirme üzerine 
kurgulanmış bir çalışmadır. Bundan sonraki çalışmalarda, yiyecekte çeşitlilik 
arayışı kavramının nicel araştırma yöntemleri kullanılmak suretiyle araştırılması 
ve bu çalışmalarında farklı kültür, milliyet vb. özelliklere sahip kişiler üzerinde 
yapılması konunun daha da zenginleştirilmesi bakımından önerilmektedir.
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1. Giriş 

Teknoloji günümüzün vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 
Teknolojiyle birlikte internetin değişim ve dönüşümü de birçok 
alanda kendini göstermektedir. İşletmeler, küresel ölçekte, bireyler ve 

toplumlara daha kolay ulaşmak, kendini tanıtmak gibi amaçlarla interneti yoğun 
bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda günümüzde neredeyse her 
işletme fiziksel olarak yerleri olmasına rağmen sanal dünyada da kendilerine yer 
edinmekte ve çalışanlarını da internet kullanımı konusunda yetiştirmektedirler. 

Teknoloji kavramı, belirli amaç ve hedeflere ulaşmak için insan tarafından 
başvurulan bilgi ile yakından bağlantılıdır. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte internet, iletişim, araştırma ve eğlence için güçlü bir araç olarak çok 
önemli bir rol oynamaktadır (Kuschnaroff & Bayma, 2014: 71). İnternet 
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ortamları, bilgileri anında paylaşabildikleri, gezegenin neredeyse her yerinden 
yüz yüze iletişim kurabildikleri ve herhangi bir zamanda ve herhangi bir 
yerden uzaktan öğrenebildikleri için insanların iletişimini, işini, eğlencesini ve 
öğrenimini değiştirmiştir (Wu vd., 2021: 582).

İş yerinde internet kullanımı tüm dünyada çarpıcı bir şekilde artmaktadır. 
İşletmeler teknolojik gelişmelerin daha çok nasıl mükemmel bir işyeri 
imkânı sunduğuna, iş yürütme süreçlerinde değişim ve dönüşümler meydana 
getirmesine ve çalışanların üretkenlik ve verimliliklerini nasıl artırabileceğine 
odaklanmıştır. Ancak, teknolojinin gelişmesi olumlu sonuçlar doğurmasına 
rağmen bireylerin yanlış davranışlara yönelmesine de sebep olmuştur (Lim, 
2002: 675). Bu davranışlardan birisi de sanal kaytarma olduğu bilinmektedir.

İşletmelerin çağa ayak uydurabilmek, kendilerini tanıtabilmek için sanal 
dünyadan faydalanmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışanlarını da bu yönde 
eğitmeleri bir diğer önemli unsurdur. Sanal dünyanın olumlu birçok yönü 
olmasına rağmen giderek yoğunlaşan internet kullanımı aynı zamanda olumsuz 
durumları da beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. Özellikle çalışanların iş 
dışı amaçlar için internet kullanımı sonucunda ortaya çıkan durum alan yazında 
sanal kaytarma olarak açıklandığı görülmektedir.

Sanal kaytarma, tipik olarak kişisel amaçlar için iş saatleri boyunca mobil 
teknoloji ve internetin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Vitak vd., 2011: 
1751). Bununla birlikte, sanal kaytarma, çalışanların, iş saatleri içerisinde 
çalıştıkları kurumun internet bağlantısını kişisel amaçlarına yönelik kullanması 
olarak ifade edilmektedir.  Sanal kaytarma davranışının iş saatlerinde ve iş 
dışındaki amaçlarla internet kullanımını içermesinin yanı sıra sanal sapkınlık, 
internet suistimali, işyerinde internette eğlence amaçlı gezinme ve gereksiz 
bilgisayar kullanımı şeklindeki uzantıları da internetin sağladığı kolaylıklar ile 
yarattığı ve yaşanan sorunları oluşturmaktadır (Çetin & Akyelli, 2020: 42).

İnternet ve e-posta, bir kuruluş için, özellikle yeni bilgi yaratma açısından 
büyük varlıklar olabilirken, yine de internetin işyerine girmesine birtakım 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan bazıları ‹sanal kaytarma›, ‹sanal 
rahatsızlık› ve ‹internet etiği› olarak açıklanmaktadır. İşverenler, internet 
kullanım politikaları geliştirerek, filtreleme yazılımları uygulayarak ve 
çalışanlarını izleyerek bu sorunları gidermeye çalışmışlardır. Ayrıca psikolojik 
testlerin işverenlere potansiyel olarak «sorunlu» çalışanları belirlemede 
yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Ancak, psikolojik testlerle veya filtreleme 
yazılımları uygulama yöntemleriyle sanal kaytarma sorunlarını çözemedikleri 
tespit edilmiştir (Whitty & Carr, 2006: 235).

Sanal kaytarmanın iki çeşidi olduğu belirtilmiştir. Bunlardan ilki iş yerinde 
kişisel elektronik posta alma ve göndermeyi, haber web sitelerini, finansal web 
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sitelerini gezmeyi, online alışverişi kapsayan önemsiz sanal kaytarmadır. Bir 
diğeri ise online oyunlar, kişisel web sitesini düzenlemeyi, web sitelerinde 
gezinmeyi, müzik indirmeyi içeren ciddi sanal kaytarmadır (Blanchard & Henle, 
2008: 1078).

Temel olarak sanal kaytarma kavramı, işteyken kişisel e-postalar, haberler 
veya spor sitelerinde harcanan zamana odaklanma olarak bilinmekteydi. 
Yıllar geçtikçe, yeni dijital platformlar ve çekici web siteleri ortaya çıktıkça, 
sanal kaytarma faaliyetlerinin ölçeğinin genişlediği görülmektedir (Güğerçin, 
2020: 827). İnternet, çalışanlara öncekinden daha verimli olabilme imkânı 
sağlamaktadır, fakat aynı zamanda çalışanlara işten kaçmak için yeni bir yol 
olan sanal kaytarmayı sağlamaktadır (Askew vd., 2014: 510).

Çalışanlar farklı tesislerle iş birliği, eğitim ve uzaktan eğitim gibi konularda 
elektronik posta veya mesajlaşma yoluyla haberleştikleri görülmektedir. Ayrıca, 
bireysel işlerini de, özellikle istihdam başvuruları, sağlık sigortası işlemleri, 
elektronik ödeme vb., internetten faydalanarak yaptıkları bilinmektedir. Böylece, 
çalışanlar iş yerinde iş dışı sanal ortamda daha fazla zaman geçirmektedirler. 
Buna istinaden, sınırsız internet kullanımı arttıkça yöneticiler iş için internetin 
faydalarının yanında çalışanların sanal kaytarma olumsuzluklarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır (Mills vd., 2001: 36).

Günümüzde sanal dünya insanları kendine çekmektedir ve bireyleri 
gerçek dünyadan soyutlamaktadır. İş yerinde olduğu gibi okullarda da önemli 
bir problem haline dönüştüğü görülmektedir. Öğrenciler cihazlarını okullara 
getirerek sınıf içerisinde ders dışı amaçlarla kullanmaktadır. Bu durum 
sınıf içerisinde hem akademik açıdan hem de eğitmenler açısından problem 
doğurabilmektedir. Öğrencilerin sürekli internete bağlı kalmaları ve internet 
ortamında olmaları ders içerisinde ilgilerini dağıtarak odaklanma sorunu 
yaşamalarına neden olabilmektedir (Alan, 2019: 112). Bununla birlikte, 
öğrencilerin interneti ders, ödev vb. gibi amaçlarla kaynak olarak görmeleri 
gerekirken keyfi amaçlarla kullandıkları belirlenmiştir. İnternet kullanımının 
ders dışı amaçlarla kullanımının arttığı ve internet olanaklarını doğru amaçlarla 
kullanmadıkları belirlenmiştir (Seçkin & Kerse, 2017: 90).

İnternet erişiminin yaygınlığı arttıkça, sınıfta interneti sınıfla ilgili olmayan 
amaçlarla kullanan öğrencilerin sayısında endişe verici bir eğilim vardır. Sanal 
kaytarma işte veya ders sırasında kişisel internet kullanımı olarak tanımlanır 
(Yeik, 2018: 409). Üniversite öğrencilerine ders, ödev, kaynak araştırma 
amacıyla sunulan internet olanakları kişisel amaçlarla kullanıma dönüşmüştür. 
Bu durum, gelecekte işe girdikleri zaman karşılarına çıkabilecek bir durumdur. 
Özellikle emek yoğun olan iş yerlerinde zamanın büyük önemi vardır. Turizm 
endüstrisi de emek yoğundur ve turizm işletmelerinin hizmet sunması, diğer bir 
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deyişle soyutluk özelliği, misafirlerin duygu ve düşünceleri işletme kalitesini 
belirlemektedir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin internete bağımlı olmaları iş 
yerindeki durumlarını olumsuz etkileyecek en önemli faktörler arasında yer 
almaktadır.

Sonuç olarak, günümüzde mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte 
öğrenme ortamına birçok katkı sağlamasının yanı sıra öğrenme sürecine kattığı 
bazı zorluklar da bulunmaktadır. Bunlardan biri de öğrencilerin ders sırasında 
ders dışı konularda sanal kaytarma yapmak amacıyla mobil cihazlarını kullanma 
durumudur (Özdamlı & Ercağ, 2021: 424). Bununla birlikte, birçok insan bilgi 
toplumunu yararları kadar sorunlarıyla da tanımaktadır. Öne çıkan konular, 
bunun toplumun gelişimini kısıtlayıp kısıtlamayacağı ve eğer öyleyse, sorunun 
nasıl ele alınabileceğidir (Furnell & Warren, 1997: 61).

Çalışmanın önemi, özellikle insana hizmet eden emek yoğun sektörlere 
istihdam sağlamak amacıyla eğitim veren programlarda yer alan öğrencilerin sanal 
kaytarma davranışlarının ortadan kaldırılması ya da azaltılması için çalışmalar 
yapılması gerekliliğidir. Bu çalışmanın amacı, emek yoğun sektörlerden biri olan 
turizm sektörüne istihdam sağlamak üzere eğitim gören öğrencilerin, eğitimleri 
esnasında gerçekleştirdikleri sanal kaytarma davranışlarının ortaya çıkarılması, 
farklılıkların nereden kaynaklığını belirlemek çalışmanın en temel amacıdır. 

2. Kavramsal Çerçeve

Lim (2002), teknolojinin etkin olduğu iş yerinin olası öngörülemeyen 
olumsuz sonuçlarından birine odaklamaları bakımından öğretici olduğunu 
vurgulamaktadır. Ayrıca Arman ve Ören (2021) turizm işletmelerinde çalışanların 
çevrimiçi olmama endişesi ile önemsiz sanal kaytarma davranışlarında 
bulunduğu ifade etmişlerdir. 

Alan’a (2019) göre internet bağımlılığının yoğun olarak ergenlik 
dönemindeki bireylerle üniversite gençliğinde görüldüğü bilinmektedir. Seçkin 
ve Kerse (2017)’ye göre üniversite öğrencilerinin teknolojiyi kullanarak ders 
içerisinde ve okul dışındaki ders çalışma saatlerinde farklı sebeplerden dolayı 
sanal kaytarma davranışlarına yönelmişlerdir. Kibona ve Magaya (2015) ise 
internet aktiviteleriyle uğraşma ve aşırı cep telefonu kullanmanın akademik 
başarıyı olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Özdamlı ve Erçağ (2021) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin büyük 
bir bölümünün mobil cihazlarını en az üç saat kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Ayrıca mobil cihazların kullanım amaçları incelendiğinde en yaygın kullanımın 
konuşma, mesajlaşma ve sosyal paylaşım hesaplarını kontrol etme olduğunu 
açıklamışlardır.
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Ergün & Altun (2012), üniversite öğrencileri arkadaşlarının veya 
kendilerinin internette ders dışı farklı konularla uğraştıklarını, diğer bir deyişle 
sanal kaytarma davranışları sergilediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Çok ve 
Kutlu (2018) ise öğrencilerin sanal kaytarma davranışlarının kısmen de olsa 
kabul edilebilir olduğunu açıklamışlardır. Bununla birlikte, Demirbilek ve Atila 
(2021) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin sanal kaytarmanın zararlarının 
farkında oldukları sonucuna ulaştıklarını ifade etmişlerdir.

3. Araştırma Yöntemi

Araştırma nicel araştırma yöntemleri kapsamında desenlenmektedir. Bu 
doğrultuda veriler yüz yüze anket uygulaması sonucunda elde edilmektedir. 

3.1.	Araştırmanın	Amacı	ve	Önemi

Sanal kaytarma davranışları öğrencilerin başarısını etkileyen dolayısıyla da 
eğitim kurumlarının var olma amaçlarında olumsuz bir etki oluşturan durum 
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle insana hizmet eden emek yoğun sektörlere 
istihdam sağlamak amacıyla eğitim veren programlarda yer alan öğrencilerin 
sanal kaytarma davranışlarının ortadan kaldırılması ya da yavaşlatılması için 
çalışmalar yapmak önemlidir.  Bu önem doğrultusunda, emek yoğun sektörlerden 
biri olan turizm sektörüne istihdam sağlamak üzere eğitim gören öğrencilerin, 
eğitimleri esnasında gerçekleştirdikleri sanal kaytarma davranışlarının ortaya 
çıkarılması, farklılıkların nereden kaynaklığını belirlemek ve öngörülerde 
bulunmak çalışmanın en temel amacıdır.

3.2.		Evren	ve	Örneklem

Çalışmanın genel evrenini, ön lisans seviyesinde turizm ve otel işletmeciliği 
programında eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın genel evreni 
hacmi itibariyle araştırmacılar tarafından ulaşılabilir büyüklükte olmadığı tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda, verilerin yönetimi, ulaşılabilirlik, zaman, maliyet 
gibi kısıtlamalar değerlendirilerek araştırmacılar tarafından çalışma evreni 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma evreni, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında eğitim gören 
300 öğrenci olarak belirlenmiştir. Örnekleme stratejisi olarak kolayda örnekleme 
yöntemi belirlenerek 167 öğrenci ile örneklem hacmi oluşturulmuştur.

3.3.		Veri	Toplama	Aracı,	Süreci	ve	Verilerin	Analizi		

Çalışmanın anket formu alan yazın ışığında oluşturulmuştur (Örücü & Aksoy, 
2017; Arman ve Şahin Ören, 2021). Çalışmanın anket formu iki bölümden 
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oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı öğrencilerin demografik özelliklerini 
(cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, sınıf, ailenin yaşadığı yer, ekonomik 
durum, ailenin eğitim durumu) internet ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını 
belirleyebilmek amacıyla toplamda on altı soru yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise katılımcı öğrencilerin sanal kaytarma davranışlarının (Önemli Sanal 
Kaytarma, Önemsiz Sanal Kaytarma) ölçülmesine ilişkin 5’li Likert ölçek ile on 
dört yapılandırılmış soru yer almaktadır.

Veriler, 07/02/2022 – 12/02/2022 tarihleri arasında yüz yüze anket formu 
aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veri setinin yapı geçerliliğini kontrol 
etmek amacıyla öncelikli olarak güvenirlik analizi yapılmıştır. Katılımcıların 
tanımlayıcı istatistiki bilgilerine ulaşmak amacıyla frekans (f) ve yüzde (%) 
analizi gerçekleştirilmiştir. Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programında 
eğitim gören öğrencilerin sanal kaytarma davranışını ifade eden önemli ve 
önemsiz sanal kaytarma davranışının sıklığına ilişkin verilerin analizi için 
içerik analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda önemli sanal kaytarma davranışını 
sekiz, önemsiz sanal kaytarma davranışı gösteren altı ifadeye ilişkin her birinde 
167 sıklık gösteren tutuma yönelik kelime bazında ölçümleme yapılmıştır. Söz 
konusu ölçümlemeler için toplamda on dört sanal kaytarma davranışını gösteren 
ifadeye ilişkin cevaplar için WordArt web sitesi üzerinden bir kelime bulutu 
oluşturulmuştur.   

4. Bulgular ve Yorum

Ön lisans seviyesinde turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim 
gören öğrencilerin sanal kaytarma davranışlarını tespit edebilmek amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmada araştırma hipotezlerini test edebilmek için çeşitli 
analizler yapılmıştır. Öncelikle katılımcı profilini değerlendirebilmek amacıyla 
katılımcı öğrencilerin demografik özelliklerine frekans (f) ve yüzde (%) analizi 
yapılmıştır. Tablo 1’de katılımcı öğrencilerin demografik özellikleri verilmiştir.
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Tablo 1: Demografik Özelliklere İlişkin Frekans Analizi

Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f %

Cinsiyet
Erkek 88 52,7

Sınıf
Birinci 103 61,7

Kadın 79 47,3 İkinci 64 38,3

Yaş

17 Yaş ve 
Altı

5 3,0

Mezun 
Olunan Lise 
Türü

Fen Lisesi
5 3,0

18-20 Yaş 124 74,3 Genel Lise 9 5,4

21-23 Yaş
38 22,8 Anadolu 

Lisesi
39 23,4

24-26 Yaş

- - Mesleki 
ve Teknik 
Eğitim 
Uygulayan 
Lise

106 63,5

27 Yaş ve 
üzeri

- - Diğer 8 4,8

Annenin Eğitim 
Durumu

Okur-Yazar 5 3,0

Babanın 
Eğitim 
Durumu

Okur-Yazar 1 ,6
İlköğretim 97 58,1 İlköğretim 89 53,3
Lise 47 28,1 Lise 55 32,9
Ön lisans 14 8,4 Ön lisans 18 10,8
Lisans - - Lisans - -
Yüksek 
lisans

1 ,6 Yüksek 
lisans

1 ,6

Doktora 3 1,8 Doktora 3 1,8

Ailenin 
Ekonomik 
Durumu

Çok İyi 1 ,6
Ailenin 
Yaşadığı Yer

Köy 2 1,2
İyi 48 28,7 Kasaba 7 4,2
Orta 111 66,5 İlçe 128 76,6
Kötü 7 4,2 Kent 30 18,0

* Kişisel işleriniz için ders esnasında internet 
kullanımı size doğru geliyor mu?
** Ders esnasında telefon kullanımınız öğretim 
elemanları tarafından eleştiriliyor mu?

İnternet 
Kullanım 
Geçmişi
41,3
51,5

1-5 Yıl 12 7,2
6-10 Yıl 69 41.3
11 Yıl ve 
Üzeri

86 51,5

Kişisel işler için 
ders esnasında 
internet 
kullanma 
alışkanlığı

Evet 67 40,1 Kişisel işler 
için ders 
esnasında 
internet 
kullanmanın 
doğruluk 
algısı*

Evet 52 31,1
Hayır 66 39,5 Hayır 62 37,1
Kısmen 34 20,4 Kısmen 53 31,7
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Ders esnasında 
telefon 
kullanımının 
öğretim 
elemanları 
tarafından 
eleştirilmesi**

Evet 80 47,9 Ders 
esnasında 
telefon 
kullanımının 
dikkat 
dağıtması 
durumu

Evet 65 38,9
Hayır 50 29,9 Hayır 73 43,7
Kısmen 37 22,2 Kısmen 29 17,4

Telefon 
aracılığıyla 
sosyal medya 
uygulamalarında 
günlük geçirilen 
zaman

30 
dakikadan 
az

20 12,0

Ders dışı işler 
için internette 
geçirilen 
günlük süre

30 
dakikadan 
az

14 8,4

31-120 
dakika

53 31,7 31-120 
dakika

42 25,1

121-210 
dakika

94 56,3 121-210 
dakika

48 28,7

211 ve daha 
fazla dakika

- - 211 ve daha 
fazla dakika

63 37,7

Tablo 1’de turizm ve otel işletmeciliği öğrencilerinin sanal kaytarma 
davranışlarının incelenebilmesi amacıyla oluşturulan örneklem hacminin 
tanımlayıcı frekans analizi verilmektedir. Buna göre katılımcı öğrencilerin 
çoğunluğu erkektir. Katılımcı öğrenciler ağırlıkla birinci sınıf öğrencisi olup 
mesleki ve teknik eğitim uygulayan liseden mezun olduğu görülmektedir. Turizm 
ve otel işletmeciliği programında ön lisans seviyesinde eğitim gören öğrencileri 
çoğunluğuna bakıldığı ailelerinin ilçede ikamet ettiği, ekonomik durumlarını 
orta olarak değerlendirdiği, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarının ise 
ilköğretim olduğu tespit edilmiştir.

Katılımcı öğrenciler, ağırlıklı olarak 11 yıldan uzun bir süredir internet 
kullanım geçmişine sahip olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Ayrıca katılımcı 
öğrencilerin çoğunluğu kişisel işler için ders esnasında internet ve telefon 
kullanımı davranışı sergilemektedir ancak bunu doğru bulmamaktadır. Ders 
esnasında telefon kullanımının öğretim elemanları tarafından eleştirilmesini 
durumunu ise katılımcıların çoğunluğu evet olarak belirtirken ders esnasında 
telefon kullanımının dikkat dağıtmadığı belirtmektedir. Katılımcı öğrenciler 
ağırlıklı olarak ders dışı işler için internette geçirdikleri günlük sürenin 
211 dakikadan fazla olduğunu ve 121-211 dakikada günlük sosyal medya 
uygulamalarında zaman geçirdiğini ifade etmektedir.

4.1.	 Önemli	Sanal	Kaytarma	Davranışlarına	İlişkin	Kelime	Bulutu

Wordart sitesi üzerinden Turizm ve otel işletmeciliği programında ön lisans 
öğrencilerinin önemli sanal kaytarma davranışlarını ifade eden faaliyetlere 
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ilişkin tekrarlanma sıklığı hakkında kelime bulutu oluşturulmaktadır. Şekil 1’de 
önemli sanal kaytarma faaliyetlerinin tekrarlanma sıklığının ölçümlenmesine 
ilişkin ifadeler verilmektedir.

Şekil 1. Önemli Sanal Kaytarma Davranışlarının Tekrarlanma Sıklığına İlişkin 
Kelime Bulutu

Turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim gören öğrencilerin önemli 
sanal kaytarma davranışlarının tekrarlanma sıklığına ilişkin verilerden elde 
edilen kelime bulutu Şekil 1’de gösterilmektedir. Önemli sanal kaytarma 
davranışlarından biri olan sanal toplulukları ziyaret etme sıklığına bakıldığında 
çoğunlukla kısmen (f=72) şeklinde dönüt sağlandığı görülmektedir. Eğlenmek 
amacıyla video izlemek ağırlıklı olarak sık sık (f=55), blog takip etme sıklığı 
kısmen (f=52), sosyal içerikli ağları ziyaret etme sıklığı ise her zaman (f=61) 
şeklinde katılımcı öğrenciler tarafından cevaplanmaktadır. 

Şekil 1’e göre video, film, müzik indirmek amacıyla önemli sanal kaytarma 
davranışında bulunan katılımcı öğrenciler çoğunlukla her zaman (f=78), oyun 
oynama sıklığını kısmen (f=48), kişisel web sayfaları ile ilgilenme (f=48)  ve 
iş arama (f=65) sıklığını nadiren olarak belirtmektedir. Bu kapsamda turizm 
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ve otel işletmeciliği ön lisans programında eğitim gören katılımcı öğrencilerin 
önemli sanal kaytarma davranışlarını ağırlıklı olarak sosyal içerikli ağları ziyaret 
etmek, video, film, müzik gibi doküman indirmek gibi nedenlerle sergiledikleri 
görülmektedir.

4.2.		Önemsiz	Sanal	Kaytarma	Davranışlarına	İlişkin	Kelime	Bulutu

Wordart sitesi üzerinden Turizm ve otel işletmeciliği programında ön lisans 
öğrencilerinin önemsiz sanal kaytarma davranışlarını ifade eden faaliyetlere 
ilişkin tekrarlanma sıklığı hakkında kelime bulutu oluşturulmaktadır. Şekil 2’de 
önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinin tekrarlanma sıklığının ölçümlenmesine 
ilişkin ifadeler verilmektedir.

Şekil 2. Önemsiz Sanal Kaytarma Davranışlarının Tekrarlanma Sıklığına 
İlişkin Kelime Bulutu
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Turizm ve otel işletmeciliği programında ön lisans programında eğitim gören 
katılımcı öğrencilerin önemsiz sanal kaytarma davranışlarının sıklığına ilişkin 
elde edilen veriler Şekil 2’de gösterilmektedir. Önemsiz sanal kaytarma davranışı 
içerisinde yer alan internet bankacılığı ziyaret etme sıklığına (f=55) ve çevrimiçi 
haber sitelerini ziyaret etme sıklığına (f=44) katılımcı öğrenciler ağırlıklı olarak 
kısmen, okul dışı işler için e-posta kullanım sıklığına ise nadiren (f=57) şeklinde 
cevap vermektedir.

Şekil 2’ye göre internet üzerinden alışveriş yapma sıklığı katılımcı 
öğrenciler tarafından çoğunlukla sık sık (f=58), okul dışı işler için internet 
üzerinden sörf yapma sıklığı (f=67) ve yatırım yapmak amacıyla sitelerini ziyaret 
etme sıklığını (f= 45) nadiren şeklinde belirtmektedir. Bu çerçevede, katılımcı 
öğrencilerin görece önemsiz sanal kaytarma davranışında bulunmadıkları 
görülmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim gören öğrencilerin sanal 
kaytarma davranışları üzerine yapılan incelemeler aracılığıyla çeşitli sonuçlar 
elde edilmiştir. Çalışmada belirlenen katılımcı öğrencilerin sanal kaytarma 
davranışı gösterdiği alanyazında (Seçkin & Kerse, 2017; Ergün & Altun, 2012; 
Demirbilek & Atila, 2021) yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir.

Turizm ve otel işletmeciliği programında ön lisans programında eğitim 
gören katılımcı öğrencilerin 11 yıldan uzun süredir internet geçmişi olduğun 
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, çoğunluğunun ders esnasında internet ve 
telefon kullandıkları, diğer bir deyişle ders esnasında sanal kaytarma davranışı 
gösterdikleri tespit edilmiştir. Sanal kaytarma davranışı sergileyen öğrenciler 
aynı zamanda sergiledikleri bu davranışın doğru olmadığını da belirtmişlerdir. 

Ders esnasında ders dışı amaçlarla telefon kullanımının öğretim elemanları 
tarafından eleştirildiği elde edilen bir diğer sonuçtur. Ayrıca, katılımcı 
öğrenciler ders esnasında telefon kullanımlarının odaklarını bozmadığını ifade 
etmişlerdir. Ders dışı işler için internette 211 dakikadan fazla süre geçirdikleri 
tespit edilmiştir. Katılımcı öğrencilerin 121-211 dakikada günlük sosyal medya 
uygulamalarında vakit geçirdikleri belirlenmiştir.

Katılımcı öğrenciler sosyal içerikli ağları her zaman ziyaret ettiklerini 
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte eğlenmek amacıyla sık sık video izledikleri 
de elde edilen bir diğer sonuçtur. Önemli sanal kaytarma davranışları arasında 
yer alan sanal toplulukları ise kısmen ziyaret ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca diğer 
önemli sanal kaytarma davranışlarının ise video, film, müzik indirme olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı öğrencilerin kişisel web sayfaları ve iş arama 
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amaçlı davranışlarının ise nadir olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, turizm 
ve otel işletmeciliği ön lisans programında eğitim gören katılımcı öğrencilerin 
çoğunlukla sosyal içerikli ağları ziyaret etmek, video, film, müzik indirmek 
amacıyla önemli sanal kaytarma davranışları sergiledikleri görülmektedir.

Katılımcı öğrencilerin önemsiz sanal kaytarma davranışları ağırlıklı olarak 
internet üzerinden alışveriş yapma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, önemsiz 
sanal kaytarma davranışı içerisinde yer alan internet bankacılığı ziyaret etme ve 
çevrimiçi haber sitelerini kısmen ziyaret edildiği bir diğer sonuçtur. Katılımcı 
öğrenciler internette sörf yapmalarıyla birlikte okul dışı işler için e-postalarını 
da nadiren kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Turizm emek yoğun bir endüstridir ve çoğunlukla masa başı çalışma durumu 
mümkün değildir. Bu bağlamda, ders esnasında akıllı telefonlarını kullanma ve iş 
arama yerine farklı uygulamalarla neden ilgilenme ihtiyacı duydukları, kaytarma 
davranışına yönelmelerine neden olan temel konuların tespit edilebilmesi için 
derinlemesine görüşmeler yapılabilir. Akademik açıdan yürütülen bu çalışma 
sonucunda turizm ve otel işletmeciliği programlarında eğitim gören öğrencilerin 
turizm endüstrisi çalışma şartlarıyla ilgili farkındalıklarını belirlemeye yönelik 
çalışmalar yapılabilir.
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1. Giriş

Balıklar ve su ürünleri, sindirimi kolay, besin değeri yüksek, %17–20 
protein, mineral (kalsiyum, demir, selenyum, çinko vb.), vitamin (A, 
B3, B6, B12, D, E) ve doymamış yağ asitleri içerirler (Sidhu, 2003). 

Gelişmekte olan ülkelerde hayvansal protein gereksinimlerinin büyük bir 
kısmı su ürünlerinden sağlanmaktadır. Balık ve diğer su ürünlerinin besinsel 
avantajlarının bilinmesi, talebin artmasını sağlamaktadır. 

Son yıllarda deniz ürünleri ve deniz ürünleri bazlı ürünler protein, vitamin, 
mineral ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin oldukları için son 
yıllarda dünya çapında oldukça popüler hale gelmiştir (Venugopal 2003).

Su ürünleri ve özellikle balık, içerdiği yüksek su aktivitesi ve düşük bağ 
dokusu ile hızlı bozulan gıdalardandır. Avcılığın ardından uygun koşullarda 
depolanmazsa birkaç saat içinde kokuşabilir. Bu nedenle avlandıktan sonra 
uygun tekniklerle ve işleme yöntemleri ile muhafaza edilmeli ya da işlenmelidir 
(Duyar ve ark., 2020). 
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Fermantasyon teknolojisi en eski geleneksel uygulamalardan biridir 
(Borgstorm, 1986). Fermente gıda ürünleri, yararlı mikroorganizmaların dahil 
olduğu uygulamalar ile, çeşitli enzim değişimlerin ve sağlığa yararlı ürünlerin 
meydana geldiği fonksiyonel gıdalar olarak tanımlanmaktadırlar (Oktay ve 
Özbaş, 2020). Marine veya marine edilmiş balık terimi, taze, dondurulmuş veya 
tuzlanmış balıklardan yenilebilir bir organik asit, genellikle asetik asit ve tuzla 
işlenerek ve salamura, sos veya yağa konan balık kısımlarından oluşan balık 
ürünlerini adlandırmak için kullanılır (Meyer, 1965). Marinatlar balık ve diğer 
su ürünlerinin asetik asit ve tuz çözeltisinde bekletilerek raf ömrünün uzatıldığı 
ve farklı tatlar kazanması amacıyla şeker ve baharatların da ilave edildiği 
ürünlerdir (Çağlak vd. 2015). 

Bu çalışmada, hazır turşu karışımları ile hamsi marinatı, levrek marinatı 
yapılmış ve genel beğeni özellikleri araştırılmıştır. 

2. Yöntem

Piyasada farklı marka ve içeriğe sahip hazır turşu karışımları mevcuttur. 
Araştırma için Dr. Oetker turşukur toz karışım kullanılmıştır. Paketin tamamı 
750 ml (3,5 su bardağı) kaynamış su içerisinde eritilir ve soğumaya bırakılır. 
Soğuyan Turşukur’lu suya 2,5 çay bardağı sirke eklenince turşu kurmak için 
salamura karışımı hazırlanmış oluyor. Hamsi ve levrekler için birer paket hazır 
karışım hazırlanmıştır. 

Paket içeriği tarif edildiği üzere 0,5-1 kg arası balıklar için hazırlanmıştır. 
Ancak her ürünün olgunlaşma süreleri birbirlerinden farklıdır. Hamsi 12 saat 
ve levrek marinatı 1 saatte olgunlaşmıştır. Deneyimli panelistlere görüşleri 
sorulmuştur. 

Tarifler:
Hamsi Marinatı:  Hamsiler kılçıklarından arındırılır ve filetosu çıkarılır. Toz 
karışım tarife göre hazırlanır ve soğutulması beklenmeden salamura yapmaya 
başlanır. Geniş bir kaba filetolar açılarak 1 sıra hamsi balığı dizilir ve üzerine 
turşu karışımından 1 çay bardağı ilave edilir. Balık bitene kadar bu şekilde 
sıralamaya devam edilir. Üzeri kapatılarak buzdolabında 12 saat olgunlaştırılır. 
Süre sonunda balıklar süzülür ve temiz bir bez ile kurulanır. Kaplara istenilen 
şekilde dizilir ve üzerini geçecek kadar sıvıyağ ilave edilerek kapağı kapatılır. 15 
gün içerisinde tüketilmesi ve tükettikçe üzerindeki yağın azalmasından dolayı 
tekrar yağ eklenmesi tavsiye edilir. 

Levrek Marinatı: Bir adet ortalama ağırlığı 600-800 gr levrek balığı 
kafa, iç organ ve kılçıklardan arındırıldıktan sonra jülyen şeklinde doğranır, 
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hazırlanan turşu karışımında 1 saat bekletilip süzülür. Ayrı bir kapta, jülyen 
doğranmış 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker ile ovulmuş kuru soğan, yarım 
limon ve yarım portakalın suyu, 1 yemek kaşığı hardal,  1 tatlı kaşığı mayonez 
ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılır. Süzülen levrekler bu karışım ile bir 
araya getirilerek servise hazırlanır. 

Duyusal analiz: Elde edilen ürünler, Lim (2011) tarafından önerilen 
hedonik beğeni ölçeği modifiye edilerek değerlendirilmiştir. Hamsi ve levrek 
marinatları, koku, doku, renk ve görünüş özellikleri bakımından 7 ölçekli 
hedonik skala ile değerlendirilmiştir. Buna göre:1: çok beğenmedim, 2: orta 
derecede beğenmedim, 3: beğenmedim, 4: nötr, 5: orta beğendim, 6: beğendim, 
7: çok beğendim olarak sınıflandırılmıştır. Bu analizlerde 10 panelist yer 
almıştır. Panelistlere tadım boyunca sadece su verilmiştir. 

3. Bulgular 

Tariflere göre hazırlanan ürünler, panelistler tarafından koku, doku, renk ve 
görünüş açısından değerlendirilmiştir. Her iki ürün de duyusal olarak ortalamanın 
üzerinde puanlar almış ve panelistler tarafından kabul edilmiştir (Şekil 1). 
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Duyusal Analiz 

Şekil 3.1 Marinatların duyusal değerlendirme sonuçları

Panelistlere ürünlerle ilgili genel yorumları sorulmuş lezzetleri ile ilgili sözlü 
değerlendirmede bulunmaları istenmiştir. 

Hamsi Marinatı: Lezzet olarak gerçek turşu tadına benzediğini bildiren 
panelistler, pişmiş gibi göründüğünü ve hazır turşu karışımında bulunan 
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karabiber parçaları ve hardal tohumlarının marinatın albenisini arttırdığını 
bildirmişlerdir. 

Levrek Marinatı: Ürünün olgunlaşmasının ardından hardallı mayonezli 
bir sos ile servis edilmesi genel olarak beğeni özelliğini arttırdığını bildiren 
panelistler, turşu ekşiliğine fazla sahip olmayan marinatın hardal ve baharat 
karışımı ile daha lezzetli olduğunu düşündüklerini bildirmişlerdir. 

4. Tartışma 

Ürünlerin elde ediliş şekli incelendiğinde benzerine rastlanamayan bir çalışma 
olması nedeniyle tartışma birebir karşılaştırmalı olarak yapılamamıştır. 
Balıklarda ve su ürünlerinde yapılmış bir çok marinat çalışması bulunmaktadır 
(Aksu ve ark., 1997, Duyar ve Eke, 2009, Kaya, 2009, İnanlı ve ark., 2010, 
Çetinkaya, 2017, Duyar ve Gülüm, 2020). Ancak yapılan çalışmalarda farklı 
asit tuz oranları, farklı olgunlaştırma süreçleri ve duyusal formlar kullanılmıştır. 

Dokuzlu (1997) marinasyon sırasında sirke/tuz oranı iyi ayarlanmadığında 
elde edilen ürünün ya çok yumuşak ya da çok sert olabileceğini bildirmiştir. 
Hazır turşu karışımında gerekli olan tüm fermantasyon ürünleri varolduğunda 
olgunlaşma esnasında herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler

Elde edilen hamsi marinatı ve levrek marinatı, genel beğeni özelliklerini 
sağlamış ve tüm panelistler tarafından kabul edilmiştir.

Su ürünleri sınırlı raf ömrüne sahip ürünlerden olması sebebiyle, ya taze 
olarak tüketilmekte ya da işlenmektedir. İşleme esnasında meydana gelen 
değişimlerin duyusal olarak tespit edilmesinin yanında, insan sağlığı gözetilerek 
kimyasal ve mikrobiyolojik olarak da kontrol edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Bu sayede su ürünleri marinatı tüketimi esnasında karşılaşılabilecek gıda 
zehirlenmelerinin önüne geçilebilecektir. 
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1.  Giriş

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), kurum, kuruluş, organizasyon ve 
şirketlerin operasyonlarının belkemiği olarak işlev gören, verinin 
toplanarak anlamlı bilgiler haline getirilmesinde, planlanmasında, 

ilgili birimler ile güvenli olarak paylaşılmasında ve koordine edilmesinde ve 
nihai olarak da etkin kararlar alınmasında teknik ve davranışsal yaklaşımları 
içeren, donanım ve yazılımdan oluşan bilgisayar sistemleridir. Siber Güvenlik 
(SG), “siber uzayı oluşturan bilişim sistemlerinin saldırılardan korunmasını, 
bu ortamda işlenen bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin 
güvence altına alınmasını, saldırıların ve siber olayların tespit edilmesini, bu 
tespitlere karşı tepki mekanizmalarının devreye alınmasını ve sonrasında ise 
sistemlerin yaşanan siber olay öncesi durumlarına geri döndürülmesini kapsayan 
faaliyetler bütünüdür.” (2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem 
Planı). Veri Güvenliği (VG) ise bu bağlamda SG alanında değerlendirilen bir 
terimdir. VG siber güvenliğin de temelini oluşturan veri gizliliğini, bütünlüğünü 
ve erişilebilirliğini korumak için kullanılan koruyucu önlemleri ifade eder. 

Hem şirketler ve hem de bireysel kullanıcılar açısından her ikisinin de 
bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması yükümlülüğü vardır. Bir siber 
güvenlik programı olmadan organizasyonların siber tehdit ve saldırılarına karşı 
kendilerini savunamayacakları ve zarar görmeyeceklerini söylemek mümkün 
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görünmemektedir. Siber güvenlik, örneğin bir işletmenin tüm veri kategorilerini 
siber olaylardan koruduğu için önemlidir. Organizasyonlar için siber olaylardan 
zarar görebilecek varlıklar arasında kişisel veya kurumsal olarak tanımlanabilir 
bilgiler, sağlık bilgileri, fikri mülkiyet, çok farklı veriler, hükümet ve özel sektör 
verileri gibi daha pek çok varlık sayılabilir. 

2 

Bilişimci   YBS için siber güvenliğin önemini açıklayınız.  

İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında kurum, kuruluş, 
organizasyon ve şirketlerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde YBS 
teknolojilerinin giderek artan oranlarda ve yoğun olarak kullanılması 
siber güvenliği bir zorunluluk haline getirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) 

YBS bilgisayar donanımı, yazılımı, yapay zekâ, karar modeli ve veri tabanı 
gibi bilişim teknolojilerini içerir. YBS ile herhangi bir organizasyonun işleyişi, 
yönetimi ve karar vermesi için bu bilgi sistemlerinden bilgi desteği alınır. YBS 
alanı kurum, kuruluş, organizasyon ve şirketler için doğru verinin toplanarak 
anlamlı bilgiler haline getirilmesinde, planlanmasında, ilgili birimler ile güvenli 
olarak paylaşılmasında ve koordine edilmesinde ve nihai olarak da etkin kararlar 
alınmasında hayatın hemen her alanında kullanılmaktadır. 

YBS, işletme ve bilgisayarın kesiştiği bir yerdir (Damar ve Coşkun, 
2017). Günümüzde modern bir üniversiteyi YBS’siz düşünmek pek de mümkün 
değildir (Gupta ve diğ., 2014). YBS bilgi sistemlerini doğası gereği etkin olarak 
kullanır. YBS için bilgi ise doğru ve etkin karar vermenin temel öğesidir. YBS 
tanımı Tanım 1’de olduğu haliyle yapılabilir.

Tanım 1 Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)

YBS, kurum, kuruluş, organizasyon ve şirketlerin operasyonlarının belkemiği 
olarak işlev gören, verinin toplanarak anlamlı bilgiler haline getirilmesinde, 
planlanmasında, ilgili birimler ile güvenli olarak paylaşılmasında ve koordine 
edilmesinde ve nihai olarak da etkin kararlar alınmasında teknik ve davranışsal 
yaklaşımları içeren, donanım ve yazılımdan oluşan bilgisayar sistemleridir.

YBS, sosyo-teknik sistemler olarak da ifade edilebilir. Bir organizasyon YBS 
kapsamında ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojilerini doğru ve etkin olarak 
kullanarak kurumun fonksiyonlarını sağlıklı olarak yönetebilir. YBS bu tür 
sistemlerin nasıl çalıştığını da ayrıca inceler. 
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Tablo 1’de YBS’ye ilişkin olarak gizlilik/bütünlük ve erişebilirlik 
sorularının cevapları yer almaktadır. 

Tablo 1. YBS’de Gizlilik/Bütünlük ve Erişebilirlik

Soru Cevap
YBS açısından 
Gizlilik nedir?

YBS sistemlerinde gizlilik ilkesi, bilgiye siber uzayda YBS 
aktörlerinin ulaşması, yani başkaca hiç kimsenin ulaşamaması 
olarak tanımlanabilir.

YBS açısından 
Bütünlük nedir?

YBS sistemlerinde bütünlük ilkesi, bu sistemlerde üretilen her 
türlü YBS sistemlerine ait verinin/bilginin değiştirilememesi, 
bozulamaması ve yok edilememesi olarak tanımlanabilir.

YBS açısından 
Eriebilirlik nedir?

YBS sistemlerindeki siber uzay aktörlerinin istedikleri anda, 
yetkilerine uygun olarak veri/bilgiye erişilebilmelerine ilişkin 
hususlar olarak tanımlanabilir.

Disiplinler arası bir alan olan YBS birçok bilim dalının entegre olarak kullanıldığı 
bir alandır. Bu bağlamda YBS’ye ilişkin yaklaşımlar Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. YBS’de Davranışsal ve Teknik Yaklaşımlar. Kaynak: (Tecim, 2020)

YBS’nin temel özellikleri şunlardır (Özen, 2014):
•	 İlişkisel veri tabanları kullanır.
•	 Operasyonel, yönetim ve stratejik düzey yöneticilerin bilgiye kolay ve 

zamanında erişimini sağlar. Ancak yoğun olarak organizasyonun yönetim 
düzeyindeki yöneticiler için hizmet sağlar.

•	 Kısmen esnektir ve organizasyonun bilgi ihtiyaçlarındaki değişmeye adapte 
edilebilir.

•	 Sadece yetkili kullanıcıların erişimine izin veren bir sistem güvenliği sağlar.



292    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

•	 Günlük operasyonlarla ilgilenmez.
•	 Genellikle yapısal kararlara yöneliktir.
•	 Yöneticilere dönemlik raporlar (haftalık, aylık, altı aylık yıllık vb.) üretir.
•	 Öncelikle çevresel ve dış olaylarla değil organizasyon içi işlemlere 

yöneliktir.

Şekil 2’de yer alan bilgi piramidinde en altta veri vardır. Bunu sırasıyla yukarıya 
doğru enformasyon izlemektedir. Bir sonraki adım bilgidir. Piramidin en 
tepesinde ise bilgelik kavramı bulunmaktadır.

Şekil 2. Bilgi Piramidi. Kaynak: (Özen, 2014)

Veri, genelde deney veya araştırmalardan elde edilen ham bilgilerdir. Yani verinin 
tek başlarına verinin bir anlamı yoktur. Bu kelime günümüzde sıklıkla genellikle 
bilgisayarlarda kodlanmış kayıtlar anlamında günlük yaşamda kullanılmaktadır. 
Ancak bir organizasyon için verinin toplanması ve yönetilmesi işlem ve 
aşamaları işletmeler için yönetim yaklaşım ve stratejilerin belirlenmesinde 
önemlidir. Bilgi ise verinin belirli süreçten geçmiş olan yani verinin işlenmemiş 
hali olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle kişisel veri güvenliği çok 
önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

Veri madenciliği eldeki verilerde yer alan gizli ilişkilerin belirlenerek 
ortaya konması amacıyla kullanılır. Veri madenciliği bu anlamda bir veri işleme 
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tekniğidir. Veri madenciliğinde yapay zekâ, veri tabanı ve istatistik birbirine 
bağlanmaktadır (Demiral ve diğ., 2017). İşletmeler veri madenciliği teknik ve 
yöntemlerini sahip oldukları verilere uygulamak suretiyle kendileri için yararlı 
olabilecek gizli bilgilere ulaşabilir ve böylelikle geleceğe dönük tahminler 
yapabilirler. Bu maksatla veriler arasındaki ilişkileri ortaya konulur. Şekil 3’de 
sunulan veri işleme döngüsünde veriler öncelikle toplanmakta, hazırlanmakta, 
düzenlenmekte ve nihai olarak belge üretim aşamasına geçilmesine tabi 
tutulmaktadırlar.

Şekil 3. Veri İşleme Döngüsü. Kaynak: (Özen, 2014)

YBS, özellikle veri işleme sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye 
girmektedir (Özen, 2014). Veri ambarı teknolojisi veri yönetiminde kullanılan 
bir teknolojidir. Bu teknolojide amaç iş zekâsı faaliyetlerine ve analitiğe olanak 
tanımaktır. Veri ambarları hem sorgulama ve hem de analiz amacıyla işletmeler 
tarafından kullanılmaktadırlar. Veri ambarları tarihsel derinlikli olarak geçmişe 
ait büyük miktarlarda veri içerirler. Bir veri ambarında farklı veri kaynaklarından 
sisteme aktarılan büyük miktarda veri yer alır. İşletmeler bu sayede doğru ve 
zamanında etkin karar vermelerinde veri ambarlarını veri yönetimi kapsamında 
kullanırlar. Veri ambarları işletmeler için analize uygun özellikle geçmişe dönük 
tarihsel veri içerirler.
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YBS’de kullanım alanı bulan bilişim sistemleri teknoloji tabanlı bilgi 
sistemleridir. YBS sistemlerini kullanan işletmeler bu sistemlerin sahip 
oldukları yetenekleri kullanmak suretiyle işlevlerini bilgi çağının gereklerine ve 
kullanıcıların elektronik bilgi hizmetleri beklentilerine uygun olarak işlevlerini 
yerine getirmek istemektedirler. Gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğiz 
sağlamayan veri/bilginin bilgi güvenliğinden söz edilemez. Dolayısıyla bu tür 
verinin işletmeler içinde bir önemi olmayacaktır. Bu anlamda işletmeler hem 
etkin olarak YBS’den yararlanmak ve hem de doğru veri/bilgilere erişmek 
durumundadırlar. Böylelikle bilgi güvenliği sağlanmış doğru bilgiler ile 
yöneticiler doğru ve etkin kararlar verebileceklerdir. Şekil 4’de YBS Bilgi 
Piramidi yer almaktadır.

Şekil 4. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Piramidi. Kaynak: (Tecim, 2020)

Söz konusu piramit yapısı bir işletmedeki farklı türdeki problemleri çözmek için 
alınan kararların sağlıklı olabilmesi için her seviyedeki yöneticiler için ihtiyaç 
duyulan farklı bilişim sistemlerini göstermektedir. 

 

 

Bilişimci   YBS sistemlerinde bilgi güvenliği zafiyetleri sonuçları 
neler olabilir?  

Siber tehdit ve saldırıları karşısında YBS sistemlerinde oluşacak 
bilgi güvenliği zafiyetleri YBS sistemlerinin hizmet dışı kalmasına, 
ekonomik zararın oluşma-sına ve hatta kamu düzeninin bozularak 
ulusal güvenlik zafiyetlerine kadar etkilere neden olabilir. 
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3. Siber Güvenlik 

Günümüzde siber güvenlik dünyamızın en önemli ve öncelikli ilgi alanı hâline 
gelmiştir. Tablo 2’de bazı SG tanımları gösterilmektedir. 

Tablo 2. Siber Güvenlik hakkında Tanımlar

Soru Cevap
Siber Uzay nedir? Siber uzay, birbirine bağlı bilgi sistemleri ve bu sistemlerle 

etkileşime giren kullanıcıların zamana bağlı bir kümesidir 
(Ottis ve Lorents, 2010). 

Siber Saldırı nedir? Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini tehlikeye 
atan eylem ve hareketlerdir.

Siber Tehdit nedir? İstenmeyen bir siber olayın potansiyel nedenidir.
Siber Savunma nedir? Siber ortamda gerçekleşen savaşlar, saldırılar, terörizm, 

zararlı yazılımlar gibi durumların olumsuz etkilerine karşı 
alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetlerdir.

Siber güvenliğin sağlanması için izinsiz ve yetkisiz erişimlerin engellenmesi, 
kontrol altında tutulması ve bu sayede veri/bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün 
ve erişebilirliğinin sağlanması esastır. Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ağ 
güvenlik sistemlerindeki üç önemli güvenlik hizmetidir (Simmonds ve diğerleri, 
2004). Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri her ağ güvenlik sisteminin 
sağlaması gereken hizmetlerdir (Stallings ve Brown, 2008). SG alanı hem bilgi 
kaynaklarının ve hem de diğer varlıkların korunmasını kapsadığından dolayı 
geleneksel bilgi güvenliğinin sınırlarının ötesine geçmiştir (Von Solms and 
Niekerk, 2013). Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri YBS için aşağıdaki 
şekilde tanımlanabilir:

•	 Gizlilik ilkesi, bilgiye siber uzay YBS aktörlerinden başkaca hiç kimsenin 
ulaşamaması olarak tanımlanabilir. 

•	 Bütünlük ilkesi, bu sistemlerde üretilen her türlü verinin/bilginin 
değiştirilememesi, bozulamaması ve yok edilememesi olarak tanımlanabilir. 

•	 Erişilebilirlik ilkesi, bu sistemlerdeki siber uzay aktörlerinin istedikleri anda, 
sahip oldukları yetki hiyerarşisi içerisinde doğru bilgiye erişilebilmelerine 
ilişkin hususlar olarak tanımlanabilir.

Ülkelerin silahlı kuvvetleri, istihbarat örgütleri, diğer yasal yetkiye sahip 
otoriteler, özel sektör, bireysel olarak ya da grup halinde suça karışmış kişiler 
siber uzayda faaliyet gösteren başlıca aktörlerdir (Çiftçi, 2013).
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Siber güvenliğin tanımı Tanım 2’de olduğu haliyle yapılabilir.

Tanım 2 Siber Güvenlik

Siber Güvenlik, “siber uzayı oluşturan bilişim sistemlerinin saldırılardan 
korunmasını, bu ortamda işlenen bilginin/verinin gizliliği, bütünlüğü ve 
erişilebilirliğinin güvence altına alınmasını, saldırıların ve siber olayların tespit 
edilmesini, bu tespitlere karşı tepki mekanizmalarının devreye alınmasını 
ve sonrasında ise sistemlerin yaşanan siber olay öncesi durumlarına geri 
döndürülmesini kapsayan faaliyetler bütünüdür.” (2020-2023 Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı).

İnternet ve bilgisayar sistemleri aracılığıyla hedeflenen sistemleri bozmak 
siber terör saldırılarının amaçları arasında yer almaktadır (Zanini vd., 2001). 
Teröristler daha az maliyet gerektiren imkânlar ile askeri, siyasi ve ekonomik 
kaynakları hedef almaktadırlar (Hawks, 2010; Söğüt vd., 2020). Bilgi güvenliği 
kapsamında, bir bilgisayar sistemine veya ağ güvenliğine yapılan saldırı tipleri, 
en iyi şekilde, bilgisayar sisteminin bilgi sağlarken ki sıradaki fonksiyonunu 
gözlemleyerek karakterize edilebilir. Genel olarak bilgi akışı bir kaynaktan bir 
hedefe doğrudur. Normal bilgi akışı Şekil 5’’de gösterilmektedir. Şeklin diğer 
parçaları dört genel siber saldırı kategorisini gösterir.

Şekil 5. Siber Saldırı Kategorileri
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3.1.	 Yönetim	Bilişim	Sistemlerinde	Veri	Güvenliğinin	Önemi	

Siber güvenlik (SG) alanı, bilişim sistemlerinin siber tehdit, saldırı ve olaylardan 
korunmasını hedefleyen bir disiplindir. Bu bağlamda SG alanı bilginin/verinin 
gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almayı kapsamaktadır. 
Hayatımızın hemen her alanında kullanılan bilişim sistemleri siber saldırı, 
tehdit ve olaylarına karşı çeşitli zayıflıklar içerebilir.  İçinde bulunduğumuz 
Bilgi Çağında YBS alanında bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması, 
YBS için SG konularının farkındalığını bir zorunluluk gelmiştir. Siber tehdit 
ve saldırıları karşısında YBS sistemlerinde oluşacak bilgi güvenliği zafiyetleri 
YBS sistemlerinin hizmet dışı kalmasına, ekonomik zararın oluşmasına ve hatta 
kamu düzeninin bozularak ulusal güvenlik zafiyetlerine kadar etkilere neden 
olabilir. Bilginin güvenli bir şekilde oluşturulmasın ve paylaşılması özellikle 
organizasyonlar açısından etkin ve anlamlı kararlar alınmasında önemlidir. 

Bilişim sistemlerinin siber olay, savaş, terörizm, tehdit ve saldırılara karşı 
korunması için bu aktivitelerin tespit edilmesi, durdurulması ve önlenmesi 
gereklidir. SG alanı da YBS gibi çok paydaşlı ve disiplinler arası bir konudur. 
Bilişim sistemlerini hedefleyen siber tehdit ve saldırı çeşitliliği ve sayısında bir 
artış olduğu bir gerçektir. Bu durum YBS’de kullanılmakta olan bilişim sistemleri 
için de geçerlidir. Siber saldırılar veri gizliliği ve bütünlüğünde ciddi kayıplara 
neden olarak sistemlere erişimi engelleyebilir ve sistemleri hizmet veremez 
duruma getirebilir. Saldırının düzeyine, tekniğine ve elde edilen bilgilerin 
türü gibi çeşitli kriterlere göre siber saldırılar değişen önemde kayıplarla 
veya tamamen işlevsiz hale gelme ile sonuçlanabilirler. Siber saldırılardan 
sonra saldırıya uğrayan sistemlerin kurtarılma ve eski hallerine getirilme 
maliyetleri çok yüksek olabilir. Değerlendirme kontrolleri veri güvenliği 
açısından değerlendirme kontrolleri veritabanı sisteminin doğru yapılandırılıp 
yapılandırıldığını, güncelliğini, doğru kullanımını, kullanıcı ayrıcalıklarının 
yönetimini, hassas verileri, verilere erişim yetki ve seviyeleri gibi kontrolleri 
içerir (Oracle, 2022).

Bilgi güvenliği kapsamında, bir bilgisayar sistemine veya ağ güvenliğine 
yapılan saldırı tipleri, en iyi şekilde, bilgisayar sisteminin bilgi sağlarken 
fonksiyonunu gözlemleyerek karakterize edilebilir. 2020 yılının ortasından 2021 
yılına kadar siber saldırıların sayısında artma meydana gelmiştir (Checkpoint, 
2022). Küresel çapta organizasyonları hedef alan siber saldırılara ilişkin Şekil 
6’da sunulan grafik incelendiğinde 2021 yılında haftalık olarak ortalama 925 
siber saldırının gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum genel olarak 2021 yılında 
2020 yılına kıyasla işletmelerin kurumsal ağlarında ortalama haftada %50 
oranından daha fazla saldırı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.



298    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Şekil 6. Küresel çapta Organizasyonları hedef alan Siber Saldırılar Kaynak: 
(Checkpoint, 2022)

2021 yılına ait küresel çapta farklı organizasyonları hedef alan siber saldırılar 
incelendiğinde 2020 yılına göre siber saldırılarda %75’lik bir artış olduğu 
görülmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Küresel çapta Organizasyonları hedef alan Siber Saldırılar Kaynak: 
(Checkpoint, 2022)

2021 yılına ait Dünya bölgeleri bazında siber saldırılara ilişkin grafik 
incelendiğinde organizasyon başına haftalık olarak gerçekleşen siber saldırıların 
en yüksek oranda 1.582 saldırı ile Afrika’da gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 
8). Bu durum 2020 yılına göre %13’lük bir artışı ortaya koymaktadır.
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Şekil 8. Dünya Bölgeleri bazında Siber Saldırılar. Kaynak: (Checkpoint, 2022)

Veri güvenliği çözümleri veri korumasını, veri erişim kontrolünü, denetim ve 
izlemeyi, bulutta veri tabanlarının güvenliğinin sağlanması konularını içerir 
(Oracle, 2022). Veri tabanları, hassas bilgilerin değerli depolarıdır ve bu da 
onları veri hırsızlarının birincil hedefi yapar. 

Tipik olarak, veri korsanları iki gruba ayrılabilir: yabancılar ve içerdekiler. 
Yabancılar arasında, iş aksaklığı veya finansal kazanç arayan bireysel bilgisayar 
korsanlarından ve siber suçlulardan veya ulusal ya da küresel ölçekte kesinti 
yaratmak için dolandırıcılık yapmak isteyen suç grupları ve ulus devlet destekli 
kuruluşlardan herhangi biri yer alır. İçeriden kişiler, mevcut veya eski çalışanlar, 
merak arayanlar ve verileri çalmak için güven veren konumlarından yararlanan 
veya istenmeyen bir güvenlik olayıyla sonuçlanan bir hata yapan müşteriler veya 
ortaklardan oluşabilir. Hem dışarıdan hem de içeriden kişiler kişisel verilerin, 
finansal verilerin, ticari sırların ve düzenlenmiş verilerin güvenliği için risk 
oluşturur. 

Siber suçlular, veri tabanlarından veri çalmaya çalışırken kullandıkları 
çeşitli yaklaşımlara sahiptir (Oracle, 2022):

•	 Ayrıcalıklı bir yöneticinin veya uygulama yazılımının kimlik bilgilerini 
tehlikeye atmak veya çalmak. Bu genellikle e-posta tabanlı kimlik avı, diğer 
sosyal mühendislik biçimleri veya kimlik bilgilerini ve nihayetinde verileri 
ortaya çıkarmak için kötü amaçlı yazılım kullanmaktır.

•	 SQL enjeksiyonu gibi tekniklerle uygulama yazılımlarındaki zayıflıkları 
kullanmak veya SQL kodunu görünüşte zararsız bir son kullanıcı tarafından 
sağlanan girdiye gömerek uygulama yazılımı katmanı güvenliğini atlamak.
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•	 Savunmasız uygulama yazılımlarından yararlanarak çalışma zamanı 
ayrıcalıklarını artırmak.

•	 Diskte şifrelenmemiş veri tabanı dosyalarına erişmek.
•	 Erişim kontrollerini atlamak için yamalanmamış sistemleri veya yanlış 

yapılandırılmış veri tabanlarını kullanmak.
•	 Veri tabanı yedeklerini içeren arşiv bantlarını ve medyayı çalmak.
•	 Verilerin üretim ortamları kadar iyi korunamayabileceği DevTest gibi üretim 

dışı ortamlardan veri çalmak.
•	 Hassas verileri, o uygulama yazılımının veya kullanıcının erişebilmesi 

gerekenleri aşan hassas verileri yanlışlıkla açığa çıkaran uygulama 
yazılımları aracılığıyla görüntülemek.

•	 Güvenlik ihlallerinin neredeyse %90’ının nedeni olmaya devam eden insan 
hatası, kazalar, parola paylaşımı, yapılandırma hataları ve diğer sorumsuz 
kullanıcı davranışları.

3.2.	 YBS	Sistemlerine	Yönelik	Olası	Siber	Saldırı	Türü	ve	Yöntemleri

YBS bilgi sistemlerine yönelik olası siber saldırı türü ve yöntemleri arasında 
aşağıda yer alan siber saldırı türü ve yöntemleri sayılabilir.

•	 Virüsler: Virüsler, diğer programları değiştirerek zarar veren kötücül 
programlardır. Kullanıcının bilgisi ve isteği olmadan bilgisayara yüklenir 
ve kendilerini kopyalamak suretiyle diğer sistemlere ve dosyalara yayılırlar. 

•	 Solucanlar: Bunlarda aynı virüsler gibi kötücül programlardır. Ancak 
virüslerden farkları kendi başlarına kendini bir cihazdan başkasına 
kopyalamak üzere tasarlanmış olmalarıdır. Solucanlar bilgisayar ağlarını 
da kullanmak suretiyle bilgisayardan bilgisayara kopyalayarak kendilerini 
çoğaltabilirler. 

•	 Truva Atları: Yapı itibari ile zararlı fonksiyonlar içeren ve bilişim 
güvenliğine zarar veren casus yazılımlardır. Bu programlar tarihte düşman 
kalelerini içeriden fethetmek için kılık değiştirerek kalelere gizlice sızan 
askerlere benzetilebilir.

•	 Mantık Bombaları: Belirli bir programın içerisine, genellikle de hedef 
alınan bilgisayar veya ağ sistemlerinde yer alan veri/bilgileri silmek ve 
değiştirmek amacıyla kasıtlı olarak zararlı ve kötücül bir kod yerleştirilmesi 
işlemi olarak tanımlanırlar. Aktif hale geldiklerinde kendilerine verilen 
kötücül görevi yerine getiriler.

•	 İstem Dışı Elektronik Postalar: Çoğunluğu reklam maksadıyla gönderilen 
ve genelde spam olarak da biline e-postalardır.
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•	 Klavye İşlem Kayıt Ediciler: Kullanıcılar tarafından yapılan klavye 
işlemlerini kaydeden kötücül programlardır. En temel işlevleri arasında 
kullanıcıların klavye ile yatıkları işlemleri yakalayarak bunları yetkisiz 
kişilere göndermek vardır.

•	 Casus Yazılımlar: Veri ve bilgileri kullanıcı bilgisi dışında kopyalayarak 
yetisiz kişilere transfer edilmesini sağlayan kötücül yazılımlardır. Genel 
olarak programların bedava deneme sürümlerinin içerisine enjekte 
edilmektedirler. 

•	 DDoS Saldırıları: Bu siber saldırıların amacı, ağ iletişimini engelleyerek 
veya hizmetlere erişimi engelleyerek kaynakları tüketmektir (Darwish 
vd., 2013). Bu saldırı türünde büyük miktarda karışık veya karşılanamaz 
verileri bilgisayar ağlarına veya İnternet’e bağlı sunucular gibi bilişim 
cihazlarına göndererek zarar vermek amaçlanır. Tıpkı virüslerde olduğu 
gibi yeni DoS siber saldırıları da sürekli olarak geliştirilmekte ve siber 
saldırganlar tarafından yenileri oluşturulmaktadır. Flooding saldırıları, 
protokol saldırıları ve uygulama katmanı saldırıları, DDoS saldırılarının 
üç tipik kategorisidir (Singh ve diğerleri, 2017). Flooding saldırıları, bulut 
sistemlerinin kullanılabilirliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü etkileyen 
yaygın saldırılar arasındadır (Modi ve diğerleri, 2013). Bu saldırılar, en 
önemli güvenlik tehditleri arasında yer alan erişebilirliğe dayalı saldırılardır 
(Fakeeh, 2016). DDoS saldırıları, COVID-19 döneminde ilk on siber 
güvenlik tehdidi arasındadır (Khan ve diğerleri, 2021).

−	 Sosyal Mühendislik: Sosyal mühendislik, özel ve gizli bilgilerin yetkisiz 
kişiler tarafından erişimi ve elde edilmesi için insan hatalarından yararlanan 
bir manipülasyon tekniğidir. Kullanıcıları güvenlik hataları yapmaları veya 
hassas bilgileri vermeleri için kandırmak için psikolojik manipülasyon 
kullanır. Sosyal mühendislik saldırıları çevrimiçi, yüz yüze ve diğer 
etkileşimler yoluyla gerçekleşebilir. Bilgisayar korsanları kullanıcıların 
bilgi eksikliğinden yararlanmaya çalışabilirler. 

−	 Diğer Saldırı Türleri: Siber saldırganların kullandıkları diğer yöntemler 
yukarıda yer alan siber saldırı türlerinden çok daha fazladır. Ayrıca her 
geçen gün yeni siber tehdit ve saldırılarında gerçekleştirildiğini göz önünde 
bulundurmak gerekir.

3.3.	 YBS	Sistemlerinde	Bilgi	Güvenliği	Araçları

YBS bilgi güvenliği kapsamında aşağıda açıklanan teknik ve yöntemler siber 
tehdit ve saldırılara karşı siber karşı koyma tedbir ve yöntemleri kullanılabilir.
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−	 Şifreleme: Şifreleme, teknik anlamda, insan tarafından okunabilen düz 
metinlerin, şifreli metin olarak da bilinen anlaşılmaz metne dönüştürülmesi 
işlemidir. Şifreleme işlemi sonrasında yalnızca yetkili tarafların bilgiler 
anlaşılabilmektedir. Şifreleme işlemlerinde genellikle bir şifreleme 
anahtarı kullanılır. Şifreleme işlemlerinde kullanılan anahtarlar şifreli bir 
mesajın hem göndericisinin hem de alıcısının ortak kararlaştırdığı bir dizi 
matematiksel değerdir. 

−	 Antivirüs Yazılımları: Virüs ve virüs çeşitlerinin bilgisayar sistemlerine 
girmesini önleyerek, önceden bulaşmış olan virüsleri tespit etmeyi 
amaçlayan, virüsleri tespit işlemi eğer başarılı olursa virüsleri tanımlayarak 
tüm formlarını yok etmeyi amaçlayan, bu bağlamda virüs tehdidine karşı 
geliştirilmiş olan yazılımlardır. 

−	 Güvenlik Duvarı (Firewall): Bilgisayar ağları arasına, ağların birbirlerinden 
izole edilmesi maksadıyla yerleştirilen ve ağlardan gelen ve/veya giden 
geçişleri kontrol edip, ağları güvenlik politikalarına göre denetleyerek 
ağ trafiğinin bilinen protokollere göre aktığını garanti eden sistem ya da 
sistemlerdir. 

−	 Sayısal İmza: Sayısal imzalar bir elektronik dokümanları gönderenleri ve 
alanları doğrular. Yani sayısal olarak imzalanmış olan bir belgeyi gönderen 
kişi, onu yolladığını, alıcı da onu aldığını inkâr edemez. Sayısal imzalar 
mesajdan mesaja değişiklik gösterirler. Böylelikle bir bilgisayar ağı üzerinde 
gönderilen ve alınan dokümanın orijinal olup olmadığı ile güvenilir olup 
olmadığı mümkün kılınmış olur.

−	 Özel Sanal Ağlar: Bu ağlar ya da diğer adıyla VPN’ler özel ağlar ve açık 
ağlar arasında bulunan geçit kapıları olup, İnternet üzerinden şifrelemeyi ve 
özel iletişimi sağlamak için kullanılan, kuruma ait bilgi ve verilerin, sanal 
bir ağ oluşturularak bilgisayar ağları üzerinden aktarılmasını sağlayan bir 
teknolojidir.

−	 Vekil Sunucular (Proxy): Vekil Sunucular ya da bilinen adıyla Proxy’ler, 
bir yardımcı geçiş sistemi olup İnternet üzerindeki bir makine ile iç ağdaki 
bir makine arasında direk alışverişe izin vermeyerek, bu alışverişin arasına 
giren bir servistir.

−	 Saldırı Tespit Sistemleri: Saldırı Tespit Sistemleri ya da bilinen genel 
anlamı ile IDS’ler, sistem üzerindeki aktiviteleri analiz ederek, güvenlik 
zaafları ve açıklıklarını tespit eden, sistem yöneticilerine alarm vererek 
durumu bildiren sistemlerdir. Bu sistemler her türlü siber saldırının tespiti ve 
bertaraf edilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir.  Bu sistemlerin kullanımı ile 
bilgisayar sistemine yönelik saldırılar veya saldırı hazırlıklarını belirlemek 



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE (YBS) VERİ YÖNETİMİ VE SİBER GÜVENLİK     303

amaçlanır. Kaynaklara yönelik tehdit oluşturan eylemleri fark etmeyi 
hedefleyen sistemler olarak tanımlanabilirler.

−	 Zayıflık İnceleme Araçları: Zayıflık inceleme araçları, bilgi güvenliğini 
sağlamak maksadıyla bir bilgisayar sistemi veya bir ağın savunma 
mekanizmasının zayıf ve hassas taraflarını, değişik analiz araçları kullanarak 
ortaya çıkarmayı amaç edinen araçlardır. Bu araçlar ile bir bilgisayar sistemi 
veya bir ağın güvenliğine metodolojik olarak bakılarak bu bilgisayar sistemi 
veya ağın potansiyel olarak zayıflıkları ortaya konur ve sınıflandırılır. 

4. Özet

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), kurum, kuruluş, organizasyon ve şirketlerin 
operasyonlarının belkemiği olarak işlev gören, verinin toplanarak anlamlı 
bilgiler haline getirilmesinde, planlanmasında, ilgili birimler ile güvenli olarak 
paylaşılmasında ve koordine edilmesinde ve nihai olarak da etkin kararlar 
alınmasında teknik ve davranışsal yaklaşımları içeren, donanım ve yazılımdan 
oluşan bilgisayar sistemleridir. Siber güvenlik faaliyetleri bilgi sistemlerinin 
siber tehdit, saldırı ve olaylardan korunmasını, bilginin/verinin gizliliği, 
bütünlüğü ve erişilebilirliğinin güvence altına alınmasını kapsayan faaliyetler 
bütünüdür. YBS sistemlerinde veri yönetiminde bilgi güvenliği konu, kural ve 
tedbirlerinin dikkate alınarak uygulanmasının özellikle yöneticiler açısından 
etkin, hızlı ve doğru karar almada önemli rolü vardır. Bilgi güvenliği YBS 
için kritik öneme haiz bir konudur. Organizasyonlar için veri güvenliği iş 
sürekliliğini sağlamak, veri ihlallerinin önlemek ve yetkisiz erişimlerin önüne 
geçmek açısından önemlidir. Günümüzde iş dünyasının özellikle İnternetin de 
yaygın kullanımı ile büyük oranda dijitalleşmektedir. Bu anlamda veri güvenliği 
şirketlerin en mühim gündemlerinden birisi olmalıdır. İşletmeler finansal kayıp 
yaşamamak, faaliyetlerini yürütmek ve güven oluşturabilmek için siber riskler 
karşısında doğru önlemler almak zorundadır. Herhangi bir organizasyon Veri 
güvenliği ile ilgili saldırı ve tehditleri en aza indirgemek, veri ihlali riskini 
azaltmak ve yasal uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olmak için siber güvenlik 
konularının farkında olmalıdır. Veriler, organizasyonlar için en önemli varlıklar 
olduklarından dolayı her türlü yetkisiz erişime karşı korunmaları önemlidir. Veri 
güvenliği problemleri ve ihlalleri, başarısız denetimler ve yasal gerekliliklere 
uyulmaması, organizasyonların işlevlerini yerine getirememelerine, itibarlarının 
zarar görmesine, marka değerlerinin kaybına ve hatta idari ve para cezaları 
almalarına neden olabilir. Bu nedenle YBS kapsamındaki tüm hassas veriler 
korunmalıdır. YBS sistemleri için bilgi güvenliğinin sağlanmasında Ulusal SG 
testlerinden geçirilmiş, yerli ve milli bilişim teknolojilerinin kullanılması hayati 
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öneme haiz bir konudur. YBS sistemleri de tıpkı diğer bilişim sistemleri gibi 
siber tehdit ve saldırıların odağındadır. Bu duruma karşın YBS sistemlerine 
yönelik siber tehdit, saldırı ve olayların tespit edilerek durdurulması, 
önlenmesi ve karşı koyma tedbirlerinin alınması bir zorunluluktur.  Araştırılan 
istatistikler, İşletmelerin sürekli gelişen siber tehdit ve saldırı ortamlarına uyum 
sağlamalarının hayati öneme haiz olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Checkpoint. (2022). Check Point Research: Cyber Attacks Increased 50% 
Year over Year, Erişim Tarihi: 24.04.2022, https://blog.checkpoint.
com/2022/01/10/check-point-research-cyber-attacks-increased-50-year-
over-year/

Çiftçi, H. (2013). Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK.
Damar, M., & Coşkun, E. (2017). Üniversitelerde bilgi işlemden yönetim bilişim 

sistemlerine geçiş: Mevcut durum ve beklentiler. Bilişim Teknolojileri 
Dergisi, 10(1), 21.

Darwish, M., Ouda, A., & Capretz, L. F. (2013, June). Cloud-based DDoS 
attacks and defenses. In International Conference on Information Society 
(i-Society 2013) (pp. 67-71). IEEE. 

Demiral, G., Mustafa, S. O. B. A., & Armutlu, Ş. (2017). Kütüphane veri 
tabanında veri madenciliği: Uşak Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 241-264.

Fakeeh, K. A. (2016). An overview of DDoS attacks detection and prevention 
in the cloud. International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 
11(7).

Gupta, S., Bansal, H., & Saini, A. K. (2010). Management information system 
in Indian Universities: a comparative study. BIJIT-BVICAM’s International 
Journal of Information Technology, 2(1), 174-181.

Hawks, B. B. (2010). Cyber terror: The borderless danger.
Khan, N. A., Brohi, S. N., & Zaman, N. (2020). Ten deadly cyber security threats 

amid COVID-19 pandemic.
Modi, C., Patel, D., Borisaniya, B., Patel, H., Patel, A., & Rajarajan, M. (2013). 

A survey of intrusion detection techniques in cloud. Journal of network and 
computer applications, 36(1), 42-57.

ORACLE. (2022). Veri Güvenliği Konuları, Erişim Tarihi: 27.04.2022, https://
www.oracle.com/tr/security/database-security/what-is-data-security/
(Checkpoint, 2022)



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE (YBS) VERİ YÖNETİMİ VE SİBER GÜVENLİK     305

Ottis, R., & Lorents, P. (2010, April). Cyberspace: Definition and implications. In 
International Conference on Cyber Warfare and Security (p. 267). Academic 
Conferences International Limited.

Simmonds, A., Sandilands, P., & Van Ekert, L. (2004, October). An ontology for 
network security attacks. In Asian applied computing conference (pp. 317-
323). Springer, Berlin, Heidelberg.

Singh, K., Singh, P., & Kumar, K. (2017). Application layer HTTP-GET flood 
DDoS attacks: Research landscape and challenges. Computers & security, 
65, 344-372.

Söğüt, E., & Erdem, O. A. (2020). Endüstriyel kontrol sistemlerine (scada) 
yönelik siber terör saldırı analizi. Politeknik Dergisi, 23(2), 557-566.

Stallings, W., & Brown, L. (2008). Computer Security Principles and 
Practicessecond edition.

Tecim, V. (2022). Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS). Erişim Tarihi: 27.04.2022, 
https://vahaptecim.com.tr/yonetim-bilisim-sistemleri/

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023). Erişim 
Tarihi: 27.04.2022, http://www.sp.gov.tr/tr/temel-belge/s/202/
Ulusal+Siber+Guvenlik+Stratejisi+ve+Eylem+Plani+_2020-2023

Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2013). From information security to cyber 
security. computers & security, 38, 97-102.

Zanini, M., & Edwards, S. J. (2001). The networking of terror in the information 
age. Net-works and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 32.





307

B Ö L Ü M  X V I I I

REKLAM ÇALIŞMALARINDA 
DEEPFAKE TEKNOLOJİSİNİN 

KULLANIMI: GLOBAL VE TÜRK 
MENŞEİLİ MARKALAR ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME
The	Use	of	Deepfake	Technology	in	Advertising	Works:	
An	Evaluation	of	Global	and	Turkish	Origin	Brands

Derya ŞAHİN1 & Ezgi ZENGİN DEMİRBİLEK2

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil. Meslek Yüksek Okulu,  
İstanbul deryasahin2@aydin.edu.tr  

Orcid: 0000-0002-5894-1554

2 Kırklareli Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,  
Kırklareli. ezgizengin@klu.edu.tr  

Orcid: 0000-0002-4529-0246

1. Giriş 

Bilgisayar teknolojilerinin icat edilmesiyle başlayan dijital yolculuğun 
bugünkü haline gelene kadar geçirdiği değişim, şüphesiz insanoğlunun 
aklından dahi geçmemiştir. İnsanlık tarihi boyunca süregelen istek 

ve ihtiyaçlarımız, dijital dünyanın günümüz haline evirilmesinde büyük bir 
etken olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İnsanların istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillenen teknolojiler, gün be gün onları tüketime sevk ederken 
bir yandan da güçlü bir etkileşim ağının oluşmasına olanak tanımaktadır (Berk, 
2020:1510).

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler pek çok sektöründe bu 
gelişmelere paralel olarak değişmesine ve dönüşmesine yardımcı olmaktadır. 
Teknolojik anlamda ortaya çıkan her bir yenilik, tüketicilerin yaşam 
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standartlarını değiştirmekte dolaysıyla istek ve ihtiyaçları da bu doğrultuda 
şekillendirmektedir. 

Reklam çalışmaları, teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri çok yakından 
takip etmekte ve bu yenilikleri güncel çalışmalarına adapte etmektedir. Tam da 
bu noktada son dönemde reklam sektörü için merak uyandırıcı bir teknoloji olan 
deepfake uygulamaları ile hazırlanan reklam çalışmalarının, tüketiciyi nasıl 
etkileyeceği sorusu ön plana çıkmaktadır.

Bu makalenin amacı; reklam profesyonellerine müşteri ile stratejik bir 
etkileşim kurabilmek için deepfake teknolojilerinin kullanım stratejisine yönelik 
akademik bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu doğrultuda ilgili makale ‘yeni 
reklam çalışmaları perspektifinde deepfake teknolojileri neden kullanılmalıdır?’ 
sorusuna cevap aramaktadır. Bu bağlamda çalışma, Dünya’da ve Türkiye’de 
deepfake teknolojileri ile hazırlanan reklamları inceleyerek, reklamların 
tüketiciler üzerinde yaratmak istedikleri etkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de farklı sektörlerde yer alan 
markaların deepfake teknolojisi ile hazırlanan reklam çalışmaları ele alınmış 
ve bu teknolojiler markalar tarafından hangi amaç doğrultusunda kullanıldığı 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2. Deepfake

Deepfake, yapay zekâ teknolojilerinin sunmuş olduğu teknolojilerden 
yararlanarak mevcut bir görüntü ya da videoda yer alan kişinin, yapay sinir 
ağları üzerinden bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. 
Akademik bağlamda deepfake uygulamalarının ilk işareti kabul edilebilecek 
çalışma 1997 yılında ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında; videonun 
tekrardan oluşturulması programı tanımlanmış, videodaki konuşmalara farklı 
sözcükler eklenerek gerçekliğin farklı bir versiyonu yeniden üretilmiştir. 
Bu çalışma insan siluetinin tekrardan canlandırılması düşüncesi ile ortaya 
konulan ilk örneklerden biri olarak kabul görmektedir. Fakat 1990’lı yılların 
teknolojileri çerçevesinde makinelerin GPU kapasitelerinin yetersizliği 
deepfake teknolojilerinin geliştirilmesine önemli oranda ket vurmuştur. 2000’li 
yıllara gelindiğinde ise hızlı ve etkin teknolojik gelişmeler neticesinde deepfake 
çalışmalarında daha performanslı çıktılar geliştirilmesine ve yeni türlerin 
doğmasına olanak tanımıştır. Günümüzde deepfake uygulamaları ile insan 
siluetinin bütününün, bir kısmının ya da mimiklerinin aktarımı yapılacağı gibi; 
ağzın yeniden modellenmesi aracılığıyla yüz ifadesinde sahte bir konuşma 
oluşturmak; sıfırdan insan silueti ve jest/mimik üretmek mümkün hale gelmiştir 
(Özdemir, 2021:909).
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Deepfake teknolojisi makine öğrenme biçimi olan derin öğrenme desteğiyle 
ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede deepfake video oluşturma süreci, 2014 yılında 
Ian Goodfellow tarafından icat edilen bir makine öğrenimi tekniği olan GAN’a 
(generative adversarial network)  dayanmaktadır. Başlangıçta GAN’lar, mevcut 
veri kümelerinden algoritmik olarak yeni veri kategorileri oluşturmak için 
kullanılmıştır. İlerleyen süreç içerisinde milyonlarca insan fotoğrafını işleyen 
ve hiçbirinin tam kopyası olmadan insan görseli yaratan bir teknoloji halini 
almıştır. Görüldüğü üzere GAN’lar, kompleks ve çok amaçlı bir teknolojiye 
sahiptir. GAN’lar sayesinde gerçeğiyle neredeyse ayırt edilemeyen yapay öğeler 
(örneğin, görüntüler) sentezlenmektedir (Giosanu, 2019:68).

Deepfake kavramının bir olgu olarak ifade edilmesi ise ilk olarak 2017 
yılında gerçekleşmiştir. Deepfake terimi, ‘‘deepfakes’’ isimli bir Reddit 
kullanıcısının paylaşımlarına istinaden gündeme gelmiş, ileriki süreçlerde 
aynı kullanıcı deepfake teknolojileri aracılığıyla yayınladığı porno içerikli 
paylaşımları nedeniyle Reddit uygulamasından engellenmiştir (Kirchengast, 
2020:311). Fakat süreç o kadar hızlı bir şekilde ilerlemiştir ki bu yeni kavramın 
yayılmasına olanak tanımıştır. Deepfake teknolojilerinden pek çok sektör istifade 
etmektedir. Deepfake teknolojileri ile ortaya çıkan örneklere bakıldığında 
çoğunlukla bu yeni teknolojinin ünlülere, politikacılara ve kurumsal liderlere 
odaklandığı görülmektedir. Bunun temel nedeni internetin, deepfake için 
gereken pek çok kaynak fotoğrafları ve videoları ile dolu olmasında yatmaktadır 
(Westerlund, 2019:43). 

Deepfake teknolojileri ile ilintili olarak son dönemde birçok farklı fikir 
ortaya atılmaktadır. Araştırmalar bu yeni teknolojilerin insan hayatı için olumlu 
ya da olumsuz olarak neleri değiştireceği hususu üzerine odaklanırken reklam 
ve pazarlama gibi tüketiciler ile birebir iletişim halinde olan sektörler ise 
kavramla ilişkili olarak daha çok avantaj sağlayıcı unsurlara yoğunlaşmaktadır. 
Bu düşüncelerden yola çıkarak deepfake teknolojileri kapsamında markaların 
müşterileri ile etkileşim kurabilmek için yenilikçi yolları tasarlamaları 
gerekmektedir. Bu bakış açısıyla hareket edildiğinde etkili bir iletişim için 
yaratıcı içerik oluşturma, arama optimizasyonu gibi kavramların güncelliğini 
koruduğu ifade edilebilmektedir.

3. Reklam Çalışmalarında Deepfake Teknolojilerinin Kullanımı

Literatürde deepfake teknolojileri ile ilintili farklı sektörlerde yer alan bazı 
çalışmalar (Fletcher, 2018; Floridi 2018; Koopman ve ark., 2018; Borges ve 
ark., 2019; Chawla 2019; Maras ve Alexandrou, 2019; Spivak 2019; Wagner 
ve Blewer 2019; Westerlund, 2019; Dolhansky ve ark.2020; Kietzmann ve ark., 
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2020; Kwok ve Koh, 2020; Yu ve ark., 2021;) bulunmaktadır. Dünya’da ve 
Türkiye’de yapılan bu çalışmalar; deepfake teknolojilerinin özellikleri, işlevi 
ve sektörler içinde muhtemel değişim ve dönüşümleri üzerine odaklanmış, 
buna karşın deepfake teknolojilerinin tüketiciler üzerindeki muhtemel etkilerini 
inceleyen kapsamlı çalışmaların (Kietzmann ve ark., 2021; Chitrakorn, 2022) 
sayılarının oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir.  

Reklam sektöründe ise deepfake uygulamaları ile geliştirilen pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Spotify markası tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Spotify, deepfake teknolojilerinin yardımıyla kullanıcılarına The Weeknd’in 
eleştirmenlerce beğenilen ‘After Hours’ albümünü deneyimlemeleri için 
kişiselleştirilmiş bir yol sunmuştur. Siteye girildiğinde The Weekend’in 
deepfake teknolojileri ile oluşturulan ikinci kişiliği ortaya çıkmaktadır. Bu yeni 
oluşturulmuş avatar, kullanıcıya kendi ismiyle hitap ederek oturumu açmakta 
akabinde kişinin dinleme verilerine dayanarak kişiselleştirilmiş bir dünyanın 
kapılarını aralamaktadır. Spotify’in ‘Alone with me’ adını verdiği kampanyası 
ile kullanıcı ile arasında samimi ve güçlü bir bağ oluşturmaktadır (Leung 
2020). Özellikle markanın pazarlama iletişimi sürecinde büyük bir fark yaratan 
kişiselleştirilmiş tüketici stratejilerine uygun bir kampanya çalışması ortaya 
koyduğu görülmektedir. 

 

Görsel 1. Spotify Markasının Deepfake Kampanyası

Bir diğer önemli örnek ise Balenciaga markası tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Marka ‘SS22’ adını verdiği defilesini tamamıyla yapay zekâ ve derin öğrenmeden 
yararlanarak oluşturmuştur. ‘Klonlar’ başlığı ile açtığı defilesinde marka, 
sanatçı Eliza Douglas’ın görüntüsünü deepfake teknolojileri ile klonlamış ve 
defile boyunca Eliza Douglas’ın baş manken olduğu bir defile hazırlamıştır. 
Bu kampanya ile teknoloji, alternatif gerçeklikler ve kimlikler yaratarak dijital 
klonlardan oluşan bir dünya resmetmiştir (Ahmed, 2021).
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Görsel 2. Balenciaga Markasının Deepfake Kampanyası

Deepfake teknolojileri reklam sektörü açısından bu gibi başarılı örnekler sunarken 
bir taraftan da ciddi bir tehlike arz etmektedir. Öncelikle deepfake teknolojileri 
o kadar başarılı örnekler sunmaktadır ki birey, ortaya çıkarılan çalışmalardan 
hangilerinin gerçek hangilerinin markaya ait olduğunu ayırt etmekte güçlük 
çekebilmektedir. Dolayısıyla bu gibi çalışmalar tüketiciyi ciddi bir ikileme 
sürüklemektedir. Bu duruma ek olarak, dijital ortam o kadar geniş bir dünyanın 
kapılarını aralamıştır ki bu dünyaya kötü niyetli kişilerin de dahil olmasına 
olanak tanımıştır. Tam da bu noktada aşağıdaki örnekte Dior markasının reklam 
çalışmasında deepfake teknolojileri ile farklılaştırılan bir kare yer almaktadır. 
Orijinal çalışmada marka ünlü aktris Charlize Theron ile reklam kampanyasına 
imza atmıştır. Bu çalışma deepfake teknolojisi kullanarak Charlize Theron’un 
yüzünü Avustralyalı aktris Margot Robbie’ninkiyle değiştirmiştir. Sonuca 
bakıldığında; reklamda gerçek görünümü ile bire bir aynı olan bir çalışma ortaya 
çıkarıldığı görülmektedir (Kietzmann ve ark., 2021:475). Sonuç olarak ortaya 
çıkan bu örnekten de anlaşılacağı üzere, deepfake teknolojileri kötü niyetli 
insanların kullanımı ile marka-tüketici ilişkisini zedeleyebilmektedir.  

 

Görsel 3. Dior’un J’adore Fragrance Reklamı
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Akademide ve sektörde yapılan çalışmalara istinaden deepfake teknolojilerinin 
sunmuş olduğu yeni teknolojiler, reklamcılık anlayışında önemli farklılıklar 
yaratacağı öngörülmektedir. Bu teknolojilerin sunmuş olduğu örnekler o 
kadar gerçekçi sonuçlar vermektedir ki bu durum deepfake teknolojilerinin 
daha dikkat çekici ve merak uyandırıcı olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla 
deepfake teknolojisinin özellikle reklamcılık üzerindeki etkisinin tam olarak 
anlamlandırmak için var olanın ötesine bakmak ve bu bağlamda yenilikçi 
çalışmalar ortaya koymak büyük önem taşımaktadır.

4. Global Markaların Deepfake Reklam Örnekleri

Reklam çalışmaları, geçmişte ortaya konulan başarılı reklam kampanyalarından 
feyz alan, tüketici istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamlandıran, çağın beklentilerini 
doğru okuyan ve teknolojik gelişmeleri tüketiciye ulaşmak için bir avantaj olarak 
gören bir yapıya sahip olması gerekmektedir.  Dolayısıyla reklam uzmanları, 
yeni teknolojilerin vaat ettiği unsurlardan faydalanarak çalışmalarını teknoloji 
le uyumlu hale getirmeleri ve benimsetme konusunda proaktif bir yaklaşıma 
sahip olmaları gerekliliği elzem bir durum halini almaktadır.

Bu bakış açısıyla hareket edildiğinde reklam çalışmalarının tüketiciler 
ile etkili bir iletişim için yaratıcı içerik oluşturma, mesajın duygusal bir bağ 
oluşturması, yenilikçi bir bakış açısına sahip olması gibi unsurlara sahip 
olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında bu bölümde yer 
alan global markaların başarı ile ortaya koydukları deepfake teknolojileri ile 
hazırlanan reklam filmleri bu unsurlar doğrultusunda incelenmiştir. 

4.1.		Megafon	Markasının	Reklam	Çalışması

Megafon, Rusya menşeili bir telefon şirketi markasıdır. Şirket, yeni hazırlamış 
olduğu reklam çalışmasında deepfake teknolojilerini kullanarak yaratıcı, dikkat 
çekici ve eğlence unsurlarına vurgu yaparak tüketicileri etkilemeyi amaçlamıştır.

Instinct kreatif ajansıyla çalışan (BBDO reklam ajansına bağlı bir kuruluş) 
MegaFon, ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis’in dijital ortamda yer alan 
görüntülerini kullanma hakkını almış ve deepfake teknolojisi aracılığıyla reklam 
filmini oluşturmuştur. Reklam, deepfake teknolojisi ile yapılan ilk reklam filmi 
olma özelliğini taşımaktadır. 

Deepfake teknolojisi ile hazırlanan görüntüler aktörün daha çok Die Hard 
(Zor Ölüm) ve Fifth Element (5.ci Element) filmindeki sahnelerinden işlenmiştir.  
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Görsel 4. MegaFon Deepfake Reklamı

Megafon markasının Pazarlama ve Marka İletişim Direktörü Vasili Bolshakov, 
reklam çalışması ile ilintili şunları belirtmiştir:

“Reklam filminde yer alan Bruce Willis’in ‘Die Hard’ karakterinin 
imajı, sinir ağı algoritmalarına dayanan yüz oluşturma teknolojisinin 
yardımıyla oluşturulmuştur. Bunu gerçekleştirmek için, Deepfake stüdyosunun 
mühendisleri aktöre ait çok sayıda fotoğraf ve videoları seçerek karakterin 
imajını oluşturmayı başarmıştır. Deepfake teknolojileri aracılığıyla pandeminin 
dünya çapında ortaya çıkardığı kısıtlamaların mağduru olmadan yüksek 
kaliteli içerik sunabileceğimizi fark ettik. Teknolojinin kullanımı, sette ünlülerin 
katılımına kıyasla daha hızlı ve daha ucuz içerik çekmeyi sağlamaktadır. Reklam 
kampanyasında kullandığımız bu teknolojiyi açıkça beyan ediyor ve kimseyi bu 
konuda yanıltmıyoruz. Aksine Bruce’u ‘Die Hard’ ve ‘The Fifth Element ‘ten 
yeni bir rolde görmenin hepimiz için büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz” 

Ünlü aktör Bruce Willis ise reklam çalışması ile ilintili görüntülerini şöyle 
belirtmiştir:

‘‘Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadan diğer insanlarla 
rahatlıkla iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok 
yeni ve ilginç bir deneyim oldu. Bunun için tüm ekibe teşekkürlerimi iletiyorum.’’

Reklam çalışmasında marka ünlü kullanım stratejisini tercih etmiş, tercih 
ettiği ünlüyü deepfake teknolojileri ile başarılı bir şekilde kullanarak hem 
teknolojik unsurlarına yer vermesi hem de reklam çalışması bağlamında sektöre 
güçlü bir örnek sunmuştur. Sektörün deepfake teknolojisi ile hazırlanan ilk 
örneği olma özelliği taşıyan reklam çalışması, tüketiciler nezdinde dikkat çekici 
ve yaratıcı olarak değerlendirilmiştir. 
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Deepfake teknolojilerinin kullanımı yakın zamana kadar pek de hoş 
karşılanmamaktaydı. Fakat günümüzde bu yeni teknolojiler reklamcılık alanı 
için birçok avantaj yaratmaktadır. Özellikle pandemi ile fiziksel süreçteki 
etkileşimlerin hatırı sayılır derecede azalması, deepfake teknolojilerinin 
reklamcılık sektörü için yararlı bir alan olarak algılanmasını sağlamıştır. 
Dolayısıyla deepfake teknolojileri doğru ve faydalı kullanıldığı takdirde 
reklam sektörünün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstleneceği 
düşünülmektedir.

1. Dove: Toxic Influence

Unilever şirketinin önemli bir markası olan Dove, piyasaya sunmuş olduğu 
çalışmalarla her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaktadır. Marka, amaçları 
doğrultusunda hazırlamış olduğu reklam stratejilerini doğru ve eksiksiz bir 
şekilde reklam filmlerine uyarlayarak tüketicilerin nezdinde başarılı bir marka 
konumlandırması ortaya koymaktadır.

Marka son dönemde yapmış olduğu çalışmalar ile dijital süreçlerin gençler 
üzerinde yarattığı etkileri gözler önüne sermektedir. ‘Toxic Influence’ reklam 
filmi de markanın bu bağlamda hazırlamış olduğu etkileyici bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

‘Toxic Influence’, sosyal medya araçları vasıtasıyla güzellik üzerine 
sohbet eden çeşitli anne-kız diyaloglarını içermektedir. Reklam filminin belirli 
bir süresinden sonra yapımcılar ebeveynlere telefonlarından gezinmelerini rica 
ederler ve anneler ekranda şu yazı ile karşı karşıya kalırlar:

‘‘Çoğu ebeveyn, toksik güzellik tavsiyelerinin sosyal medyada ne kadar 
zararlı olabileceğini hafife almaktadır’’

İlerleyen süreçlerde daha karanlık bir dönüş yapan video, deepfake 
teknolojilerini kullanarak etkileyici tavsiyelerin annelerin ağzından çıkmasını 
sağlamıştır. Ebeveynler kendi ağızlarından çıkan ‘‘Botox harika, başlamak 
için asla çok genç değilsin” ve “dişleriniz düzensizse her zaman bir törpü ile 
törpüleyebilirsiniz” sözlerini duyduklarında oldukça şaşırmışlardır. Reklam 
filminin bu bölümünde duydukları ve gördükleri karşısında şok olan ve üzülen 
ebeveynler yer almaktadır. Fakat bu durumun gençler için o kadar da şok edici 
bir etki yaratmadığı görülmektedir. Bunun asıl nedeni, çoğunlukla gençlerin 
sosyal medya ortamlarında bu gibi durumlar ile sürekli olarak karşılaştırdıklarını 
göstermektedir (Houston 2022).
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Görsel 5. Dove: Toxic Influence Reklam Çalışması

Ogilvy ve WPP’nin global yaratıcı direktörü Daniel Fisher; ‘‘konuyla ilintili biraz 
sosyal aratırma yaptık ve bazı güzellik tavsiyeleri karşısında oldukça şaşırdık’’ 
ifadesini kullanmıştır. Dove’un küresel başkan yardımcısı Leandro Barreto ise 
‘‘Kızlarımızın özsaygısını aşındıran ve acil dikkat ve eylem gerektiren önemli 
bir sorun belirledik’’ demiştir. 

Marka, reklam filminin stratejilerinin amaçlarına ulaşabilmesi için 
reklam sonrası ‘‘DetoxYourFeed’’ kampanyasını başlatmıştır. Markanın 
kampanyası bağlamında yapmış olduğu araştırmalara göre her on kızdan yedisi 
sosyal medya ortamlarında idealize edilmiş güzellik içeriklerini takip etmeyi 
bıraktıktan sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla 
marka, reklam çalışmasının akabinde yaptığı bu kampanya ile çözüm odaklı 
bir strateji hazırlamış ve bu bağlamda toplumsal bir sorun haline gelen dijital 
sürecin tehlikelerine odaklanarak fayda sağlayıcı bir uygulama tasarlamıştır. 
Ayrıca reklam filminde, yaratıcı içerik oluşturma, mesajın duygusal bir bağ 
oluşturması ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olası gibi tüm unsurlara yer 
verildiği görülmektedir.

5. Türk Menşeili Markaların Deepfake Reklam Örnekleri

Reklam çalışmaları, tüketiciler ile stratejik bir iletişim kurmak için markalara 
büyük faydalar sağlamaktadır. Güncel dönemde dijital dünyanın aktif bir 
rol üstlenmesi ve teknolojinin bu denli hızlı bir gelişim göstermesi, reklam 
çalışmalarının da bu doğrultuda yeni bir stratejik bakış açısı yakalamasını 
gerektirmiştir. Marka-tüketici ilişkisini güçlendirmede kaldıraç görevi üstelenen 
reklamcılık sektörü, yeni teknolojiler sayesinde tüketici tutum ve davranışları 
üzerinde büyük etkiler yaratmayı öngörmektedir.

Bu bölümde de benzer şekilde Türkiye menşeili markaların başarı ile 
ortaya koydukları deepfake teknolojileri ile hazırlanan reklam filmleri yaratıcı 
içerik oluşturma, mesajın duygusal bir bağ oluşturması ve yenilikçi bir bakış 
açısına sahip olması gibi unsurlar doğrultusunda incelenmiştir. 
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5.1.	 Ziraat	Bankası:	Sen	Hep	Gülümse

Ziraat Bankası’nın 157. Yıl dönümü için hazırlamış olduğu ‘Sen Hep Gülümse’ 
reklam filmi, Yeşilçam hikayesine kaldığı yerden devam etmektedir.  Bu 
yeni hikâyeye Yeşilçam’ın unutulmaz kahramanlarından Kemal Sunal eşlik 
etmektedir. 

Türkiye’de deepfake teknolojilerini ilk defa kullanan reklam filmi, usta 
oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı filmlerdeki ses ve görüntüleri kullanmış, 
yapay zekâ teknolojileri ve derin öğrenme vasıtasıyla reklam filmi hazırlanmıştır.  
Reklam filminin çekimleri üç gün sürmüş, prodüksiyon süreci ise kırk günde 
tamamlanmıştır. Mizah dünyasının büyük değerlerinden biri olan Kemal Sunal 
reklam filmi aracığıyla tekrardan hatırlatılmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de 
pandemi nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte Ziraat Bankası, insanların yüzünde 
bir tebessüm yaratmak ve ihtiyacı olan insanların yanında olduğunu belirtmek 
adına reklam çalışmasını ortaya koymuştur (Sunal ve ark. 2021:79). Ziraat 
Bankası’nın hazırlamış olduğu reklam filminde Kemal Sunal’ın jest ve mimikleri 
deepfake teknolojilerinden yararlanılarak reklama dahil edilmiştir. Ayrıca 
oyuncu Mehmet Kurt’a plastik makyaj yapılarak Kemal Sunal’a benzetilmiştir. 

 

Görsel 6. Ziraat Bankası: Sen Hep Gülümse Reklam Çalışması

Reklam filmlerinde özellikle ünlü kullanımından yararlanarak markanın 
geliştirmek ve güçlendirmek istedikleri değerlere vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Bu noktadan hareketle, günümüzde reklam filmlerinde teknolojik gelişmenin 
sayesinde hayatını kaybeden kişilerin de reklam filmlerinde yeniden 
kullanılabileceği düşüncesi filizlenmiştir. Özellikle markanın değerleri ve imajı 
ile bütünlük yakalayan kişilerin bu yeni teknolojiler aracılığıyla kullanılabilme 
gerçeği, markalar için büyük bir kapının açılmasına olanak tanımıştır. Ziraat 
Bankası’nın son dönemde reklam filmlerinde içerik olarak oluşturmaya çalıştığı 
‘Yeşilçam Konsepti’, tam da bu teknolojiler ile ortaya konulabilecek bir yapı 
oluşturmaktadır. Deepfake teknolojiler ile hazırlanan reklam filminde Ziraat 
Bankası’nın değerleri üzerine odaklanıldığı ve bu alana vurgu yapılırken de 
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Türk toplumu için büyük bir değere sahip olan merhum oyuncu Kemal Sunal ile 
reklam iletisi güçlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla marka, Kemal Sunal’ın 
yaratacağı imaj, güven ve duygusal bağdan faydalanarak tüketiciyi etkilemeyi 
amaçlamıştır. 

5.2.	 Aksigorta:	Dijital	Güvenlik	Platformu

Günümüzün en büyük problemlerinden birine değinen reklam çalışması; 
anlatımı, dili ve görsel unsurları ile tüketicinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. 
Dijital dünyanın tüm nimetlerinden yararlandığımız bu süreçte, içerisinde 
bulunduğumuz bu karmaşık alanın olumsuz etkilerinde de çoğunlukla 
etkilenmekteyiz. Son yapılan araştırmalar, dijital ortamların gelişmesi ile 
insanların güvenlik kaygılarının da aynı paralelde arttığını göstermektedir. Tam 
da bu noktada Aksigorta, dijital güvenlik alanında toplumsal bilinç oluşturmak 
adına reklam filmini hayata geçirmiştir.

Aksigorta, yeni reklam filminde deepfake teknolojileri vasıtasıyla 
kaybından tam 23 yıl sonra Barış Manço’yu Türk toplumu ile kavuşturmayı 
başarmıştır. Marka deepfake teknolojilerinin bütün nimetlerinden yararlanmak 
adına alanda ciddi başarılar yakalamış olan iki önemli marka ile reklam filmi 
için iş birliği kurmuştur. Öncelikle ses konusunda ana partner olarak silikon 
vadisi şirketi olan ‘Respeecher’ ile anlaşılmıştır. Şirket, ortaya koymuş olduğu 
yapay zekâ destekli ses klonlama tekniği sayesinde insan sesini çok başarılı bir 
şekilde kopyalayıp çoğaltmaktadır. Görüntü konusunda ise ‘‘CannyAI’’ şirketi 
ile çalışılmış ve ortaya muazzam bir görüntü çıkmıştır.

 

Görsel 7. Aksigorta: Dijital Güvenlik Platformu Reklam Çalışması

Dijitalleşmenin boyutunun gün geçtikçe artması, alanın güvenliği hakkında 
ciddi bir şekilde bilinçlenilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Konuya ilintili 
olarak Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen şunları belirtmiştir:
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“Dijital güvenlik, Aksigorta olarak sahiplendiğimiz bir alan. 2020 
yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Platformu, bu alanda toplumsal 
risk bilincini oluşturmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesi. Dijital 
Güvenlik Platformu ile dijital risk bilincini tabana yaymak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Barış Manço ile 23 yıl aradan sonra buluşmamız da bu risk algısı 
çalışmalarının bir sonucu niteliğinde. 7’den 77’ye hepimizin sevdiği Barış 
Manço’yu yeniden görmek eminim hepimizin yüzünde bir gülümseme oluşturdu. 
Ancak Barış Manço’nun da dikkat çektiği üzere, dijital risklere karşı önlem 
almamız, bilinç duvarı oluşturmamız şart’’ ifadelerini kullanılmıştır.

Aksigorta, ortaya koymuş olduğu reklam filmi ile dijital risklere karşı 
toplumu bilinçlendirmeye odaklanmıştır. Reklam filminin daha etkileyici 
ve dikkat çekici olması için de deepfake teknolojileri ile Barış Manço’nun 
görüntüsü canlandırılmış, bu sayede mesajın daha güçlü ve etkili olmasını 
sağlamıştır. Dolayısıyla reklam filminin, yaratıcı içerik oluşturma, mesajın 
duygusal bir bağ oluşturması ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olası gibi tüm 
unsurlara yer verdiği görülmektedir.

6. Sonuç

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler beraberinde birçok sektöründe büyük 
boyutlu değişimler yaşamasına olanak tanımaktadır. Özellikle teknolojinin 
değiştirdiği ve dönüştürdüğü günümüz dünyasında, sektörlerin tüketiciler ile 
olan ilişkilerini idame ettirmesi ve var olan ilişkileri güçlü kılması gerekmektedir. 
Güncel zamanda teknolojik yenilikleri sektörel bağlamda arkasını dönen 
şirketler ve bu yenilikler ile değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarının farkında 
olmayan markaların ciddi problemler yaşayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 
bu yeni dönemde farklılaşan dünyayı yakalamak ve değişen tüketici algılarına 
seslenmek adına markaların doğru stratejiler belirleyerek tüketicilere ulaşması 
büyük önem arz etmektedir. 

Güncel bağlamda ortaya çıkan yeniliklere hızlı ve etkin bir biçimde 
cevap vermeyi seven reklamcılık sektörü, bu doğrultuda gelişen dünyada 
kendine ivedilikle güçlü bir yer tayin etmiştir. Bunun yanı sıra değişen tüketici 
davranışlarının farkında olan reklamcılık sektörü, teknolojik bağlamda ortaya 
çıkan bu yenilikleri piyasaya sunacağı reklam çalışmalarına başarılı bir şekilde 
adapte etmektedir. Tam da bu noktada karşımıza deepfake teknolojileri ile 
hazırlanan reklam çalışmaları gelmektedir. 

Deepfake teknolojileri reklamcılık sektörü için fiziksel bağlamda mümkün 
olamayacak pek çok olgunun gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Yaratıcılığın 
ve dikkat çekiciliğin yüksek kertede vuku bulduğu deepfake reklam örnekleri, 
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tüketiciler nezdinde büyük ilgi ile karşılanmaktadır. Deepfake teknolojileri 
çerçevesinde incelemiş olduğumuz reklam çalışmalarında da yeni içerik 
oluşturma, mesajın duygusal bir bağ oluşturması ve yenilikçi bir bakış açısına 
sahip olması gibi unsurların yer aldığı görülmektedir.

Öncelikli olarak araştırma kapsamında incelemiş olduğumuz global 
reklam örneklerinin, reklam sektörü alanında yapılan ilk örnekleri teşkil ettiği 
görülmektedir. Global markaların reklam çalışmaları incelendiğinde ilk olarak 
reklam çalışmalarını zaman ve mekân bağlamından koparmak adına deepfake 
teknolojilerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Özellikle pandemi nedeniyle insan 
ilişkilerinin yüz yüze boyuttan dijital ortama geçmesi, reklam çalışmalarının 
da bu doğrultuda hamle yapmasını gerektirmiştir. İlk reklam örneğinde de 
(MegaFon) böyle bir durumdan kaynaklanan bir kullanım görülmektedir. 
Diğer global markanın çalışması ise (Dove) sosyal sorumluluk bağlamında 
değerlendirebileceğimiz bir çalışmayı kapsamaktadır. Bu reklam çalışmasında 
da dijital dünyanın ne kadar tehlikeli olabileceğine vurgu yapılmakta ve bu 
çerçevede ne gibi önlemler alınması gerektiğine odaklanılmaktadır. Marka, 
reklamın daha dikkat çekici ve mesajın etkinliği adına deepfake teknolojilerini 
kullanmayı uygun bulmuştur.

Türkiye menşeili markaların deepfake reklam çalışmaları ise daha çok 
sosyal sorumluluk bağlamında ortaya çıkmaktadır. İki reklam çalışması mesaj 
olarak farklı olsa da deepfake teknolojilerini kullanım nedenleri çerçevesinde 
büyük benzerlikler taşımaktadır. İki reklam çalışmasında da temel amaç 
topluma fayda sağlamaktır. Dolayısıyla markalar, mesajlarının daha etkili ve 
dikkat çekici olması adına toplum tarafından beğenen ve büyük değere sahip 
olan kanaat önderlerini kullanmayı uygun bulmuşlardır. Bu husus doğrultusunda 
mesajlarının ileteceklerini düşündükleri kişilerin vefat etmiş olması, onları 
deepfake teknolojilerinin kullanmaya yöneltmiştir. İki çalışmada da reklam 
mesajları başarılı bir şekilde hedef kitleye ulaşmıştır. 

Tüm bu bilgiler ışığında deepfake teknolojileri reklam sektörü adına birçok 
avantajı barındırdığı anlaşılmaktadır. Tüketiciyi ikna etmeyi ve satın alma 
doğrultusunda etkilemeyi amaçlayan reklam çalışmaları, bu yeni teknolojiler ile 
hazırladıkları çalışmaları tüketicilere sunarak mesajlarının hem etkileyici hem 
de dikkat çekici olmasını sağlamaktadırlar. 
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1. Giriş

Türkiye içinde bulunduğu coğrafi ve bölgesel özellikle nedeniyle afetlerin 
yaşanması muhtemel ülkeler kategorisindedir. Türkiye afetler yönünden 
dünyanın riskli bölgelerinden biridir.  Her an bir afet ile karşılaşma 

olasılığı yüksek ülke konumunda bulunan yerlerde afet bilincinin yerleştirilmesi 
ve toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi oldukça önemlidir.

Afetler; yerleşik düzeni alt üst eden, yaşanan çevreyi yaşanmaz duruma 
getiren, yaşamsal döngüyü ciddi tahrip eden, başta can kayıpları olmak üzere, 
fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel önemli kayıpları da beraberinde getiren 
insanlık adına büyük felaket olarak değerlendirilen olaylardır.

Meydana gelmesi muhtemel afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması 
öncelikli amaçtır.  Bu amacın tahakkuku için; Bütünleşik Afet Yönetim 
Sisteminin en önemli evresi olan zarar azaltma evresi üzerinde hassasiyetle 
durulmalıdır. Özellikle bu evrenin önemini bilerek hareket etmek, toplumsal 
bilinç mekanizmalarını bu kapsamda oluşturmak önemlidir. 
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Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi; Zarar azaltma evresinin dışında, önceden 
hazırlık, kurtarma ve tahliye, ilk ve acil yardım faaliyetleri,  YEGİ (yenileştirme, 
etkinleştirme, geliştirme ve iyileştirme) ve yeniden inşa safhalarında her 
kademede yapılması gereken çalışmaların eşgüdüm halinde yapılması, amacını 
taşıyan bir sistemdir. Bu sistemde ilgili birimlerin yönlendirilmesi ve öncelikle 
ihtiyaç duyulan alanlardan başlayarak uygulanabilmesi için toplumun tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla, eldeki mevcut kaynaklarının belirlenen bu ortak amaç 
doğrultusunda yönetilmesini gerektiren etkin bir sistemdir. Bireysel ve kurumsal 
yaklaşım ve bilinç düzeyi afetlerin zararlarını azaltmada yadsınamaz bir gerçek 
olduğu malumdur.

Toplumun alışılagelmiş yaşam düzenini bozan, cevap verme ve uyum 
kapasitesini aşan, can ve mal kayıplarına yol açan afetlere karşı bizler birey ve 
toplum olarak ne kadar hazırız? Bireysel ve toplumsal farkındalık düzeyimiz ve 
hazırlıklı olma bilincimiz nedir? 

Afetler; toplumdaki düzeni bozarak can ve mal kayıplarına neden olan, 
toplumun yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak olay yeri dışındaki 
herhangi bir birimden yardım gereksinimi doğuran olaylardır ( Akdur, 21. 
Yüzyılda Türkiye, s. 1.).

Afetler can ve mal kaybına yol açmasının yanı sıra çok kısa zamanda 
meydana gelirler ve başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemezler. 
Afetlerden bazılarının (deprem, heyelan, sel, çığ) sonuçları doğrudan ve 
hemen ortaya çıkarken bazılarının (kuraklık) sonuçları dolaylı olarak uzun bir 
zaman sonra görülür. Afetler gerçekleştikten sonra üst ve alt yapıyı işlemez 
hale getirirler, şok tesiri yaparlar. Ciddi travmatik olayların doğmasına yol 
açan afetler; çeşitli yaralanmalar ve sakat kalmalar, ölümler, yetim ve öksüz 
kalma gibi sonuçlar doğururlar. Toplumların ciddi mağduriyetlerine yol açan 
salgın ve bulaşıcı hastalıklara sebep olurlar. Ekonomik yapıların bozulması, 
hızlı ve kontrolsüz göç dâhil olmak üzere gerçekleştiği sosyal dokusunu tahrip 
eder ve kalkınma hamlelerine sekte vurarak planlanan yatırımları ve projeleri 
geciktirir.( T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Erişim 
Tarihi:04.05.2017 )

Afetler; doğal, teknolojik ve insan kökenli olmak üzere üç başlık altında 
toplanır, bunlar da kendi içinde afeti başlatan olaya göre sınıflandırılır. Doğal 
afetler ise kendi içinde jeolojik ve meteorolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Jeolojik 
afetler deprem, heyelan ve yanardağ patlamaları iken meteorolojik afetler 
sel, çığ, fırtına, kuraklık ve hortumdur. Teknolojik afetlere örnek olarak sınai 
patlamalar ve baraj patlamaları verilebilir. İnsan kökenli afetler ise yangınlar, 
hava, su ve toprak kirlilikleri ve terör olaylarıdır.(Akdur;2000) 
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Yukarıda bahsedilen çıkış kaynakları ve kökenleri ne olursa olsun, meydana 
gelmesi muhtemel afetler ile ilgili yapılacak faaliyetler olay öncesi ciddi ve 
kapsamlı planlamayı içermektedir. Yapılacak planlamalar faaliyetin özelliği ve 
içeriği, zamanı, uygulama esasları, devreye giriş koşulları gözetilerek beş ana 
evreye ayrılabilir. Bu safhalar; zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve 
ilkyardım, iyileştirme ve yeniden inşa evreleridir. Bu evrelerin birbirleri ile iç 
içe girmesi, birbirini takip etme zorunluluğu vardır. Evreler süreklilik gösterir 
ve bir önceki evre bir sonraki evreyi etkiler bu duruma afetler halkası veya 
afetler zinciri de denir. (Özmen; Erkan, Türkiye’nin Yeni Afet Yönetim Sistemi 
ve Düşündürdükleri, s.2)

2. Afet Yönetimi ile İlgili Yasal Çalışmalar

Afet sonrası çalışmalara öncelik ve ağırlık verilen Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde özellikle Tanzimat Dönemi’ne kadar olan süreçte imkânlar 
doğrultusunda afet sonrası iyileştirme çalışmaları yapılmış, yaşanması ihtimal 
dâhilinde olan afetlere yönelik afet öncesi zarar azaltma yaklaşımı esas alınmamış 
ve uygulamasına yönelik çalışmalar yapılmamıştır. İdari ve toplumsal refleks 
bu konuda gelişmemiş ve bu konularda bir faaliyet yapılmamıştır. Tanzimat 
döneminden sonra, Bayındırlık, ıslah ve yapı işleri ile ilgili bazı esasların 
ortaya konulmasını sağlayan bir dizi düzenleme yapılmıştır. Özelikle 1848 
yılında Bayındırlık işlerinden sorumlu kurum o günkü adıyla Nafia Nezareti 
kurulmuş ve imar faaliyetlerine ilişkin olarak da Ebniye (Yapı) Nizamnamesi 
çıkartılmıştır. Bu yönetmelikte (nizamnamede ) yapılaşma ile ilgili bazı esaslar 
ve usuller belirlenmiştir.  Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yaşanan mübadele 
ile gelen insanların iskân sorununu çözmek için Mübadele ve İmar İskân 
Bakanlığı kurulmuş, ancak bir yıl sonra kurulan bu bakanlık kapatılmıştır. Bu 
süre içinde halen yürürlükte olan Ebniye Nizamnamesinin dönemin koşul ve 
ihtiyaçlarına yetersiz kalması sonucu 1930 yılında Belediye Kanunu yürürlüğe 
girmiş ve 1933 yılında ise Belediye Yapı ve Yolları Kanunu yürürlüğe girerek 
daha güncel bir mevzuat ile değiştirilmiştir. Bu iki kanunla beraber belediyelere 
imar planı hazırlama zorunluluğu gelmiştir. 

26-27 Aralık 1939 tarihinde, Erzincan’da yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 
Richter ölçeğine göre büyüklüğü 7,2 olan ve yaklaşık 52 saniye süren 116.720 
bina yıkılmasına sebep olan, 32.962 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100.000 
kişinin de yaralandığı asrın felaketlerinden biri olarak kabul edilen bir deprem 
yaşanmıştır. 

Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye’nin en 
ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının 
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fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç 
koşullar altında ulaşmasıdır. Deprem nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Fatsa’da 
tsunami yaşanmıştır. Erzincan depremi sonrasında Erzincan’da ve Erzincan 
Depremi’nden Müessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanun çıkarılmıştır. O tarihe kadar çıkarılan yasalar yardım ve destek 
mantığı ile afetzedelerin yaralarını sarsa da hiçbiri afet öncesi zarar azaltmaya 
yönelik olmamıştır. Bu durumun fark edilmesinden sonra 1945 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yapı yönetmeliği ve deprem bölgeleri haritası olan Yer 
Sarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun yürürlüğe 
girmiştir. 

1953 yılında yürürlüğe giren Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelikte, deprem kuvveti hesabı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Aynı yıl içinde Yapı ve İmar İşleri Reisliği içinde bir deprem bürosu kurulmuştur. 
1957 yılında ise 1984 yılına kadar yürürlükte kalacak olan planlama disiplini 
için önemli bir temel oluşturan İmar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 
birlikte ilk kez planlama disiplini afet zararlarının azaltılmasına dâhil olmuş, 
planlama belirli kurallara bağlanmış ve yeni iskân alanlarında afet tehlikesinin 
dikkate alınması öngörülmüştür. Bu kanunun doğru bir şekilde uygulanması 
amacıyla 1959 yılında İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuştur. 1965 yılında ise 
Afet İşleri Reisliğinin görev ve yetkilerinde değişiklik yapılmış, böylece kurum 
arama-kurtarma, güvenlik ve sağlık hizmetleri dışında tam yetkili olmuştur.

1983 yılında Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının 
birleştirilip Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kurulmasıyla birlikte 1985 yılında 
halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu çıkartılmış, bu kanunla birlikte 
imar planlarının yapımı ve yürütülmesi konuları detaylandırılmasına rağmen 
afet odaklı planlama ilkelerine yer verilmemiştir. 

1992 tarihinde Erzincan’da yaşanan depremden sonra Erzincan, 
Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve 
Çukurca’da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun çıkartılmıştır. Ancak bu kanun ile de sadece afet zararları telafi 
edilmeye çalışılmıştır. 

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında Türkiye’nin afetlere karşı 
yetersiz ve kırılgan bir ülke olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu depremden 
sonra yasal düzenlemelerin dışında özellikle toplumsal tabanlı, , bütünleşik ve 
taban destek katkılı proje odaklı bir yaklaşım da başlamıştır. Bunun temel nedeni 
mevcut yapılaşmış olan alanlarda mukavemeti zayıf ve depreme dayanıksız 
yapıların fazla olmasıdır. Yeni yapılacak olan yapıların standartlarının arttırılıp, 
mevcut olan dayanıksız yapıların da depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi 
gerektiği anlaşılmıştır. 
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Marmara Depremi’nden yaklaşık bir ay sonra, afet sonrası çalışmalar yapıp 
depremzedelerin yaralarını sarmak ve bu konuda etkili bir organizasyon yapısı 
oluşturmak üzere bazı yasal çalışmalar başlatılmıştır. Doğal Afetlere Karşı 
Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi 
için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu ile depremden sonra 
gerekli çalışmaları yapmak için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmiştir. Kanun hükmünde kararname ile doğal afet sonucu yıkılan veya hasar 
gören yapıların onarılması ve yeniden inşa edilebilmesine ekonomik kaynak 
oluşturması amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.( 
Oktay, Türkiye’nin Afet Profili, s.2-9.)

3. Türkiye’nin Afet Profili

2008 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü 1950-2008 dönemini kapsayan 
Türkiye’de Afetlerin Mekânsal ve İstatistiksel Dağılımı-Afet Bilgileri Envanteri 
çalışmasını yapmıştır. Bu çalışmaya göre Türkiye’deki toplam yerleşim 
biriminin yüzde 43,75’i en az bir defa afet olayına maruz kalmış durumdadır. 
Söz konusu afetlerde meydana gelen zararların yüzde 55’i deprem, yüzde 
21’i heyelan, yüzde 8’i su baskını, yüzde 7’si kaya düşmesi ve yüzde 2’si 
çığdan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma göstermektedir ki, afetzede açısından 
bakıldığında afete en çok maruz kalan iller Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, 
Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana ve Diyarbakır olarak sıralanmaktadır. Heyelan 
için yapılan çalışmada, her ilin belirli bir derecede heyelandan etkilendiği 
görülmektedir. Heyelandan en çok etkilenen bölge Karadeniz Bölgesi, en çok 
etkilenen il ise Trabzon’dur. Yapılan çalışmaya göre, ülkemizde en fazla risk 
yaratan üçüncü sırada yer alan afet olan su baskınları ise Kızılırmak, Yeşilırmak, 
Fırat ve Doğu Karadeniz havzalarında görülmektedir. Kaya düşmesi ise hemen 
hemen her ilde görülen afet çeşitlerinden biri olup, en fazla olay karasal iklimin 
hâkim olduğu, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğu, bu 
sebeple de fiziksel aşınmanın en fazla olduğu bölgelerde görülmekte ve ilk sırada 
Kayseri bulunmaktadır. Ülkemizde 45 ilde çığ olayının yaşandığı görülmektedir. 
Çığ olayının rakım olarak yüksek ve bitkisel yoğunluk bakımından zayıf olan 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüldüğü gözlenmektedir. 

2001 yılında Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
çıkartılmış bu da Türkiye’de yapıların sağlamlığı ve kalitesi için bir dönüm 
noktası olmuştur. 2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliğinin temel 
amacı ise afetlere özellikle de depremlere karşı dayanıksız ve zayıf konumda 
olan mevcut binaların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu yönetmelikle 
yapıların depreme karşı dayanıklılıkları bilimsel olarak incelemeye alınmıştır. 
Ancak bu da akıllara bu yöntemlerin tüm binalara nasıl uygulanacağı sorusunu 
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getirmiştir. Yaşanan tüm bu acı tecrübeler ve teknik gelişmeler sonucunda 
afet riski olan bölgeler ile ilgili yasal bir düzenlemenin eksikliği anlaşılmış ve 
afetlerin zararlarını azaltmaya yönelik ülkemizde en son 2012 yılında 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe 
girmiştir(Kepenek; 2016;.45-48 ,Afete Hazırlık Derneği (AHDER);2018). 

4. Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar

4.1.	 Kriz	Yönetim	Merkezleri	ile	Kurtarma	ve	İlkyardım	Komitelerinin	
Karşılaştıkları	Genel	Sorunlar	

Afetlere karşı direnç ve toplumsal refleks ve mukavemet oldukça önemlidir. 
Kaynağı ve oluşma nedeni ne olursa olsun her afet zarar ve kayıp çıktılıdır. 
Meydana gelen her afetten sonra oluşan ve yaşanan panik havasını asgari 
seviyeye düşürmek ve toplum dinamiklerini hayata geçirmek için yerel 
ve merkezi yetkinliklerin ve otoritenin süratle devreye girmesi ve birimler 
arasındaki çalışmanın koordineli şekilde gerçekleşmesi elzemdir. Yönetimsel 
ve işlevsel açıdan çok önemli olan kurtarma ve ilkyardım ekiplerinin öncelikle 
ve ivedilikle görev bölgelerinde toplanması ve yapılan planlama doğrultusunda 
göreve sevkleri son derece önemlidir.  

Etkin eşgüdüm, doğru yönlendirme, zamanında müdahale, olanak ve 
yeteneklerin öncelikli alanlara kaydırılması açısından bu merkezlerin ivedilikle 
faaliyete geçirilmesi ve karar alma mekanizmalarını rahatlatması, makul ve 
mantıklı bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Söz konusu bu merkezlerin 
ivedilikle toplanması ve yaşanan afete müdahale etmesi, yoğun olan belge ve 
bilgi aktarma trafiğinin yol açacağı gecikme ve kargaşayı önemli ölçüde azaltır. 

Öncesinde hazırlanan planlarda olasılı bir afette görev yapmak üzere 
kurulan bu ekip/komitelerin plan doğrultusunda zamanında toplanması ve görev 
tevdi edilen bölgelerde olmaları beklenirken uygulamada genelde planlandığı 
gibi olamamaktadır. Afet ve Acil Durum Eylem Planlarında görevli olan 
kişilerin de bir afetzede olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle aktif hizmet 
vermesi beklenen birçok görevli görevini maalesef etkin bir şekilde yerine 
getirememektedir. Sonuç olarak bahsedilen bu merkezlerden afetin başladığı ve 
yükseldiği ilk 24 saat, afetin büyüklüğü ve etkilediği alan gözetilerek hatta ikinci 
gün bile etkili bir faaliyet beklemek yanılgıların oluşmasına neden olabilir.  Bu 
sebeple, ilk 24 saat ve devamındaki günde (1-2 günlük süre içinde) merkezi 
yetkinliğin veya çevre illerdeki afet yönetimi personelinin arama-kurtarma ve 
ilkyardım çalışmalarında daha öncelikli ve etkin rol oynamaları düşünülmeli,  
uygulama ve planlama çalışmalarında bu husus planlama kriterleri ve uygulama 
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izlekleri açısından daima göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekirse bu hususta 
ihtiyaç duyulabilecek yasal izlekler ve düzenlemelerle sağlanmalıdır. 

Her Afet bir krizdir ve krizin etkin ve doğru yönetilmesi önemlidir. 
Krizlerde yönetimindeki en büyük sorun sağduyu ve sükûnetten uzaklaşılması 
ve dirayet, kararlılık ve cesaret olgularının yerini panik ve kargaşanın 
almasıdır. Ve panik duygusunun yönetime hâkim olmasıdır. Bu nedenle kriz 
yönetiminin karşılaştığı sorunların en büyük gerekçelerinden biri başlangıçta 
oluşan panik ortamının yatıştırılamaması ve kontrolün sağlanmamasından 
kaynaklanmaktadır. Yaşanan çeşitli afetlerde afet psikolojisinin yarattığı tutum 
ve davranışlar insanları ben merkezli yaklaşımlara itmekte ve yardım, destek, 
bakım, onarım, tıbbi tedavi gibi ihtiyaçlarının öncelikli karşılanması talepleri 
yönetimlerin işini zora sokmaktadır. Marmara depremi sonrasında, afetzedelerin 
hepsinin kriz yönetiminden öncelikli olarak ailelerine yardım edilmesini istemiş 
olmaları, yaşanan hassas durumu istismara kalkışanlar, ortamdan menfaat 
sağlamaya çalışanlar, çıkan yer yer kavgalar ve olaylar krize müdahale eden 
yönetimleri de zora sokmaktadır.

 Depremzedeler acı, kaygı, korku ve panik ortamı içinde sağduyularını ve 
mantıklı düşünme yetisini kaybetmiş, bu durum kriz yöneticilerini etkilemiş, 
bunun sonucunda duygular kontrol edilememiş ve mantıklı bir yönetim süreci 
sağlanamamıştır. Depremzedeler propaganda ve basın organları tarafından 
çıkarılan söylentiler sonucunda yönetime sert tepki göstermişlerdir. 

Afet sonrasında insani amaçlarla yardımcı olmak ve mağdur toplumun 
yanında yer olmak, yaralarını sarmak maksadıyla uluslararası yardım ve 
destek çalışmaları kapsamında gelen teknik eleman ve malzeme yardımlarını 
doğru ve zamanında değerlendirmek önemlidir. Bu nedenle kriz yönetiminde 
ilgili ülkeleri gözeterek yeterli sayıda tercüman görevlendirilmesi gerekir. 
Aksi takdirde bütün çaba, gayret ve ortaya konulan iyi niyete rağmen yapılan 
yardım ve destek faaliyetleri amacına ulaşmayacak ve bu durum verilmek 
istenen destek ve hizmetleri de menfi yönde etkilemektedir. Buna ilaveten, afet 
sonrasında bu bölgeye merkezden gönderilen personelin bilgi, eğitim, destek ve 
bilinç düzeyi olarak genelde yeterli olmayışı, ani ve sıradan bir yaklaşımla gelişi 
güzel seçilmesi faaliyetlerin yürütülmesinde aksamalara neden olmaktadır. 
Ayrıca gelen bu kişilerin afet konusunda geçmişi ve deneyimli kişiler olmayışı 
ve bölgede kalış sürelerine göre ikmal ve iaşe işlemlerini değerlendirmeden 
ve kalacakları süre kendilerine yetecek kadar araç-gereç, giyecek, yiyecek ve 
çadırla beraber gelmeyişleri de yerel imkânların yetersizliği nedeniyle bazı 
sorunlara yol açmaktadır. Çözümün bir parçası olması gerekenler, sorunun bir 
parçası haline gelebilmektedirler.  Bunlar göz önünde bulundurulduğunda afet 
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sonrası sorun çözmesi amacıyla gönderilen personel kendi başına sorun kaynağı 
da olabilmektedir. 

Afete hazırlık aşamasında oluşturulması gereken dijital ve manuel kent 
bilgi kartları ve coğrafi bilgi sistemleri ve dijital veri bankaları sağlıklı ve güncel 
oluşturulmadığından ya da afet sonrası bilişim sistemlerinin alt yapı yetersizliği 
kopmalara ve iletim imkânlarına kapanması nedeniyle yurtdışından talep edilen 
teknik bilgiler ilgililere ulaştırılamamaktadır. 

Ülke ekonomisine katkıda bulunan ve milli servet olarak değerlendirilen 
ekonomik ve kritik tesisleri korumak ve sahip çıkmak önemlidir. Bu tür tesisler 
genelde il merkezlerinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle Kriz yönetim faaliyetleri 
özellikle tesis ve nüfus yoğunluğunun bulunduğu il merkezlerini temel alarak 
oluşturulduğundan ve kırsala yeteri kadar önem verilmediğinden, gönderilen 
her türlü malzemeden ve araçlardan kırsal kesim arzu edilen derecede 
yararlanamamaktadır. 

Hasar tespit çalışmaları geleceğin planlamalarına ışık tutacak özelikle 
idari, mali, yasal, teknik, teknolojik, yatırım ve çalışmalara yön verecek ciddi ve 
kapsamlı bir iştir. Afet sonrası hasar tespit çalışmaları yeterli sayıda konusuna 
hâkim teknik eleman, uzman personel ve mühendis ile yapılmalıdır. Özellikle 
teknik eleman ve uzman personel gönderilmemesi ya da yeterli sayıda ve 
nitelikli eleman sayısın azlığı gibi nedenlerle hasar tespit çalışmaları istenilen 
evsafta ve kalitede yapılamamaktadır. İçeriği zayıf, yetersiz ve basit gözlemlerle 
gerçekleştirilen bu işlem sağlıklı ve etkin bir sonuç doğurmamaktadır. 
Gerçekleştirilmektedir. Bu basit gözlemler sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına 
engel olmakta ve bunun sonucunda düşmanlık, kayırmacılık gibi duygulara yol 
açmaktadır. 

4.2.	 Kurtarma	ve	İlkyardım	Çalışmalarında	Karşılaşılan	Sorunlar

Afetlerde özellikle zamanla yarışılmaktadır. Bu nedenle ilk saatler (ilk 72 
saat ) hassas zaman süreci olarak değerlendirilir. Bu süreç oldukça kritik ve 
kaybedilmemesi gereken önemli bir zaman dilimidir. Kurtarma ve tahliye 
faaliyetlerinin eşgüdüm içinde, kontrollü, sistemli, düzenli ve belirli bir merkezin 
komutasında gerektiğinde sıklet merkezi oluşturularak yapılması önem arz 
etmektedir. Yaşanan çeşitli afetlerde kurtarma ve ilkyardımla ilgili tespitler ve 
belirtilen görüşler genelde,

 Yetkili ve ilgili merciler arasında koordinasyonun yeterli ve etkin olmadığı,
 Yerel alanda bu faaliyetlerde görev verilen ve özel eğitimden geçen 

personelin de sonuçta bir afetzede olduğu, afetzede psikolojisi ile hareket 
ettiği,
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 Aile ve yakınlarının yaşadığı durumdan dolayı işine odaklanmada güçlük 
çektiği,

 Yardım ve destek çalışmalarına katkı vermek üzere gönderilen personelin 
afet yönetimi konusunda istenilen desteği sağlayamadığı,

 Kontrol, koruma, tahliye vb konularında eğitimden geçirilen ya da gönüllülük 
ilkesi ile alanda bulunan personelin belirli konularda uzmanlaştırılmadığı 
için müdahale ve organizasyonda yetersiz kaldığı,

Tüm çalışmalarla ilgili genelleme yapılacak olursa bunların sonucunda da 
yapılan çalışmaların nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu yönündedir. Bu 
çalışmaların daha düzenli ve sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak donatım, 
eğitim, mental açıdan hazırlıklı ve eğitilmiş uzman ekiplerin mevcudiyetinin 
yeterli düzeye çıkarılmalıdır.  

Ülke genelinde yeterli ve etkin bir afet ağının kurgulanması ve işlerlik 
kazandırılması ve toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi bu açıdan önemli 
bulunmaktadır. 

İşlerlik ve uygulama mantığının yasal mevzuat zorunluluğu olarak görülen 
ve genelde yetkili mercilerce yapılacak denetim ve kontrole hazırlık maksatlı 
hazırlanan müdahale ve acil yardım planlarının temel yaklaşımı; afet ve acil 
duruma ilk müdahalenin sonucun en ağır ve vahim olduğu bölgeden yapılması 
mantığına dayanmaktadır. Bu durum bölgesel yoğunlaşmaya ve toplanmaya 
neden olmaktadır.  Görev, yetki ve sorumluluk izlekleri, talimatlar ve plan 
içerikleri kapsamında görevlendirilen kişilerin o bölgeden olması nedeniyle, 
ekiplerin; personel, teçhizat, araç ve gereçleri afet dolayısıyla etkisizleştiği için 
müdahale etkili değildir. 

Çeşitli yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve dernekler tarafından 
organize edilen gönüllü kurtarma ve ilkyardım ekiplerinin afet bölgesine 
ulaştırılmasında, resmi ekiplerdeki gibi bürokratik bir süreç gerekli olmadığı 
için kolaylıkla yönlendirilebilmektedirler. Toplumsal bilgi, bilinç ve farkındalık 
düzeyinin yetersiz olması, halk nezdinde konunun yeterli bir şekilde işlenmemesi 
ve afetlere karşı duyarsızlık nedeniyle afetlerde gönüllü olarak çalışacak ve görev 
yapacak ekiplerin miktarı maalesef yeterli değildir. Kendi gayret ve imkânları 
ile afet bölgesine gelen ekipler ise afet bölgesine ulaştıklarında yerel yetkinliğin 
talimatları, merkezi otoritenin müdahaleleri, bölgeye yabancılık ve kriz merkezi 
tarafından iyi koordine edilemediğinden beklenen hizmeti verememektedirler. 
Yaşanan bazı önemli depremlerde olay mahalline gelen gönüllü ekiplerin 
görev alacakları bölgeleri ve gidiş yollarını bilmedikleri, bölgeyi tanıyan ve 
kendilerine kılavuzluk yapabilecek kişileri de bulamadıkları görülmüştür. 
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Yabancı gönüllüler ise deprem bölgesinde dil bilen ve kendilerine rehberlik 
eden birinin olmaması nedeniyle arzu edilen etkinlikte görev yapamadıkları gibi 
haberleşme ve ulaşma imkânı olmamıştır. 

Afet olaylarından sonra yapılan arama ve kurtarama çalışmaları kapsamında 
karşılaşılan bir diğer sorun ise daha çok canlının kurtarılması ve işin daha süratle 
yapılması için bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının iş makineleri ile 
yapılması sonucu istenmeyen ölüm ve yaralanmalara da sebebiyet verilmesidir. 
Teknik detay ve profesyonel yaklaşımı gerektiren bu çalışmalarda iş makinesi 
operatörlerinin özel eğitimi olmaması nedeniyle afetzedelerin kollarının ve 
bacaklarının iş makineleri tarafından koparıldığı haberlere yansımıştır. Bunun 
nedeni enkaz kaldırma ve enkaz altından canlı kurtarma faaliyetlerinin ayırt 
edilemiyor oluşudur. Yapılan bu özel ve uzmanlık isteyen son derece önemli 
çalışmaların boyutunun ve donanımının birbirinden farklı olmasıdır.

 Afet bölgesinde canlı kurtarma işlemi ne kadar önemli ise üzerinde 
durulması gereken bir önemli diğer sorun ise ölen insanlar için gömme ve morg 
işlemlerinin usulüne göre yapılmasıdır. Bu konuda seyyar ve kapasitesi yeterli 
morgların bulunmayışı ve kimlik tespit işlemlerinin zamanında yapılamaması 
ve gömme ekiplerinin yetersiz kalmasıdır. Ölüler,  çoğu zaman açık alanda 
kontrolsüz toplanmakta ve bu da çeşitli salgın hastalıklarını doğmasına ve 
yayılmasına yol açmaktadır. 

Afet sonrası kriz yönetiminin yetersiz denetlenmesi ve personelin ilgisizliği 
sebebiyle insanlar akrabalarının cenazelerinden habersiz kalmaktadır. Bu 
sebeple afetlerde ölenlerin sayısı aylar sonra bile tam olarak bilinmemektedir. 

Osmanlı Dönemi’nden beri ülkemizde itfaiye hizmetleri belediyeler 
tarafından yürütülmektedir. Ancak mali olanaklar ve donanım olarak sınırlı 
belediyeler bu hizmeti beklenilen şekilde yürütülemez. Belediye binası 
bulunmayan az sayıda nüfusa sahip bir belediye ile bir anakent belediyesini 
aynı kefeye koymak yanlıştır. Bu farklılık nedeniyle itfaiye teşkilatları 
arasından personel ve donanım bakımından eşitsizlikler görülmektedir. İtfaiye 
teşkilatlarının görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmesi için yeniden 
düzenlenmelidir. Bu sayede itfaiye teşkilatları afete ilk müdahale etme şansına 
sahip olmak dışından afet sonrası yangın önleme, arama ve kurtarma ve 
ilkyardım gibi hizmetleri de yerine getirebilir. 

4.3.	 Ulaşımda	Yaşanan	Sorunlar

Büyük bir sahada meydana gelen büyük çaplı afetlerde, akrabalarının ve aile 
yakınlarının yardımına koşmak için her taraftan ve her yerden insanlar gelmeye 
çalışmakta, insan yoğunluğu ulaştırma faaliyetlerine sekte vurmakta ve trafiği 
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durma noktasına getirmekte ve tıkamaktadır. Ulaştırma faaliyetlerinin en çok 
devreye girmesi gereken bu durumlarda maalesef çeşitli gerekçelerle olay 
mahalline intikal etmeye çalışan kalabalıklar yolların işlevselliğine ve etkin 
olarak kullanılmasına mani olmaktadırlar. Ülke içindeki yollar ve uluslararası 
yollar zaman zaman devre dışı kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da yetkili 
merciler ve yerel yöneticilerin merkezden ve diğer illerden talep ve istekleri 
zamanında karşılanmamakta ve istedikleri acil yardımlarda gecikmeler 
yaşanmaktadır. 

Afetten hemen sonra devlet erkânının afetzedelerin yanında olduklarını 
göstermek amacıyla onların yanına gelmesi de bölgedeki ulaşımı etkilemektedir. 
Bu kişilerin bölgeye gelmesi yanlarında getirdikleri koruma aracı araçlarının da 
bölgeye gireceği anlamına geldiği için yol güzergâhındaki trafik akışı kesintiye 
uğrar ayrıca bu bölgedeki yetkililer görevlerini bırakıp onlarla ilgilenmek 
zorunda kalır. 

Ulaşım sistemlerinin kalbi ve potansiyeli her çeşit yol ve limanlardır. Başta 
karayolları olmak üzere, demiryolları, havayolları, çeşitli çap ve kapasitedeki 
limanlar ve havaalanları yük ve eşya taşımacılığı ve personel nakli için çok 
önemli olup,  bu alanlarda meydana gelen hasarlar hemen giderilemediği için 
ulaşımın düzenli olarak yapılabilmesi mümkün değildir. 

Kriz yönetimi kapsamında yürütülen tüm çalışma ve faaliyetlerde;  sadelik, 
komuta ve kontrol, eşgüdüm, bilinmesi ve yapılması gerekenler ilkesi, uygunluk 
ve uyumluluk ilkesi, zaman yönetimi gibi ilkeler etkin ve sonuç alıcı yönetim 
anlayışının vazgeçilmez olgularıdır.

 Ulaştırma faaliyetlerinin hemen hemen her kademe ve aşamasında 
yaşanan eşgüdüm ve bilgilendirme sorunları ulaşım/ulaştırma faaliyetlerinde de 
ortaya çıkmakta ve kendini göstermektedir. Özellikle yurtdışından gönderilen 
yardımların zamanında ilgililere ve ihtiyacı olanlara ulaştırılamaması,  gümrük 
işlerinde hızlı işlem yapılamaması nedeniyle gecikmeye uğramaktadır. 

4.4.	 Güvenlik	ve	Asayiş	Sorunları

Genellikle her afetten sonra olay bölgesinde insanların ruh halinden kaynaklı 
panik ve kargaşa yaşanır. Ancak sonuçları daha vahim olan büyük çaplı 
afetlerden sonra bölgede ciddi ve önemli boyutta bir düzensizlik ve kargaşa hali 
yaşanmaktadır. Bu son derece doğaldır ve yaşanan durumun çıktılarındandır.  
Kriz yönetiminin gerçekleştirmesi gereken öncelikli faaliyetlerden biri güvenlik 
ve asayiştir. Bu sorunlardan ilki, afet bölgesi dışından gelip afetzede rolüne 
bürünen insanların dağıtılan yardımlardan faydalanmak ve kendine menfaat 
temin etmesi yaklaşımıdır.  . Bu sebeple kriz merkezlerinde afet bölgesinde 



334    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

yaşayan insanların güncel nüfus kayıtlarının bulunması ve bu tür insanlara fırsat 
verilmemesi daha büyük olayların patlak vermemesi adına önemli ve gereklidir. 

Afetlerden sonra bölgelerde yağmacılık ve hırsızlık olayları artmakta, 
insani yardımların fırsatçı insanların ellerine geçtiği ve gerçekten ihtiyacı 
olanlara ulaştırılmadığı görülmektedir. Afet bölgesinde yaşanan hırsızlık ve 
yağmacılık gibi ahlak dışı olaylar toplumdaki bazı bireylerdeki ahlaki yozlaşma 
seviyesini göstermektedir. Bu insanlar sistemin geçici çöküşünü kendilerine 
kazanç kapısı yapmaktadır. Bunun yanında, afet bölgesinde rejime karşı 
olanların istismarı ile karşılaşılmakta, yardım adı altında gelen bazı yabancılar 
istihbarat faaliyetlerinde bulunmakta, güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinde 
koordine zorlukları yaşanmakta ve aydınlatmanın yetersiz olması sebebiyle 
geceleri alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. 

Bu sorunların yaşanmaması için;

 Güvenlik hizmetleri 24 saat esasına dayanacak şekilde tek merkezden 
planlanmalı ve sürdürülmelidir.

 Polis, jandarma, sahil güvenlik ve planlamaya dâhil edilen askeri birliklerin 
yer alacağı şekilde güvenlik tek bir çatı altında bütünleşerek yetkili bir 
merkezden yürütülmelidir. Emniyet ve asayiş faaliyetleri halka moral ve 
güven verecek aynı zamanda devletin şefkatli ve güçlü yönünü de gösterecek 
şekilde sağlanmalıdır. 

 Afet bölgesine giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı, anlamsız kalabalık ya da 
çıkar guruplarının bölgeye girişine izin verilmemelidir.   

4.5.	 İnsani	Yardım	Hizmetlerinde	Yaşanan	Sorunlar

İnsani yardım süreçleri sınırlıdır. Ancak, afet bölgesinde yardım dağıtımı 
olmadığı halde hem kamuoyunda hem de kriz merkezinde böyle yanlış bir anlayış 
hâkimdir. Afet sonrası bölgeye yardım gönderen insanların ve yardımları kabul 
eden insanların telaşlı davranışlar sergilemeleri yardım hizmetlerinde kargaşaya 
ve düzensizliğe neden olmaktadır. 

Afetzedelere gönderilen bazı kıyafetlerin kullanılmış veya kullanılmayacak 
durumda olduğu, tıbbi ve gıda malzemelerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği 
görülmektedir. Kendilerinin yemeyecekleri ve kullanmayacakları malzemeleri 
afetzedelere layık görmeleri yanlıştır. Yardımların bölgeye ulaşıp ulaşmadığı 
konusunda tereddüde düşen kimselerin yetkili mercilere danışmadan yardımları 
kendi olanakları ile bölgeye götürmesi ve bunları zamansız dağıttıkları da 
görülmektedir. 

Afetlerden sonra yapılan yardım kampanyalarının bilinçsiz olarak 
yapılması durumunda çabuk bozulan gıdalar ziyan olmaktadır. Bu kampanyalar 
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bilinçli bir şekilde yapılmalı, yardımseverlerin çabuk bozulmayan uzun ömürlü 
gıdaları, gerekli temizlik malzemeleri ve amacına uygun olan kullanışı giyim 
eşyaları göndermeleri sağlanmalıdır. Buna ek olarak, yardım kuruluşları afet 
bölgesindeki yerel yöneticilerle sürekli temas kurmalı, afet bölgesindeki ihtiyaca 
göre yardım malzemeleri göndermeleri gerekir. 

4.6.	 Geçici	Barınma	Sorunları

Ülkemizdeki her afetten sonra ilk akla gelen barınma ve çadır durumudur.  Afetten 
sonra karşılaşılan temel sorunlardan biri de afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını 
öncelikle karşılamaktır. Barınma maksatlı önceden hazır tutulan çadır miktarı 
ve çadır stoklarının genelde yetersiz olduğu düşüncesi hâkim olup, son yıllarda 
dağıtılan ve gönderilen çadır miktarı göz önüne alındığında bu durumda ciddi 
bir gelişme olduğu söylenebilir.  

Her mevsimde yaşanması muhtemel afetleri gözeterek barınma ve ısınma 
kalitesi yüksek ve kaliteli çadır verilmesi de önemlidir. Bazı kuruluşlarca insani 
yardım ve destek amaçlı bölgelere gönderilen ve dağıtılan çadırların iklimsel 
koşullara mukavemeti açısından yetersiz kaldığı ve ayrıca dağıtım işlerinde 
koordinasyonsuzluk yaşandığı görülmektedir. 

Büyük afetlerden sonra, enkaz altında kalmış aile yakınlarını, akrabalarını 
ve komşularını aramak, yıkılmış veya hasar görmüş evlerindeki eşyalarını 
kurtarmak isteyen insanların enkazların hemen yanına çadırlar kurması sonucu 
düzensizlik ortaya çıktığı da saptanmıştır. Bu durum sağlık ve gıda malzemesi, 
giyecek yardımlarında kaosa yol açmakta ve bulaşıcı hastalıklara davetiye 
çıkarmaktadır. 

Dinar depreminden sonra bölgede araştırma yapanlar can ve mal kaybı 
yaşanmayan bazı bölgelerde insanların afet yardımından yararlanarak ekonomik 
durumlarını düzelttiklerini ve afet ortamının devam etmesini istediklerini 
belirtmişlerdir. Aynı şekilde 1999 Marmara depreminden sonra da gözlemciler 
aynı sonuca ulaşmıştır. Çadır kentlerdeki çocuklar bisiklet, paten, internet 
kafe ve diğer modern oyuncaklara ulaşmak için yeni bir deprem istediklerini 
bu imkânları depremle eşdeğer gördüklerini belirtmişlerdir. Bu durum çadır 
kentlerde yaşayan bazı yetişkinler için de farklı değildir. 

Afetzedelere geçici konaklama amacıyla kurulan çadır kentlerin altyapısı 
ancak bunların kurulması sonucunda inşa edilmektedir. Bunun nedeni de bir 
afet anında kurulacak geçici bölgelerin daha önce belirlenmemesidir. Afet 
gerçekleştiği zaman ise panik havasında seçilen yerlere kurulan çadır kentlerin 
altyapısı afetzedeler buralara yerleştikten sonra yapılmaya çalışılmaktadır. 
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarından barınmaya yönelik olarak çadır kent, 



336    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

aşevi ve özel çadır gibi faaliyetlerle ilgili kriz merkezinde önceden alınmış bir 
karar olmadığı için afet sonrası karmaşa yaşanmaktadır. (Yılmaz, Türkiye’de 
Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, s. 63-72)

Bu konuda yaşanan bir diğer sorun ise kent merkezlerine üniversite 
öğrenimi için gelen öğrencilerin barınma sorunudur. Bu öğrencilerin barınmasına 
yönelik düzenlemeler afet öncesi dönemde alınmadığı için afet sonrası sorunlar 
yaşanmaktadır. (Yılmaz, Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, s. 63-72) 

.Türkiye’de barınma sorunu 3 aşamada çözülmeye çalışılır bunlar; 
acil yardım aşaması, iyileştirme aşaması ve yeniden yapım aşamasıdır. 
Bu aşamaların geçmişte yaşanan depremlere bakıldığında etkili bir çözüm 
sunmadığı görülmektedir. Bu sistem afetzedelerin barınma sorununu hızlı bir 
şekilde karşılamamakta ve ülke kaynaklarını verimli olarak kullanmakta yetersiz 
kalmaktadır( Limoncu, Bayülgen, Türkiye’de Afet Sonrası Barınma Sorunları) .

4.7.	 Altyapı	Sorunları

Yıkıcı etkisi büyük olan afetlerden sonra bölgenin altyapısı da zarar görmektedir. 
Erzincan depreminde kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli binalar da zarar 
görmüş, direk ve bina tüpü trafolar ve kentin içme su ihtiyacını karşılayan su 
veren hatlar ile suyun bizzat sağlandığı çeşitli kuyular yıkılmış ve kullanılamaz 
hale gelmiştir. 

Depremin şiddeti yıkımın etkisini ve dozunu artırarak telekomünikasyon 
alt yapısını harap etmiş,   kentte haberleşme kesilmiş, kent elektriksiz ve susuz 
kalmıştır. Kara ve demiryolları da aynı şekilde hasara uğradığı için ulaşım bir 
süreliğine aksamıştır. 

Yukarıda belirtilen hususlar yaşanan büyük ve önemli depremlerde de 
görülmüştür.  Özellikle yaşanan Marmara Depremi sonrasında ise enerji hatları, 
trafo merkezleri ve elektrik sistemleri, içme suyu ve su hatları, atık su hatları, 
depolama ve arıtma merkezleri, doğalgaz ve depolama ve arıtma tesisleri, 
telekomünikasyon ile haberleşme sistemleri ciddi zarar görmüş, yerel ve özel 
telsiz sistemleri dışında haberleşme imkânı kalmamıştır. 

4.8.	 Mühendislik	Açısından	Karşılaşılan	Sorunlar

Yaşanan her afet beraberinde mühendislik sorunlarını da gündeme getirmektedir. 
Mühendislik açısından karşılaşılan sorunların yaşanmasındaki temel neden 
imar düzenlemelerinde afet konusuna yeterince yer verilmemiş olması ve imar 
sistemindeki çok başlılıktır.9 

Özellikle büyük kent merkezlerinde, sosyo-ekonomik yaşamın değişmesine 
kaynaklık eden, göç olgusu, işsizlik, ekonomik sıkıntı ve yeni bir sosyal 
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statü aramadan kaynaklanan çarpık kentleşmeye yol açan yerleşim yerlerinin 
kurulması ve politik mülahazalarla bunlara müdahale edilmesi sonucu, plansız, 
düzensiz, kontrolsüz bir yapılaşma yaygındır. 

Ülkemizde yasal düzenlemelerin açıklarından yararlanmaya çalışılan 
zihniyetin istismar edici tutum ve yaklaşımları bilinen bir gerçektir. Bunun 
yansıra, mevzuattan kaynaklı açıklıkları düzeltmek ve yaşanan sorunları 
gidermek amacıyla denetim ve kontrol mekanizmalarının daha sağlam işlediği 
bir mevzuat kurgusu ve güncellenmesi yapılması son derce önemli ve elzemdir. 
Yukarıda yazılı sorunlar bir yana, yürürlükte bulunan mevzuata yeterliliğin ve 
uygunluğun denetlenmediği, yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunun denetleme 
için yeterli teknik eleman istihdam edemediği ve yöneticilerin imar ve yapı 
mevzuatı hususunda sürekli tavizler koparmaya çalıştığı da bilinmektedir.

Buna ek olarak, yerel yönetimlerin inşaat sahiplerinden aldığı ve önemli 
bir gelir kaynağı olarak gördüğü harçlar ve belediyenin kazancı yanında kendi 
kişisel kazançlarını da gözeten bireylerin yerel yönetimlerde bulunması da 
denetimsizliği ön plana çıkarmakta ve bir menfaat çarkı yaratmaktadır. 

Plan, proje ve tasarım aşamasında başlayan hataların yer seçimi ve inşa 
hataları ile devam etmesi, üstüne üstlük denetim eksikliğinin de olması, afetlerde 
oluşan yapı hasarlarının başlıca sebepleridir. Bu nedenlerin üç veya dördünü de 
barındıran yapılar afet sırasında ağır hasar görmekte veya yıkılmaktadır. 

Yerleşim yerlerinin kurulduğu bölgenin zemin yapısının dikkate alınmadan 
ve ciddi etütler yapılmadan karar verilmesi de afet zararlarını arttıran önemli 
bir faktördür. Marmara depreminde ağır hasara uğrayan yerleşim birimlerinin 
hepsinin ortak özelliği bağlantısız alüvyal malzeme üzerinde bulunmasıdır. Bu 
bölgelerde zeminin taşıma gücü zayıftır ve deprem dalgaları kaynaktan uzağa 
doğru büyüyerek iletilmektedir. Türkiye’de bu depremde ilk kez uygun olmayan 
zemin koşularının, deprem hasarına etkisi görülmüştür. Deprem sırasından 
zeminin yatay yönde yer değiştirmesi veya zeminde sıvılaşma yüzünden normal 
zemin koşullarının ortadan kalkması durumunda binanın ne kadar sağlam 
olduğunun bir önemi kalmamaktadır. 

Özellikle inşa tekniği, malzeme kalitesi, uygulama yetersizliği, mali 
ve ekonomik açıdan ucuza mal etme yaklaşımı, denetim ve kontrol zafiyeti 
nedeniyle güçlü ve dayanıklı yapılar yerine daha zayıf ve dayanıksız yapılar 
ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda;

 Kalitesinin düşük yapı malzemesinin kullanılması 
 Genellikle kırılgan delikli tuğlaların dolgu duvar olarak kullanılması, 
 Yoğun dolgu duvar kullanılması, binaların üst katlarında dahi dolgu duvar 

yapılması,
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 Ekonomik ve ticari nedenlerle giriş katlarında geniş alanlar yaratmak 
maksadıyla dolgu duvarı veya deprem perdesi bulunmaması, 

 Çok katlı bina yapımlarında jeofizik etüt yapılmaması veya yapılan jeofizik 
etütlere harfiyen uyulmaması,

 Yapılarda deprem yüklerini temele aktaracak betonarme deprem perdelerinin 
yapılmaması, 

 Dar ve uzun boyutlandırma sebebiyle ince ve zayıf kalmış kolonlar ve 
çekiçleme etkisi gibi teknik hataların yapılarda bir veya birkaçının bulunması 
gibi sebeplerle yıkılmalarına neden olmaktadır. 

Bu hataların sorumluları; proje çizim safhasından uygulama ve sonuçlandırma 
safhasına kadar işin içinde olan birim ve yetkili kuruluşlardır.

Görev, yetki ve sorumluluk kapsamında; 
 Başta yükleniciler olmak üzere, inşaat projesini yapan teknik elemanlar( 

mimar, mühendis ve statikçiler) , 
 Zemin ve temel etüdünü yapması gereken teknik personel,
 Fiili sorumluluğu üstlenen mimarlık ve mühendislik büroları
 İnşaat ve iskân ruhsatı veren yerel yetkin kuruluşlar,
 Yapı malzemesi üreticileri ile iş yapma yeterliliğine sahip bürokratik 

makamlar ile
 İşe ehil olmayan ucuz işçilik yaklaşımıdır. 

Ülkemizde büyük çapta hasar veren depremler yaşanmasına rağmen, mühendis, 
mimar, kent plancısı ve sismolog yetiştiren üniversite ve yüksekokulların çok 
az bir kısmında deprem mühendisliği ve sismoloji eğitimi yapılmaktadır. Bunun 
doğal sonucu olarak da ülkemizde çok az sayıda mühendis ve mimar depreme 
dayanıklı inşaat teknolojisine hâkimdir. Mühendis ve mimarların yanı sıra 
tekniker, kalfa, usta, işçi ve inşaat sahiplerinin de afetler konusunda eğitilmesi 
gereklidir. Gerekli eğitimin verilmemesi ve uygulanmaması sonucunda, 
dayanıklı yapılar yapılamamakta ve afet etkisinin azaltılması konusunda temel 
bilgi birikimi konusunda bu kişiler yetersiz kalmaktadır.( Yılmaz, Türkiye’de 
Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, s. 72-75. )

5. Sonuç 

Afetler; 
 Toplumsal yaşayış kural ve standartlarının ve kurgulanan işleyiş sisteminin 

kesintiye uğradığı,
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 Fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel kayıpların yaşandığı,
 Emniyet ve asayiş faaliyetlerinin kısmen veya tamamen bozulduğu, 
 Kamu düzeninin sekteye uğradığı ve örselendiği, 
 Ticari sistem ve mekanizmaların güven ve müşteri kaybettiği,
 Her alanda hizmet ve mal üretiminin durma noktasına geldiği,
 Başta telekomünikasyon olmak üzere haberleşme sistemlerinin ve diğer 

teknik ve teknolojik sistemlerin kitlendiği,
 Kaynakların yetersiz kaldığı, 
 İnsanların kargaşa, keşmekeşlik, panik ve çaresizlik içinde oldukları doğal, 

teknolojik ve insan kökenli olaylardır.

Son yıllarda yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar tabiat (doğa) , insan ve teknoloji 
kaynaklı afetlerde ciddi kayıpların yaşandığı ve afet sayılarında da önemli 
artışlar olduğunu ifade etmektedirler. 

Özellikle;
 Mevsimsel değişimler ve küresel ısınma,
 Çevreyle ilgili ve kıyı alanlarındaki tahribatlar,
 Süreklilik arz eden doğal kirlenmeler ve bozulmalar,
 Artan kontrolsüz nüfus,
 Kirletilmiş bölgeler, 
 Plansız ve hızlı bir şekilde artan kentsel dönüşüm çalışmaları ve çarpık 

kentleşme, 
 Yönetim zaafları,
 Politik mülahazalarla yapılamayan müdahaleler, 
 İnsanoğlunun tahripkâr bir anlayışla doğayı acımasızca kullanması gibi 

faktörlerin etkisiyle  
Afet tehlike ve riski her geçen gün daha da artmaktadır

Ülkemizde doğal afetler ( Deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi ve çığ başta 
olmak üzere ) ciddi ölçüde can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Son 60 yılı 
göz önünde bulundurursak, can ve mal kayıplarına yol açan afetlerin %90’ını 
deprem, heyelan ve su baskını oluşturmaktadır. Erzincan, Dinar, Ceyhan, 
Marmara ve Düzce depremleri, İzmir Karşıyaka’da yaşanan sel felaketi ve 
Isparta Senirkent’te meydana gelen çamur akıntısı ülkemizdeki en büyük hasarlı 
afetleri oluşturmuş, bu afetler binlerce canı almış ve büyük ölçüde maddi zarara 
neden olmuştur( Kara,2016; s.280-287)

Yaşanan bu acı tecrübeler ülkemizdeki afet bilincini az da olsa geliştirmiştir. 
Basın ve yayın araçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ve meydana 
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gelen depremlerden çıkarılan dersler ve sonuçlar,  toplumun afete karşı olan 
tutumunu etkilemiştir. 

Merkezi otoritenin denetim ve kontrolünde yerel yekin kuruluşlar 
(Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar) koordinatörlüğünde Kriz Yönetim 
Merkezleri oluşturulmakta ve kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arama- kurtarma ekipleri kurmaktadır. 

İmar planlarında yapılan değişiklikler, zemin etüt çalışmaları, yapı 
kontrollerinin sıklaştırılması, dere yataklarının ıslah edilmesi, gecekondu 
ve kentsel dönüşüm projeleri ve bina güçlendirme çalışmaları afet bilincinin 
geliştiğine verilebilecek  güzel örneklerdir. Kurulan bu birimlere rağmen 
bu birimler arasındaki koordinasyon eksikliği, yetki konusunda yaşanan 
karmaşıklıklar, birbirinden habersiz hareket eden kurumlar ve kanuni 
konulardaki eksiklikler afet sonrası manzaranın genelde hep aynı olmasına yol 
açmaktadır (Kara,2016; s.280-287) 

Afetlerden belli bir zaman sonra zarar görenlerin mağdur olmaması 
için konutlar yaptırıldığı bir gerçektir. Bu konutlar bölgenin yapısına uygun, 
iklim ve çevre şartları dikkate alınarak hızlı bir şekilde yapılmalı ve en çok 
mağdur olmuş hak sahiplerinden başlamak üzere dağıtımları yapılmalıdır. 
Yapılacak olan konutlarda yer seçimi, zemin ve yapı etüdü, yapı denetimleri 
mutlaka uzman ve yetkin müesseslere yaptırılmalı ve yönetmeliğe uygun olarak 
yapılar tamamlanmalıdır. Ülkemizde afetlerden zarar görenler için geçici iskân 
yerlerinin belirlenmesi ve gerekli kalıcı konutların planlanması çok gecikmekte 
ve bazen yıllar sürmektedir(Kara,2016; s.280-287).

Geçici ve kalıcı afet merkezleri afet sonrasına yönelik çözüm üretmesi 
için projeler geliştirir. Bu projelerdeki eksikliklerin çeşitli kuruluşların görüşü 
alınarak belirlenmeli, farklı disiplinlerdeki kuruluşlarla iş birliği yapılarak bu 
eksiklikler giderilmeli ve bu projelerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hazırlanan 
bu projeler, başlangıçta küçük ölçekli pilot bölgelerde uygulanmalıdır. Bu 
çalışmalar projenin önemini, eğer varsa eksikliklerini, uygulanabilirliğini, 
bütçesini, yaygınlaştırılabilme özelliğini ve projenin hacmini ortaya çıkarır 
(Kara,2016; s.280-287)

Afet riski yüksek olan bazı şehirlerimizde boş alanlar geçici ve kalıcı 
afet merkezleri için ayrılıp buralarla ilgili kanuni düzenlemeler yapılmalı ve 
bu alanlardaki temel altyapı hizmetleri tamamlanmalıdır. Buna benzer projeler 
Türkiye’de yapılmaktadır. Ancak bu proje tek elden planlanmalı, yerel yönetim 
katkıda bulunmalı, yer tahsisinin kesin olması ve afet meydana gelmeden önce 
bütün planlamaların bitmesi gerekmektedir. Bu alanların yapılması çok zor ve 
pahalı değildir ancak afet sonrası yaşanacak olan karmaşanın, çok sesliliğin ve 
kurumlar arası iletişim sorununun önüne geçecektir.(Kara,2016; s.280-287)
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Hukuksal açıdan bakacak olursak, ülkemizde Tanzimat Dönemi’nden bu 
zamana kadar afet zararlarını azaltmaya yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. 
İçinde bulunulan koşulların değişmesi ile birlikte yasal uygulamalar sürekli 
bir değişim içine girmiştir. Yürürlükteki düzenlemelerin ekonomik boyutuna 
ve uygulamada yaşanan eksiklikler adına yeni bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmuştur.

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
beraberinde getirdiği finansal, yönetsel, teknik düzenlemeler ile kendisinden 
önce yapılmış olan düzenlemelerle uygulama odaklı olması nedeniyle farklılık 
göstermektedir. Bu kanun çözüme odaklanması ve uygulamaya yönelik olması 
nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Kanununda tekil binaların yanı 
sıra alan bazında da toplu olarak dönüşüme yönelik esaslar yer almaktadır. Riskli 
olabilecek alanlar, kanunda belirtilen kriterler bazında değerlendirilmekte ve 
uygun görülmesi halinde riskli alan olarak ilan edilmektedir. Kanunda öngörülen 
teknik raporda; alandaki yapıların iskânlı olup olmaması, mühendislik hizmeti 
alıp almaması ve altyapısının yeterli olup olmaması gibi kriterler bulunmaktadır. 
Binanın veya alanın yasada belirtilen kriterleri karşılamaması durumunda bina 
veya alan riskli yapı olarak belirlenir ancak yasada bu raporun içeriği detaylı 
bir şekilde belirtilmemiştir. Bu da inceleme kriterleri açısından belirsizlik 
oluşturur(Kepenek, 2016;48-49)

Yapıların riskli olarak belirlenmesi, alan geneli tüm kararların alınması ve 
bu kararlar doğrultusunda tüm işlemlerin yapılması veya yaptırılması Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiştir. Yetkilerin tek bir 
kurumda toplanması hızlı kararlar alıp hayata geçirme açısından faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.   Ancak otokontrol ve denetim sistemlerinin farklı 
otorite olması daha gerçekçi ve daha etkin sonuçların alınmasına vesile olabilir. 
Özellikle kendi uygulamalarını kendileri denetleyen bir kurumun ne denli 
başarılı olacağı da ayrı bir tartışma konusudur. (Kepenek, 2016;48-49)

Diğerlerinden farklı olarak bu kanunda işin finansal boyutu da gündeme 
gelmiştir. Afet riski taşıyan veya taşımadığı halde dönüşüm alanı içerisinde 
kalan taşınmaza ne şekilde mücadele edileceği, hak sahiplerine tanınacak haklar 
ve paydaşlar arasında uzlaşmanın nasıl sağlanacağı yasada yer almaktadır 
fakat bu noktadaki yargı süreçleri ve mülkiyet hakları hala tartışma konusudur 
(Kepenek, 2016;48-49)

Günümüzde doğa, teknolojik ya da insan kaynaklı tehlikeler sonucunda 
ortaya çıkabilecek zararların, insan hayatı, mal-mülk, sosyal yapı ve çevre 
açısından çok büyük boyutlarda olabileceği açıktır.  

Bu noktada ortaya çıkan “Afet Yönetimi” kavramı her türlü tehlikeye 
karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla 
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mevcut kaynakları organize eden analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme 
süreçlerinin tümünü kapsar. Bu nedenle, afet yönetimi çalışmaları bir bütündür. 

Afet yönetiminin başlıca işlevi can ve mal kaybını azaltmak ve ulusu 
doğal,  teknolojik ve insan faktörlü afetlerden korumaktır. 

Bu kapsamda hazırlıklı olma,  koruma, müdahale, iyileştirme ve zarar 
azaltma gibi ögeleri içeren tüm tehlike ve risklere dayalı, tüm sorumluları 
sisteme dâhil eden katılımcı bütünleşik ve kapsamlı bir afet ve acil durum 
yönetim sisteminde afet ve acil durum uzmanları halka öncülük etmeli ve destek 
verilmelidir. 

Modern afet yönetimi, afete hazırlıklı olmakla birlikte afetleri önlemede 
afet yönetiminin uzmanlığının önemini vurgulamaktadır. 

Bu nedenle, bu radikal dönüşüm gerçekleştirilmeli ve güvenli bir gelecek 
için modern afet yönetimi kapsamında tüm afetlere karşı hazırlanılmalıdır.

Özellikle toplumsal farkındalığın önemi doğrultusunda bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem öncelikle verilmeli, Afet ve acil 
durum mantığını kavrama ve uygulamaya yönelik eğitimler çocuk yaşlarda 
planlanmalı ve uzman eğiticiler tarafından verilmelidir. 
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1. Giriş

Uluslararası ve ulusal düzeyde ortaya konulan düzenleme ve çalışmalara 
rağmen, Dünya’da ve Türkiye’de çocuk işçiliği varlığını sürdürmektedir. 
Bu durum, çocukların başta sağlık ve eğitim hakları olmak üzere 

çeşitli haklardan mahrum kalmalarına yol açtığı gibi; onları fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerine zarar veren faktörlere maruz bırakmaktadır. Çocuk işçiliği tarım, 
sanayi ve hizmet sektörü gibi farklı sektörler ve bu sektörler kapsamında yer 
alan farklı işlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sanayi alanında çocukların 
yoğun risk ve tehlikelere maruz kaldıkları bilinen bir gerçekliktir. 

Geçmişten günümüze varlığını sürdüren bu sorunun temelinde yoksulluk, 
işsizlik, ülke kaynaklarının verimli kullanılamaması, hızlı nüfus artışı, göç, 
plansız şehirleşme, kayıt dışı ekonomi gibi birçok neden yer almaktadır (Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2006: 23).  Ayrıca bu durumun ülkelerin sosyal, 

1Bu çalışma, Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA danışmanlığında tamamlanan 
“Avrupa Birliği Müktesebatı Bağlamında Türkiye’de Çıraklık Ve Stajyerlik Müessesesi” 
başlıklı yüksek lisans tezinden elde edilmiştir.
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ekonomik, kültürel yapıları ve gelişmişlik düzeyleri ile de yakından ilgili 
olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, konunun ülkelerin 
özgün yapı ve özellikleri bakımından değerlendirilmesi ve çözüm sürecinde bu 
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu noktada, uluslararası 
düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler, belirlediği çerçeve ve sınırlar ulusal 
düzenlemelere ışık tutması ve evrensel düzeyde çocuk haklarının korunması 
için, ayrı bir öneme sahiptir.  

Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), 
1919 yılında, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi 
için oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler(BM) ihtisas kuruluşudur. Uluslararası 
çalışma standartlarını oluşturan ve sürekli bir yapıya sahip olan ILO’nun en 
önemli işlevlerinden biri, uluslararası çalışma standartlarını düzenleyen 
sözleşmeler ile politika ve uygulamalara yön veren tavsiye kararlarının üçlü 
yapılanma halindeki (hükümetler-işverenler-işçiler) Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda kabulünü sağlamaktır (Ateşoğulları, 1997: 23). Uluslararası 
Çalışma Örgütü çocukların korunması konusunda genel olarak çeşitli faaliyetler 
yürütmekte, konuya ilişkin sözleşme ve tavsiye kararları oluşturmaktadır. 
Yapılan araştırmalar dünya çocuklarının büyük çoğunluğunun, ILO’nun çocuk 
işçiliğine yönelik temel sözleşmelerini onaylamış ülkelerde yaşadığını ortaya 
koymaktadır (International Labour Organization, 2017). Bu durum çocuk 
işçiliği başlığına yönelik çözüm sürecinde, hukuksal düzenlemeler yanında ek 
tedbir ve uygulamaların önemini de ortaya koymaktadır.

Çalışma yaşamına ilişkin uluslararası standartlar belirleyen, çalışma 
koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeyi ve 
tüm çalışanlara ulaştırmayı amaçlayan ILO’nun çocukların işgücü piyasasında 
korunmalarına ve haklarına ilişkin temel düzenlemeleri; bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, örgütün çalışma hayatında çocuk işgücünün 
varlığının ortadan kaldırılmasına, çocuk çalışması olarak nitelendirilebilecek 
durumlarda ise standart ve çerçevenin belirlenmesine ilişkin ölçütleri ortaya 
koyan temel düzenlemeleri incelenmiştir. Bu yolla, çocukların işgücü 
piyasasında yer almaları halinde korunmaları konusunda uluslararası çerçevenin 
incelenmesi ve genel anlamda çocukların korunmasına ilişkin başlığa katkı 
sağlanması amaçlanmıştır. 

2. Çocuk ve Çocuk İşgücü Kavramları 

Ulusal iş mevzuatımız kapsamında, genel olarak çocukluk kavramına ilişkin bir 
tanımlama bulunmamaktadır. Ancak, çocukların çalışmasına ilişkin esasların 
belirlendiği hükümler kapsamında asgari bir yaş sınırı belirlenmiş olup, belli yaş 
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aralıkları kapsamında yapılabilecek işler tasnif edilmiştir. Türkiye, çocuk hakları 
konusunda uluslararası düzeyde temel bir düzenleme niteliğindeki Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne1 taraftır. Sözleşme, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından 20.11.1989 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşme 
kapsamında, on sekiz yaş dolduruluncaya kadar her birey çocuk olarak kabul 
edilmektedir. Nitekim sözleşmenin birinci maddesinde, özel bir mevzuat hükmü 
kapsamında daha erken yaşta reşit olunması durumu dışında, on sekiz yaşına 
kadar her insanın çocuk sayılacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

Çocuk işgücü kavramı, çocuğun eğitimini engelleyen, çocuğun zihinsel, 
fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz şekilde etkileyen işlerde 
çalışan çocukları ifade etmek için kullanılmaktadır (Kahramanoğlu, 1996: 
5). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, çocuklar tarafından yapılan tüm işler 
ortadan kaldırılması hedeflenen “çocuk işçiliği” olarak sınıflandırılmamaktadır. 
Çocukların sağlıklarını ve kişisel gelişimlerini etkilemeyen, eğitimlerini 
aksatmayan nitelikteki işlere istihdama kabul edilmek için asgari yaşın 
üzerindeki çocuk veya ergenlerin katılımı, genel anlamda olumsuz bir durum 
olarak görülmemektedir. Bu durum, bir aile şirketinde yardımcı olmak veya okul 
saatleri dışında ya da tatil dönemlerinde harçlık kazanmak için gibi faaliyetleri 
içerir. Bu tür etkinlikler çocukların gelişimine ve ailelerinin refahına katkıda 
bulunması yanında, çocuklara beceri ve deneyim kazandırmakta; yetişkin 
yaşamları boyunca toplumun üretken üyeleri olmaya hazırlanmalarına yardımcı 
olmaktadır2.

3. Çocukların İşgücü Piyasasında Korunmasına İlişkin Uluslararası 
Çalışma Örgütü Düzenlemeleri

Çocuk işçiliğinin çocuk gelişimi bakımından zararları ve bunun ortadan 
kaldırılmasının öncelikli bir mesele olduğu konusunda politika çevrelerinde 
geniş bir fikir birliği bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, çocuk işçiliğinin tüm biçimlerin ortadan kaldırılması çağrısını 
içermektedir. Uluslarasası örgütlerin ortaya koyduğu hukuksal düzenleme 
ve tedbirler yanında, çocuk işgücünü kullanmaktan kaçınmaları için şirketler 

1Yetişkinlerin ve hükümetlerin çocukların tüm haklarına erişimlerini sağlamak 
konusundaki sorumluluklarını ortaya koyan, yalnızca çocukları ilgilendiren ve tüm 
uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araç niteliğindeki Sözleşme;  
ayrımcılık yapmama, çocuğun üstün yararı, çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini 
sağlama ve katılım olmak üzere dört temel yol gösterici ilkeye dayanmaktadır.  Ayrıntılı 
bilgi için bkz. https://www.unicefturk.org/yazi/cocuklar-icin-bilgi
2https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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üzerinde artan bir uluslararası baskı da söz konusudur. Zorla veya sözleşmeli 
biçimde çocuk işçi çalıştırılarak yapılan malların ithalatını yasaklayan 2015 
tarihli ABD Ticareti Kolaylaştırma ve Ticareti Uygulama Yasası bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir. Bu bağlamda konuya ilişkin uluslararası düzeyde 
geniş bir politika konsensusu olduğu görülmektedir (Keane, Krutikova, and 
Neal, 2022: 427).

Çocukluk tanımı bağlamında daha önce üzerinde durulan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin otuz ikinci maddesi çocuk işçiliği 
konusunda ayrı bir öneme sahiptir. Buna göre; taraf devletler çocuğun ekonomik 
sömürüye ve her türlü tehlikeli işte, eğitimine zarar verecek veya bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek 
nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler. Taraf devletler, 
ilgili maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal 
ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve diğer uluslararası belgelerin ilgili 
hükümleri gözönünde tutularak, taraf devletlerin sözleşme kapsamında özellikle 
aşağıdaki önlemleri almaları öngörülmüştür:

- İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tesbit edilmesi,
- Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemelerin 

yapılması,
- Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için cezai veya diğer 

uygun yaptırımların öngörülmesi3. 

Türkiye sözleşmeye “taraf devlet” statüsü ile, düzenleme kapsamında hükme 
bağlanan söz konusu tedbirlerin alınması konusunda hukuksal bir sorumluluk 
taşımaktadır. 

Uluslarararsı Çalışma Örgütü’nün çocukların işgücü piyasasında 
korunmasına ve çocukların konuya ilişkin haklarına yönelik özel nitelikli 
başlıca düzenlemeleri olan; “138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi”, “155 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme”, “182 Sayılı En 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Sözleşme” aşağıda sırasıyla ele alınmıştır.

3.1.	 Genel	Olarak

Uluslarararsı Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşamına ilişkin standartlar, temel 
ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleĢtirmek, kadın ve erkeklerin insana 
yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha çok fırsat yaratmak, sosyal koruma 

3https://www.unicef.org/turkiye/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-sözleşme 



İŞGÜCÜ PİYASASINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ DÜZENLEMELERİ    349

programlarının kapsam ve etkinliğini arttırmak, üçlü yapı ve sosyal diyaloğu 
güçlendirmek olarak belirlenen dört temel stratejik hedefe birtakım yolları 
izleyerek ulaşmaya çalışmaktadır. Bu yollar;

- Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek
ve istihdam olanakları yaratmak üzere uluslararası politika ve programlar
oluşturmak,

- Uluslararası çalışma standartları ortaya koymak ve bu standartların
uygulanmasının izlenmesi için uygun mekanizmayı oluşturmak, politika ve
standartların hayata geçirilmesinde ulusal merciler açısından yol gösterici
olmak,

- Ülkelerin söz konusu politikaları gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için,
kapsamlı bir uluslararası teknik işbirliği programını tarafların katılımı ile
oluşturmak ve uygulamak,

- Bu çabaların tümünün geliştirilmesi açısından eğitim, öğretim, araştırma ve
yayın faaliyetleri gerçekleştirmektir (Taşkın, 2011: 461).

Uluslarararsı Çalışma Örgütü’nün genel anlamda stratejik hedeflerine ulaşmak 
amacıyla takip ettiği yol ve yöntemler kapsamında, işgücü piyasasında çocukların 
korunmasına ilişkin olarak ortaya koyduğu düzenlemeleri aşağıda ele alınmıştır.

3.2.	 138	Sayılı	Asgari	Yaş	Sözleşmesi

Uluslarararsı Çalışma Örgütü tarafından 1973 yılında kabul edilip Türkiye 
tarafından 1998 yılında onaylanan 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi’nin ikinci 
maddesinde, sözleşmeyi onaylayan her üyenin onay belgesine ekleyeceği bir 
açıklamayla, kendi ülkesinde istihdama ve çalışmaya kabul için asgari yaş 
sınırını belirleyeceği, ancak belirlenen asgari yaş sınırının zorunlu öğrenim 
yaşının bittiği yaşın altında ve her durumda on beş yaşın altında olmayacağı 
belirtilmiştir. Sözleşmede genel asgari yaş sınırı tespit edilmiş ancak belli 
şartların varlığı halinde istisnalara da yer verilmiştir. ġöyle ki; ulusal mevzuat 
on üç-on beş arası yaşlardaki kişilerin,

- Sağlıklarına veya gelişmelerine zarar verme ihtimali bulunmayan ve,
- Okula devamlarını, yetkili makamın onayladığı mesleğe yöneltme veya

mesleki eğitim programlarına katılmalarını veya derslerden yararlanmalarını
engellememek koşuluyla hafif işlerde çalışmalarına ya da istihdamlarına izin
verebilir. Ayrıca ulusal mevzuat çerçevesinde en az on beş yaşında olmakla
birlikte henüz zorunlu öğrenimlerini tamamlamamış olan kişilerin yukarıda
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belirtilen koşullara uygun işlerde çalışmalarına veya istihdamlarına da izin 
verilebilir4.

138 sayılı Sözlesme’nin altıncı maddesine göre; çocuk ve gencin yaşı ne 
olursa olsun, genel mesleki ya da teknik eğitim veren okullarda ya da eğitim 
kurumlarında yaptığı işlere uygulanmayacaktır. Ayrıca sözleşmenin, asgari on 
dört yaş ve üstü çocuk ve gençler tarafından, işletmelerde çıraklık veya benzer 
eğitim programlarının bir parçası olarak yapılan işlere de uygulanmayacağı 
belirtilmiştir. Fakat bu istisnanın uygulanabilmesi için, işin yetkili makamların, 
ilgili işveren ve işçi örgütlerinin görüşü alındıktan sonra belirlenen koşullarda 
yapılması gerekmektedir. Bunun yanında işin;

- Esas olarak bir okul ya da bir eğitim kuruluşunun sorumlu bulunduğu bir 
eğitim veya öğretim kursunun,

- Yetkili makamca onaylanmış olup büyük ölçüde veya tamamen bir işyerinde 
yürütülen bir eğitim programının,

- Eğitim ya da meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bir 
yönlendirme ya da rehberlik programının ayrılmaz parçası halindeki işlere 
uygulanmaz (Bakırcı, 2004: 149).

Uluslarararsı Çalışma Örgütü Uzmanlar Komitesi, bu tür bir istisnayı, bu tür 
işlerin tamamen eğitimin bir parçası olması ve mesleki eğitim gören bir çocuk 
veya gencin, işçi bir çocuk ya da genç gibi zararlı etkilere maruz kalmayacağı 
düşüncesiyle kabul etmiştir. Fakat bu tür bir istisna yasa dışı çocuk çalışmasıyla 
mücadeleye ilişkin hükümlerden kaçmanın aracı olmamalı; mesleki eğitim 
öğretim ve çıraklık programlarındaki gençlerin tehlikeli işlerden korunmaları 
ve eğitim sürecinin sözleşmenin kriterlerini yerine getirmesi şarttır. Ayrıca 146 
sayılı Tavsiye Kararı, çocuk ve gençlerin mesleki rehberlik ve eğitim aldıkları 
koşulları gözetleme ve denetlemeye ilişkin tedbirlerin önemini vurgulamaktadır 
(Bakırcı, 2004: 149).

3.3.	 155	Sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ile	Çalışma	Ortamına	İlişkin	
Sözleşme

Uluslarararsı Çalışma Örgütü tarafından 03.06.1981 tarihinde kabul edilen ve 
Türkiye tarafından 07.01.2004 tarihli kanunla kabul edilerek aynı yıl Resmi 
Gazete’de yayımlanan (R.G,T.13.01.2004, S. 25345) 155 sayılı İş Sağlığı ve 

4http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/ilo_138.htm (Erişim 
tarihi: 17.11.2021).
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Güvenliği ile Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, çalışma ortamına ilişkin 
tüm tehlike unsurlarının en aza indirilerek çalışanların kaza ve sağlıklarını 
tehdit eden faktörlere karşı korunmasını amaçlamıştır. Sözleşmeye göre; her 
üye devlet, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine 
sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma 
ortamına yönelik tutarlı ve amacı kazaları mümkün olan en alt sınıra indirerek 
önlemek olan bir ulusal politika geliştirip uygulayacak ve periyodik olarak 
gözden geçirecektir (Oğuz, 2011: 31).

Sözleşmenin kapsam olarak bütün ekonomik faaliyetlere uygulanacağı, 
ancak ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra, işin niteliği gereği 
özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı ve balıkçılık gibi belli ekonomik faaliyet 
alanları ile uygulanmasında özel güçlüklerin bulunduğu sınırlı iş kategorilerinin 
tamamen ya da kısmen sözleşmenin uygulama alanı dışında tutulabileceği, ancak 
sözleşmeyi onaylayan her üyenin sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği 
ilk uygulama raporunda, uygulama alanı dışında tutulan her bir faaliyet kolu ile 
işçi kategorilerinin kapsam dışında tutulma nedenleri belirtilecek ve bu kollarda 
çalışanların yeterli biçimde korunması için alınan önlemler tanımlanacaktır. 
Sözleşmenin işletme düzeyinde eylem başlıklı on altıncı maddesinde; 
işverenlerden makul olduğu ölçüde, kontrollerindeki işyerleri, makine, teçhizat 
ve usullerin sağlık ve güvenlik açısından risk taşımamalarının sağlanması, 
kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde ve etkenlerin gerekli 
önlemlerle sağlık için risk oluşturmamasının sağlanması ile gerektiğinde kaza 
riski ile sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi için uygun koruyucu 
elbise ve donanımı sağlamalarının isteneceği belirtilmiş; on dokuzuncu maddede 
ise işletme düzeyinde yapılması gerekenler şu şekilde sıralanmıştır:

- İşverenin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işçiler ile işçi 
temsilcilerinin işverenlerle işbirliğinin sağlanması,

- İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için 
yeterli bilgi verilmesi, ticari sırların açıklanmaması kaydıyla, kendilerini 
temsil eden kuruluşlarca bu bilgilerin istişare edilmesi,

- İşçi ve işçi temsilcilerine iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gereken 
eğitimin verilmesi,

- İşçilerin, işçi temsilcilerinin ve bulunması halinde işletmedeki temsilci 
kuruluşların iş sağlığı ve güvenliğinin bütün aşamalarındaki incelemelere 
katılmaları, bu doğrultuda karşılıklı anlaşma halinde işletme dışından teknik 
danışmanlar getirebilmeleri,
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- İşçi, hayatı ve sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında 
ortaya çıkacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal 
bir üstüne rapor eder; işveren bu durumun giderilmesi için gerekli tedbiri 
alıncaya kadar yaşam ve sağlık açısından ciddi tehlike oluşturmaya devam 
eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemeyeceği belirtilmiştir 
(Karakaş, 2007: 30-32).

3.4.	 182	Sayılı	En	Kötü	Biçimlerdeki	Çocuk	İşçiliğinin	Yasaklanması	ve	
Ortadan	Kaldırılmasına	İlişkin	Sözleşme

Çocuk işçiliğinin yasaklanması, çalışan çocukların çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve nihai olarak çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ile ilgili 
olarak pek çok sözleşme ve tavsiye kararı kabul etmiş olan ILO’nun, 17.06.1999 
tarihinde kabul ettiği 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme, T.B.M.M. tarafından 
2001 yılında onaylanmıştır (Alpar, 2002).

Sözleşmenin konusunu, hiçbir çocuk ve gencin yapmaması gereken 
dayanılmaz derecede, çok kötü işler oluşturmakta ve sözleşme gelişmişlik düzeyi 
ne olursa olsun, taraf devletlerin tümüne, çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk 
çalışmasına karşı korunmaları yükümlülüğünü yüklemektedir. Sözleşme bu tür 
işler açısından, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuğa ilişkin genel tanımında 
benimsenen on sekiz yaş sınırıyla uyumluluk göstermekte ve sözleşme 
hükümlerinin uygulanması bakımından bu yaş sınırını ölçüt almaktadır. Ayrıca 
182 Sayılı Sözleşme, 138 Sayılı Sözleşme’nin 6. maddesinde öngörülen staj 
ve mesleki eğitime ilişkin bir istisna içermediğinden, çıraklık, mesleki eğitim 
ya da stajyerliğin, çocukları çocuk çalışmasının en kötü biçimlerine maruz 
bırakması halinde, çocukların bu işlerde çalışmalarının yasaklanması sonucunu 
doğuracaktır (Bakırcı, 2004: 97-149).

Kendi amaçları bakımından on sekiz yaşın altındaki herkesi çocuk olarak 
tanımlayan sözleşme kapsamında, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri;

- Çocukların alınıp satılmaları, seks ticaretinde kullanılmaları, askeri 
çatışmalarda zorla kullanılmaları ve zorla çalıştırılmaları da dahil olmak 
üzere köleliğin her biçimi ile kölelik benzeri uygulamalar,

- Çocuğun fuhuş amacıyla, pornografik yayınların üretiminde ya da 
pornografik gösterilerde kullanılması, bunlar için temini ya da sunumu,

- Çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu 
maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılması, 
bunlar için temini ya da sunumu,
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- Doğası veya yapıldığı koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik ya da 
ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek olan işler, olarak belirlenmiştir 
(Uluslararası Çalışma Örgütü, 2001: 13-14).

Uluslararası Çalışma Örgütü verileri, beş-on yedi yaşları arasındaki tahmini 
yetmiş dokuz milyon çocuğun oteller, barlar, restoranlar, marketler gibi 
işyerlerinde ve tarım, madencilik, inşaat, imalat ve tarım da dahil olmak çeşitli 
sektörlerde tehlikeli koşullarda çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Bu grup, 
çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin en büyük kategorisini oluşturmaktadır. 
Kız ve erkek çocuklarının genellikle çok erken yaşlarda tehlikeli işler yapmaya 
başladıkları ve bu durumun gerek sanayileşmiş, gerekse gelişmekte olan 
ülkelerde görüldüğü tespit edilmiştir. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri 
devam etmekte olduğundan, çocuklar işyeri tehlikelerine karşı yetişkinlere 
göre daha savunmasız durumdadırlar. Bu bakımdan tehlikeli işlerin sonuçları 
çocuklar için genellikle daha yıkıcı ve kalıcı niteliktedir5.

4. Sonuç

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlıklı biçimde tamamlayabilmeleri, 
yeterli ve iyi bir eğitime ulaşmalarının sağlanması; bir ülkenin gerek nitelikli 
işgücü potansiyeli bakımından, gerekse gelişmiş bir toplumun inşası bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Çocuk işçiliğine ilişkin sorunun, daha önce değinildiği üzere, geçmişten 
günümüze birçok nedeni ve boyutu bulunmaktadır. Genel olarak çocuk işçiliğine 
neden olan faktörlerin yoksulluk, göç, işsizlik, mevzuat kaynaklı sebepler 
ile toplumsal algı ve eğitim durumuna bağlı sebepler şeklinde sıralanması 
mümkündür. Bu sorun farklı boyutları olan; çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel 
ve siyasi sorunların bir uzantısı ya da sonucu olarak ortaya çıkan bir meseledir. 
Bu nedenle bu sorunun çözümüne ilişkin atılacak adımların belirlenmesinde, 
meselenin bu niteliğinin olabildiğince göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, dünyada ve ülkemizde çocuk işçiliğine yol açan sorun alanlarının 
belirlenmesi öncelikli bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk 
ve gelir dağılımı konusundaki eşitsizlik bu konuda ön plana çıkan başlıklardır.  
Bu başlıklar beraberinde büyük sosyal problemlere de neden olmaktadır. 
Konuyla ilgili olarak ailelerin eğitim seviyesi de, üzerinde durulabilecek bir 
diğer husustur. Nitekim yoksulluk, işsizlik gibi sorunların yarattığı sonucun 
çocuk işçiliği ile giderilemeyeceği ve böyle bir yolun temel nitelikteki çocuk 
5https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang-
-en/index.htm 
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haklarının ihlali anlamına geldiğinin kavranması gerekmektedir.  Ancak 
bu sorunun çözümünün bireylerin insiyatif alanlarına bırakılması elbette 
düşünülemez. Bu noktada, çocuk işçiliğinin önlenebilmesi ya da varlığının tespit 
edilesi halinde etkin yaptırım mekanizmalarının uygulanabilmesi için, denetim 
yetersizliğinin giderilmesi ve çalışma hayatının etkin olarak denetlenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında, işçi ve işveren sendikaları, odalar 
ve meslek kuruluşları başta olmak üzere genel anlamda çocukların işgücü 
pisasasında yer almaları ve çocuk işçiliği konusunda duyarlılığın arttırılması, 
konuya ilişkin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırma faaliyetlerinin 
yürütülmesi gerekmektedir. Mevzuat yeterliliğinin önem taşımakla birlikte başlı 
başına yeterli olmadığı ve etkin uygıulama süreci ile desteklenmesi gerektiği 
göz önünde bulundurulmalıdır.
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1. Giriş

Son elli yıllık süre zarfında birçok metropoliten alan, eskiden sınırlarının 
ötesinde bulunan daha küçük kentleri, kasabaları ve köyleri yutarak 
genişledi. Sözgelimi Los Angeles, bir dizi otoyol sayesinde daha küçük 

bazı kentlerle birleşerek büyük bir kentsel yığışma (agglomeration) yarattı. Daha 
dar ölçekli olmakla birlikte, İngiltere’de Birmingham ve diğer yedi küçük kenti 
içeren kooperatif girişimler, merkezinde Birmingham’ın yer aldığı bütünleşik 
bir West Midlands alanının ortaya çıkmasına yol açtı. Diğer bazı durumlarda 
ise, ‘Washington DC ile Baltimore’ veya ‘Kopenhag (Danimarka) ile Malmö 
(İsveç)’ örneklerinde olduğu gibi, vaktiyle birbirinden ayrı durumda bulunan 
iki metropoliten alanın, kent merkezlerini çevreleyen alanlar örtüşene kadar 
genişlemesi söz konusu oldu. Bu tarz yığışmaların büyüklüğünü ifade etmek 
üzere, nasıl ortaya çıktıklarına bakılmaksızın, genellikle ‘kent-bölge’ kavramı 
kullanılmaktadır (Abrahamson, 2014: 10).

Kent-bölgelerin 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaygınlık kazanmaya 
başlamalarının küresel iktisadî süreçlerle yakından ilişkili bir gelişme olduğuna 
kuşku yoktur. Zira bu bölgelerde yaratılan yığışma ekonomilerinin ortaya 
çıkardığı iş birliği ve rekabet, küresel iktisadî etkinliklerin son derece hayatî 
bir bileşenini oluşturmaktadır. Nitekim küresel ağ üzerinde bilhassa iktisadî 
akışların gerçekleştiği birer düğüm noktası konumuna yükselen kent bölgeler, 
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üstlendikleri bu vazgeçilmez rol sebebiyle ‘küresel kent-bölge’ biçiminde 
tesmiye olunmaktadır. Diğer yandan bunun kendiliğinden gerçekleşen bir süreç 
olmadığını belirtmek gerekir. Aksine küresel kent-bölgeler, kapitalist ekonomi 
tarafından, sermaye birikimi için en elverişli ölçek olarak tasarlandıkları 
politik bir sürecin sonunda ortaya çıkmışlardır. Dahası bu gelişmeler küresel 
kent-bölgelerin gelişimine katkı sağlayan birtakım sosyolojik dönüşümleri de 
beraberinde getirmiş; bu dönüşümler eş zamanlı olarak söz konusu bölgelerde 
toplumsal ve mekânsal yarılmalara yol açmıştır. 

İşte bu yazı, küresel kent-bölgelerin yükselişini bütün bu faktörleri göz 
önünde bulunduran geniş bir perspektiften ele almaya çalışmaktadır. Yazının 
ilk bölümünde ‘kent-bölge’ kavramının belirsizliği üzerinde cereyan eden 
tartışmalara yer verilecektir. Takip eden bölümde küresel kent-bölgelerin 
yükselişinde rol oynayan iktisadî, sosyolojik ve politik faktörler; sırasıyla 
‘bilişsel-kültürel ekonomi’, ‘yeni yaratıcı sınıf’ ve ‘yeniden ölçeklendirme 
siyaseti’ bağlamında ele alınacaktır. Yazının son kısmı ise, ulus-devlet ile 
küresel kent-bölge arasındaki gerilimden hareketle, bu bölgelerin geleceğine 
ilişkin tartışmalara ayrılmıştır.

2. Müphem Bir Kavram Olarak Kent-Bölge

Kentlerin, yalnızca idarî sınırlarına referansla anlaşılamayacağı fikrinin uzun 
bir tarihî geçmişi vardır. İlk defa R. E. Dickinson’un 1947’de yayımlanan City 
Region and Regionalism başlıklı eserinde yer verdiği kent-bölge kavramının, 
aslında daha önceki dönemlerde dolaylı da olsa kullanıldığı bilinmektedir. 
Sözgelimi Chicago kent plânı, henüz 1909 gibi erken bir tarihte, kentin idarî 
sınırlarının çok ötesine uzanan bölgesel bir vizyon ortaya koymuştur. Benzer 
biçimde P. Geddes, 1915’te yayımlanan Cities in Evolution kitabında, hızla 
yayılan kentsel alanların plânlanması ihtiyacına dikkat çekerken ‘konürbasyon’1 
(birleşik kent) kavramını kullanmıştır. 1933 yılında sosyolog R. D. McKenzie ise, 
metropoliten bölgeyi; ‘kentin hâkim nüfuzunun eriştiği noktaya kadar uzanan 
fonksiyonel bir birim’ olarak tanımlamıştır. Gelgelelim bu uzun geçmişine 
rağmen kent-bölge kavramı üzerinde bir tanım birliğine varıldığını söylemek 
zordur. 1980’li yıllardan bu yana literatürde çokça rağbet gören ve pratikte 

1 Konürbasyon, birbirinden bağımsız biçimde gelişen kentlerin birleşmesiyle oluşan 
geniş kentsel alanları ifade etmektedir. Kavram, kimi zaman aglomerasyon (kentsel 
yığışma) veya megalopolis kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ne var ki 
aglomerasyon bir kentsel alanın tamamının tek bir kentin hâkimiyeti altında gelişmesini 
ifade ederken, megalopolis geniş kentsel alanların ve kimi zaman da konürbasyonların 
birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016: 101-102).
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metropoliten alanların yayılmasına işaret eden bu kavram (Davoudi, 2008: 51), 
kimi zaman ‘dünya kenti’, ‘küresel kent’, ‘fonksiyonel kent-bölge’, ‘bölgesel 
ekonomi’, ‘bölge-devlet’, vb. kavramlarla karıştırılmakta, bazen de ‘küresel’ 
gibi sıfatlarla bir arada kullanılmaktadır. Bu müphem fakat yaygın kullanımın 
sonucunda ‘kent-bölge’; küçük ölçekli yerel yönetimler hariç olmak üzere, 
ulus-altı düzeydeki her türden teritoryal birimi ifade eden bir kavram hüviyeti 
kazanmıştır (Rodriguez-Pose, 2008: 1027). 

Kent-bölgeye ilişkin tanımların neredeyse tamamının ortak paydası, 
hinterlandına fonksiyonel bağlarla bağlanan merkezî bir kentin varlığıdır. 
Bu fonksiyonel bağlar, genellikle ekonomi, konut piyasası, işyerine gidiş-
gelişler, pazarlama veya perakende hizmetleri gibi unsurların bir terkibini 
ihtiva etmektedir. Dahası kimi yazarlar, merkezî kentin sosyal ve kültürel 
hâkimiyetini de kent-bölgenin aslî unsurları arasında sayarlar. Ancak ne var 
ki, kent-bölgenin nüvesini teşkil eden ‘kentsel merkez-hinterland birleşimi’ 
üzerinde bir mutabakattan söz etmek mümkün değildir. Nitekim kentsel 
merkez kimi zaman birden fazla merkezle ikame edilmekte, böylece kent-bölge 
çok merkezli bir coğrafî birim hâline gelebilmektedir. Benzer bir belirsizlik 
kent-bölgenin hinterlandı için de söz konusudur. Kimi durumlarda açıkça 
tanımlanmak suretiyle coğrafî olarak sınırlandırılabilen hinterland, diğer bazı 
durumlarda başka bir kent-bölgenin hinterlandıyla örtüşebilmektedir. Üstelik 
kent-bölgenin fonksiyonel alanına ait sınırların, mevcut bölgesel veya yerel 
otoritenin sınırlarıyla çakışması gibi bir zorunluluk da yoktur. Bir kent-bölgenin, 
mevcut bir idarî birimin sınırları tarafından kuşatılması yahut çoğu örnekte 
görüldüğü üzere bu sınırların ötesine doğru taşması pekâlâ mümkündür. İşte bu 
türden belirsizlikler, kimi araştırmacılarda kent-bölge kavramının geçerliliğine 
dair ciddi bir şüphe uyandırmaktadır (Rodriguez-Pose, 2008: 1027). Meselâ 
Harrison ve Hoyler (2014: 2263); ‘kent-bölge’nin genellikle belirli iddiaları 
ve örnekleri ortaya koymak için kullanılan sınırlayıcı ve yararsız bir kavram 
olduğunu; kentsel/bölgesel yapılara ilişkin meselelerin ele alınmasında ‘kent-
bölge’ yerine ‘metropol’ kavramının çok daha geniş bir manevra alanı sağladığını 
belirtmektedirler.

Ancak nasıl tanımlandıklarından bağımsız olarak kent-bölgeler, 1980’li 
yıllardan itibaren dünyanın dört bir yanında yeni bir fenomen olarak ortaya 
çıkmışlardır. Küreselleşme merkezli literatürde kent-bölgelerin mekânsal 
biçimlerine dair çeşitli yaklaşımlar bulunmakla birlikte, bu bölgelerin ortaya 
çıkışına ilişkin genel bir mutabakattan bahsetmek mümkündür. Bu literatürün 
önde gelen isimlerinden A. J. Scott, kent-bölgelerin ortaya çıkışında küreselleşme 
süreciyle ilişkili bir dizi faktörün etkili olduğunu söylemektedir. Ona göre bu 
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faktörler; mal ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi, bilgi odaklı bir iktisadî 
yapıya geçiş ve bölgeler arası rekabettir. Bu faktörlerin belirlediği yeni iktisadî 
düzene uyum sağlamak amacıyla yapısal bazı dönüşümler geçiren ve küresel 
ekonomiye eklemlenen metropoller ‘kent-bölge’ statüsüne kavuşmaktadır 
(Eraydın, 2016: 187). Ortaya çıkan bu kent-bölgeler, ulus-ötesi şirketleri, 
uluslararası kuruluşları ve benzerlerini barındıran iktisadî, siyasî ve kültürel 
birer düğüm noktası olarak önem taşımakta ve bu sebeple ‘küresel kent-bölge’ 
şeklinde adlandırılmaktadır (Abrahamson, 2014: 2). Scott’a göre (2019: 555, 
558) dünya ekonomisinin adeta dinamosu gibi çalışan küresel kent-bölgeler; 
mekânsal boyutları, çok kutuplulukları, fonksiyonel açıdan heterojen yapıları, 
siyasî nüfuzları, yenilikçi kapasiteleri ve küresel bağlantıları dolayısıyla diğer 
kentlerden ayrılmaktadır. Müteakip başlık altında küresel kent-bölgelerin 
yükselişi ve bu yükselişte rol oynayan bir dizi faktör detaylı bir biçimde ele 
alınacaktır.

3. Küresel Kent-Bölgelerin Yükselişi

Küresel kent-bölgeler 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küresel bir kentler 
sistemi içerisinde yükselişe geçmişlerdir. Bu sistem, küresel kentlerin yoğun bir 
rekabet ve iş birliği ilişkisiyle birbirine zincirlendiği ve dünya kapitalizminin 
itici gücünü oluşturan kozmopolit bir kent-bölgeler ağından oluşmaktadır. 
Küresel ile yerelin özgün bir biçimde birleştiği bu dönemin en göze çarpan 
niteliklerinden biri, büyük küresel kent-bölgelerin oluşması ve bunların 
sayılarının gün geçtikçe artmasıdır (Scott, 2012: 14). Gerçekten de 1950 yılında 
dünya üzerinde nüfusu 1 milyonu aşan kent sayısı yalnızca 83 iken, bu rakam 
1960’ta 115’e, 1970’te 165’e, 1990’da 272’ye, 2000’de 416’ya (Scott, 2001: 
1-3; Rodriguez-Pose, 2008: 1032) ve nihayet 2018’de 548’e yükselmiştir. Bu 
kentler içerisinde nüfusu 5 ilâ 10 milyon arasında olanların sayısı 48, nüfusu 
10 milyonu aşanların sayısı ise 33’tür (UN, 2019: 58). Üstelik büyük kentler ve 
kent-bölgeler bakımından dünyanın ağırlık merkezi zaman içerisinde değişmiş; 
kentsel yığışmaların büyük bir kısmına az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler 
ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bunun sebebi söz konusu ülkelerde kentleşme 
sürecinin bütün hızıyla sürüyor olmasıdır. Kuşkusuz büyük metropoliten 
alanların tamamı küreselleşme sürecine eşit biçimde dâhil olmadığı gibi, 
küresel kent-bölgelerin tamamını da büyük metropoliten alanlar sınıfında 
değerlendirmek mümkün değildir (Scott, 2004: 26). Aşağıdaki tabloda 2018 yılı 
itibariyle dünyanın en büyük kentsel yığışmaları yer almaktadır.
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Tablo 1: Dünyanın En Büyük Kentsel Yığışmaları

Kent-Bölge Ülke
Nüfus

(milyon)
Tokyo Japonya 37,5
Delhi Hindistan 28,5
Şanghay Çin 25,6
Sao Paulo Brezilya 21,7
Mexico City Meksika 21,6
Kahire Mısır 20,1
Mumbai Hindistan 20,0
Pekin Çin 19,6
Dakka Bangladeş 19,6
Osaka Japonya 19,3
New York ABD 18,8
Karaçi Pakistan 15,4

Kaynak: (UN, 2019: 77).

Küresel kent-bölgeler, genellikle yoğun biçimde kentleşmiş ve mekânsal 
kutuplaşma eğilimlerinin söz konusu olduğu alanlarda ortaya çıkmaktadır. 
Bu bölgeleri ortaya çıkış biçimlerine göre üç grupta ele almak mümkündür. 
İlk gruptaki küresel kent-bölgeler, merkezî bir metropoliten alan ile muhtelif 
büyüklüklerde bir hinterlandın birleşimiyle ortaya çıkmakta; bu hinterland, 
daha düşük yoğunluklu bir gelişmenin söz konusu olduğu bağımlı bir alanı 
ihtiva etmektedir. Paris ve İstanbul gibi büyük kentler, civarlarında yarattıkları 
çekim ve etkileşim dinamikleri sayesinde bu grupta değerlendirilebilir. İkinci 
gruptakiler, birden fazla kentsel alanın genişleyerek mekânsal olarak çakışması 
sonucunda oluşmakta, bu birleşik kentlerin (konürbasyonların) etrafı da bir 
hinterland tarafından çevrelenmektedir. ABD’nin doğusundaki New York, 
Boston, Washington DC ve Philadelphia gibi kentler arasında ortaya çıkan 
koridoru bu gruba dâhil etmek mümkündür. Üçüncü ve son gruptakiler, 
coğrafî bakımdan ayrı olmakla birlikte birbirine yakın olan ve karşılıklı iş 
birliğinin getirilerinden istifade etmek isteyen kentsel merkezlerin kurdukları 
ittifaklar yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bir tür ‘sinerji ağı’ vazifesi gören bu tarz 
oluşumların en iyi örneğini Üçüncü İtalya olarak da bilinen Emilia-Romagna 
bölgesi oluşturmaktadır. Keza Hollanda’nın iktisadî bakımdan adeta dinamosu 
sayılan ve Amsterdam, Rotterdam ve Den Haag’ı da ihtiva eden Randstad 
bölgesi bu gruba girmektedir. Bu türden küresel kent-bölgelerin bir kısmı ise, 
Kopenhag-Malmö (Danimarka-İsveç), San Diego-Tijuana (ABD-Meksika) veya 
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Singapore-Johor-Batam (Singapur-Malezya-Endonezya) örneklerinde olduğu 
gibi, konvansiyonel ulusal sınırların bile ötesine taşmaktadır (Scott, 2001: 4; 
Genç vd., 2021: 36-37; Scott, 2008: 144).

Diğer taraftan küresel kent-bölgelerin, gelişimlerine temel teşkil eden 
sektörlerin nitelikleri bakımından da çeşitlilik arz ettikleri belirtilmelidir. 
Sözgelimi Almanya’da yer alan Stuttgart merkezli Baden-Württemberg bölgesi 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki imalat 
firmalarına yaslanırken, Fransa’da Grenoble’ın merkezinde bulunduğu bölge 
ileri teknoloji, inovasyon ve araştırma enstitüleri üzerinde yükselmektedir. Buna 
mukabil Hindistan’da Bangalore bölgesi katma değeri nispeten düşük elektronik 
üretiminde ve bilişim sektöründe uzmanlaşmışken, Çin’de yeni ortaya çıkan 
kent-bölgelerin çoğunun temelinde geleneksel imalat sanayii yatmaktadır. 
Bütün bu örnekler, küresel kent-bölgelerin yahut dünyadaki bölgeselleşme 
dinamiklerinin yekpare bir nitelik taşımadığını açıkça ortaya koymaktadır (Genç 
vd., 2021: 37). Takip eden alt başlıklarda küresel kent-bölgelerin yükselişinde 
rol oynayan iktisadî, sosyolojik ve politik faktörler üzerinde durulacaktır.

3.1.		İktisadî	Faktörler:	Bilişsel-Kültürel	Ekonomi

Son iki yüz yıllık süre zarfında yaşanan bir dizi iktisadî gelişme, kentlerin ve 
kentsel alanların büyük dönüşümlere uğramasına neden oldu. Gerçekten de 19. 
yüzyılda atölye ve fabrika sisteminin oluşturduğu ‘birinci dalga kapitalizm’ 
kentsel gelişmenin temelini teşkil ederken, 20. yüzyılda kitle üretimi 
ekonomisinin belirlediği ‘ikinci dalga kapitalizm’ modern metropoliten alanların 
ortaya çıkışıyla sonuçlandı. Nihayet 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan, 
bilişsel-kültürel ekonominin egemen olduğu ve ‘postfordist’ bir aşama olarak 
nitelenen ‘üçüncü dalga kapitalizm’ ise küresel kent-bölgelerin yükselişini 
beraberinde getirmiştir (Scott, 2019: 559). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 
otuz yıllık süreç genel itibariyle bir refah ve büyüme dönemi olarak nitelenmekle 
birlikte, bunu takip eden üçüncü dalga; alışılagelmiş düzenin sarsılmasına, 
iktisadî yapıların sürekli olarak değişmesine ve teknolojik gelişmelerin bütün 
sektörleri etkilemesine yol açmıştır. Yoğun bir belirsizlik ikliminin hâkim olduğu 
bu dönem, belirsizliğe ayak uydurabilen yeni üretim örgütlenmelerini, yeni 
idarî yöntemleri ve bunları beceriyle kullanabilen beşerî bir sermayeyi ortaya 
çıkarmıştır (Eraydın, 1997: 1-2). Kuşkusuz bütün bu gelişmelerde küreselleşme 
sürecinin belirleyici bir rolü olmuştur. Bu süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler 
ve iktisadî serbestleşme, küresel ölçekte insan, mal ve sermaye hareketliliğini 
muazzam boyutlara ulaştırmıştır. İktisadî bakımdan ulusal sınırların anlamını 
bir ölçüde yitirmesine ve ulus-ötesi aktörlerin güçlenmesine yol açan bu süreç, 
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aynı zamanda esnek üretim biçimlerinin ve yeni iş bölümünün de etkisiyle, kent-
bölgelerin küresel ekonomide ön plâna çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Başka bir 
deyişle, küresel rekabetin ve iş birliğinin yarattığı iktisadî bütünleşme eğilimleri 
sonucunda ortaya çıkan kent-bölgeler, yeni düzenin optimum mekânsal ölçeği 
olarak önem kazanmış ve küresel bir mübadele ağının merkezî noktaları 
konumuna yükselmiştir. 

Aslına bakılırsa iktisadî bakımdan kent-bölgelerin, içinde yer aldıkları ulus-
devletlerden daha fonksiyonel oldukları düşüncesinin uzun bir geçmişi vardır. 
İskoç filozof Adam Smith’e (1723-1790) kadar izi sürülebilen bu düşüncenin en 
iyi örneklerini, J. Jacobs’un yazılarında, özellikle de Cities and the Wealth of 
Nations (1985) başlıklı eserinde görmek mümkündür. Kentlerin refah yaratma 
konusunda ulus-devletlerden daha başarılı olduğunu iddia eden Jacobs, bu 
başarının temelinde kenti ve onun ‘bölgesel’ hinterlandını birbirine bağlayan 
güçlü ticarî ilişkilerin yattığını söyler. Ona göre belirli mal ve hizmetleri üretme 
ve bunların ticaretini yapma konusunda uzmanlaşmış bağımsız üreticiler, kent-
bölgelerin rol oynadığı bir dünya ekonomisi yaratmaktadır. Bu üreticilerin daha 
da uzmanlaşması sonucunda yeni ürünler ve hizmetler geliştirilmekte, bu ise 
kent-bölgeler arasındaki rekabeti artırmaktadır (Jonas and Ward, 2007: 171). 

Ancak bununla birlikte, kent-bölgelerin bilhassa son elli yıllık dönemde 
ön plâna çıkmasında iki önemli faktör rol oynamıştır. Bunlardan ilki, küresel 
iktisadî faaliyetlerin dramatik bir biçimde artması ve bu faaliyetlere ilişkin 
işlemlerin gün geçtikçe daha da karmaşık hâle gelmesidir. Bu durum, çok 
uluslu şirketlerde genel merkez (karargâh) fonksiyonlarının ve bu fonksiyonlara 
destek sağlayan firmaların sunduğu gelişmiş kurumsal hizmetlerin artışına yol 
açmıştır. İkincisi ise, madencilikten finans sektörüne kadar, iktisadî faaliyetlerin 
örgütlenmesinde hizmet yoğunluğunun muazzam boyutlara ulaşmış olmasıdır 
(Sassen, 2001: 256). Kent ekonomisi zaviyesinden bakıldığında bu süreç, 
elektronik teknolojilerin ve bilişsel-kültürel emek süreçlerinin yoğun bir biçimde 
nüfuz ettiği bir yığın yeni sektörün, kent-bölgelerin çekim alanına girmesiyle 
sonuçlanmıştır. Böylece teknoloji-yoğun üretim, yazılım geliştirme, finansal 
hizmetler, işletme, danışmanlık ve reklam hizmetleri, yeniden canlandırılan 
birtakım zanaat faaliyetleri ve çeşitli kültürel endüstriler, küresel kent-bölgelerde 
yığışma eğilimine girmişlerdir (Scott, 2004: 30). Zira bu bölgelerin sunduğu 
yoğunluk ve sosyal çevre, üretimde verimliliği ve yeniliği artırıcı bir etkide 
bulunmaktadır (Scott, 2001: 4). 

İşte, bütün bu sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin ve firmaların 
kümelendikleri bölgeler ne kadar büyük olursa, bunların diğerleriyle ilişki kurma 
fırsatları da o kadar fazla olmaktadır. Başka bir deyişle şirketlerin/firmaların 
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aynı piyasada konumlanmaları durumunda, yeni teknolojiler ve piyasalarla ilgili 
bilgi paylaşmaları, karşılıklı ürün alışverişinde bulunmaları ve ortak bir iş gücü 
havuzundan yararlanmaları imkânı oldukça artmaktadır. Sağlanan bu yararlar, 
kentsel alanların ölçek ve kapsam açısından daha önce görülmemiş biçimde 
gelişmesine yol açmıştır (Abrahamson, 2014: 11). Dahası bu gelişmeler, yerel 
iktisadî kalkınmayla birlikte, bazı kent merkezlerinin küresel iş bölümünde 
kendilerine uygun uzmanlaşmış konumlar elde etmelerine imkân sağlamış; 
böylece bu merkezler ürünlerini daha uzak piyasalara ihraç etme olanağını 
yakalamışlardır. Sahip oldukları bu özelliklerin küresel kent-bölgelere yüksek 
düzeyli bir iktisadî üretkenlik kazandırdığı söylenmektedir. Nitekim Brookings 
Enstitüsü’nün sağladığı veriler (Scott, 2019: 558-559), 2014 yılı itibariyle 
dünyanın en büyük 300 metropoliten alanının küresel GSYİH’nin % 41,1’ini 
ürettiğini, dünya nüfusunun % 7,1’ini barındıran en büyük 30 metropoliten alan 
içinse bu oranın % 12,7 olduğunu göstermektedir. 

Buna mukabil kimi yazarlar, kent-bölgelerin yalnızca ‘küresel ekonomi’ 
bağlamında ele alınmasının, bu bölgeleri iktisadî uyumun ve rekabetçiliğin 
yalınkat bir nesnesi hâline getirdiğini ileri sürmektedirler. Onlara göre sermaye 
olgusuna analitik bir ayrıcalık tanıyan bu türden indirgemeci yaklaşımlar kamusal 
politika ve plânlamanın rolünü ihmâl etmekte; dolayısıyla toplumun yeniden 
üretimi bakımından son derece elzem olan ‘dağıtım’ meselesine ilişkin sorunları 
hafife alma riski barındırmaktadır (Eraydın, 2011: 814). Üstelik rekabet eksenli 
bu yaklaşımın, bölgelerin kalkınmasını her zaman garanti etmeyebileceği de 
ileri sürülmektedir. Meselâ Aygül (2009: 74-75), sermayenin önündeki bütün 
engellerin küresel ve ulusal düzeyde kaldırıldığı cârî rekabet ortamının, ancak 
refah devleti harcamalarından, ücretlerden yahut çevre ve iş güvenliği gibi 
konulardan feragat ederek gerçekleştirildiğini, bu durumun ise, kalkınma şöyle 
dursun, pek çok bölgenin aleyhine sonuçlar doğurduğunu iddia etmektedir.

3.2.		Sosyolojik	Faktörler:	Yeni	Yaratıcı	Sınıf

Küresel kent-bölgelerin yükselişi, yukarıda özetlenen gelişmelerin yanı sıra, 
bazı sosyolojik gelişmelerle de yakından ilişkili bir olgudur. Yeni küresel 
iktisadî düzenin ihtiyaç duyduğu beşerî sermaye, R. Florida’nın (2012: 8-9) 
‘yaratıcı sınıf’ olarak adlandırdığı yepyeni bir toplumsal sınıfın doğuşunu 
beraberinde getirmiştir. Yaratıcı sınıfın çekirdeğini, bilim, mühendislik, mimarî, 
tasarım, eğitim, sanat ve eğlence gibi alanlarda yeni fikirler, teknolojiler ve 
içerikler yaratmakla uğraşan bireyler oluşturmaktadır. Bu çekirdeğin etrafında 
ise, işletme, finans, hukuk, sağlık ve benzeri sektörlerdeki karmaşık sorunlara 
çözüm üretmekle meşgul olan yaratıcı profesyoneller yer almaktadır. Müşterek 
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paydasını bireysellik, farklılık ve liyakat gibi değerlerin oluşturduğu bu yeni 
sınıfın mensupları, hayatlarını kazanma biçimi bakımından diğer sınıflardan 
ayrılmaktadır. Nitekim işçi ve hizmet sınıfı mensupları geçimlerini fizikî 
güce dayalı veya rutin işler yaparak sağlarken, yaratıcı sınıf mensupları 
hayatlarını bilişsel ve sosyal kabiliyetleri sayesinde kazanırlar. Florida’nın 
(2012: 271) verdiği rakamlara bakılırsa, yaratıcı sınıfın toplam çalışan nüfusa 
oranı Amsterdam ve Stockholm’de % 46, Londra, Oxford, Cambridge, Münih, 
Helsinki, Malmö, Boulder ve Silikon Vadisi’ndeki San Jose’de % 40’ın üzerinde, 
Paris, Hamburg, Berlin, Toronto, Kopenhag ve Oslo’da ise % 35-40 arasındadır. 

Küresel kent-bölgelerde yoğunlaşan şirketlerin ve firmaların işe alım 
kararları verirken üzerinde önemle durdukları kültürel kriterler göz önünde 
bulundurulduğunda, buralarda çalışan profesyonellerin pek çok bakımdan 
benzer nitelikler taşıdıkları görülür. Gerçekten de bu profesyoneller aynı seçkin 
üniversitelerden gelmekte, boş vakitlerini benzer biçimde değerlendirmekte, 
benzer zevkleri ve geçmiş tecrübeleri paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla farklı 
şirketlerde ve firmalarda çalışan bu elemanlar genellikle birbirlerini tanırlar 
ve informel bir etkileşim içerisindedirler. Bunların, aynı semtlerde oturmak ve 
aynı kuruluşlara üye olmak gibi başka ortak yanlarının da olması muhtemeldir. 
Sonuç itibariyle bu çalışanların, yeni teknolojiler veya potansiyel müşteriler 
gibi bazı konularda, çalıştıkları kuruluşların yararlanabileceği birtakım bilgileri 
birbirleriyle paylaşmaları olasıdır. İşte, ulus-ötesi şirketlerin ve firmaların belirli 
bir mekânda yoğunlaşma eğiliminde olmalarının önemli bir sebebi de budur. 
Üstelik bu yoğunlaşmayla birlikte, yakın çevrede profesyonelleri cezbeden 
hayat tarzı imkânlarının bulunduğu bazı semtler ortaya çıkmakta; bunlar 
bilhassa uygun kiralık daireleri, bisiklet ve yürüyüş yollarını, eklektik yiyecek 
ve eğlence seçeneklerini ve elverişli toplu taşıma imkânlarını barındırmaktadır. 
Dolayısıyla civarında bu tarz semtlerin yer aldığı şirketler ve firmalar vasıflı 
eleman tedariki konusunda diğerlerine kıyasla bariz bir üstünlüğe sahip olmakta 
(Abrahamson, 2014: 83-84) ve küresel rekabette bir adım öne geçebilmektedir.

Demek ki iktisadî yapıda meydana gelen değişimler yalnızca yığışma 
ekonomilerini ve kentsel büyümeyi canlandırmakla kalmamış; aynı zamanda 
emeğe, iş bölümüne ve toplumsal hayata ilişkin ayrımlarda ve hattâ yerleşim 
yerlerinin yapısında birtakım dönüşümlere de sebep olmuştur. Sözgelimi eski 
dönemin sosyal tabakalaşmasını betimleyen ‘beyaz yakalı/mavi yakalı’ ayrımı 
yahut kentsel yerleşimlerin klasik fordist örüntüsünü ifade eden mahalle 
formasyonu kısmen anlamını yitirmiş ve yerini daha derin ve süreğen bir 
kutuplaşmanın belirlediği yeni bir yapılanmaya bırakmıştır (Scott, 2019: 559). 
Bu durum, bilhassa New York, Londra ve Paris gibi ‘sanayisizleşme’ sürecinden 
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yoğun bir biçimde etkilenen küresel kent-bölgeler için böyledir. Gerçekten 
de bu bölgelerde uzun süre hâkimiyetini sürdüren imalat sanayii dünyada iş 
gücünün ucuz olduğu merkezlere kaymış, bu sektörün boşalttığı yeri ise bilişsel-
kültürel ekonomi doldurmaya başlamıştır. Bu süreç bir yandan yeni ekonomide 
istihdam edilen iyi eğitimli ve yüksek gelirli bir profesyonel sınıf yaratırken, 
diğer yandan da fabrikaların kepenk kapatmasıyla birlikte ortada kalan ve yeni 
iktisadî düzenin talep ettiği vasıflardan yoksun başka bir kitlenin doğmasına yol 
açmıştır. Bahse konu bütün bu gelişmelerin küresel kent-bölgelerdeki toplumsal 
ve mekânsal yarılmayı derinleştirdiğine hiç kuşku yoktur. 

3.3.		Politik	Faktörler:	Yeniden	Ölçeklendirme	Siyaseti

Yukarıda sözü edilen gelişmelerin, iktisadî dinamiklerde yaşanan dönüşümlerle 
yahut iletişimde ve ulaşımda kaydedilen ilerlemelerle yakından ilişkili olduğu 
ortadadır. Ne var ki küresel kent-bölgelerin yükselişini kendiliğinden gerçekleşen 
bir sürecin gayriiradî sonucuymuş gibi görmek yanlıştır. Aksine bunu inşa edilen 
bir süreç olarak ele almak ve dünya çapında yürütülen ‘yeniden ölçeklendirme’ 
siyasetinin bir momenti olarak değerlendirmek daha doğru olur (Genç vd., 2021: 
29-30). Bu yaklaşım ise, kaçınılmaz olarak, kapitalizmin mekânsal süreçlerinde 
ve teritoryal birimler arasındaki ilişkilerde meydana gelen dönüşümlere daha 
yakından bakmayı gerektirir.

Mekânın toplumsal bir ürün olduğunu ileri süren Lefebvre (1991: 26-31), 
her toplumun ve üretim biçiminin kendine has bir mekân yarattığını söyler. 
Ona göre kapitalist sistemin en temel özelliklerinden biri, edilgen olmaktan 
çıkararak fonksiyonel hâle getirdiği mekânı dönemin şartlarına göre yeniden 
ölçeklendirme yetisidir (Aytar, 2005: 57). Benzer biçimde Harvey de (2008: 
75), kapitalizmin içine düştüğü krizler karşısında mekânsal çözümler bulmak 
zorunda olduğunu, bu bağlamda kimi zaman yeni coğrafî düzenlemeler 
gerçekleştirdiğini ve böylece faaliyetlerini kolaylaştırdığını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla belirli bir dönemde sermaye birikimine en uygun mekânı yaratan 
kapitalizm, şartlar değiştiğinde bu mekânı alaşağı etmekte ve daha ileri düzeyde 
bir birikimi mümkün kılacak yeni mekânsal düzenlemelere gitmektedir. Harvey 
(2003: 101) bu süreci, devamlı büyümek zorunda olan sermayenin ‘yaratıcı 
yıkım’ (creative destruction) faaliyeti olarak adlandırmaktadır.

Gerçekten de 1929 buhranından gereken dersi çıkaran kapitalist sistem, 
1970’li yıllara kadar ulus-devlet merkezli bir mekânsal düzlemde yeniden 
örgütlenmişti. Dolayısıyla önceki dönemin kontrolsüz, yüksek kâr güdüsüne 
dayandığından dolayı tüketim kabiliyetini azaltan ve böylece sistemin krize 
girmesine yol açan kaotik mekânı yerine, ulus-devlet bloklarından oluşan 
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istikrarlı bir mekânsal yapı inşa edilmişti (Aytar, 2005: 57). Bu yapı içerisinde 
kamu politikalarına ilişkin kararlar genellikle başkentteki siyasîler ve teknokratlar 
tarafından alınıyordu. Bilhassa iktisadî kararlar bir yandan ulusal girişimleri 
desteklerken, diğer yandan da yeniden dağıtımcı uygulamalarla sosyo-ekonomik 
ahengin sağlanmasını gözetiyordu (Rodriguez-Pose, 2008: 1031). Ne var ki 
Keynesyen refah devleti anlayışına dayanan bu konsensüs fazla uzun sürmedi. 
Zira küreselleşme süreciyle ilişkili bir dizi gelişme 1970’li yıllardan itibaren 
ulus-devletin kapasitesini tartışmaya açmış; küresel ölçekte sınır tanımaksızın 
gerçekleşen insan, sermaye ve enformasyon akışları karşısında bu yapının işlevsiz 
kaldığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Dolayısıyla yükselen bölgesel dinamikleri 
kendi çıkarına kullanabileceğini fark eden devletin de bizzat müdahil olduğu 
bir ‘mekân sabitleme süreci’ sonunda (Harvey, 2003: 105; Brenner, 1999: 445), 
küresel koşullara en iyi ayak uyduran ve sermaye birikimi açısından en elverişli 
mekânsal ölçek olarak küresel kent-bölge ön plâna çıkmıştır. 

Elbette ki bu yeniden ölçeklendirme süreci, merkezî hükûmetler ile yerel/
bölgesel birimlerin iktisadî ve siyasî rollerinin yeniden tanımlanmasını, yetki ve 
kaynakların yaygın bir biçimde bu birimlere aktarılmasını ve bunlar arasında 
gerçekleşen yatay iş birliklerini beraberinde getirdi. Yerel/bölgesel birimlere 
aktarılan yetkiler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genellikle plânlama, 
eğitim, sağlık, kentsel hizmetler, ulaşım altyapısı ve doğrudan yabancı yatırım 
gibi alanlarda önemli yetki devirleri söz konusu oldu (Rodriguez-Pose, 2008: 
1030-1031). Böylece 1980’li yıllara kadar geleneksel yerel hizmetlerle iştigal 
eden bu birimler, o dönemden bu yana yatırımları teşvik etmek üzere girişimcilik 
ve rekabet stratejileri de izlemeye başladılar (Heeg vd., 2003: 141). Bu gelişme 
küresel kent-bölgelere özellikle iktisadî kalkınmaya yönelik politika üretme ve 
uygulama konusunda son derece kilit bir aktör hüviyeti kazandırdı (Rodriguez-
Pose, 2008: 1031). Dahası bu süreç, küresel kent-bölgelerin ulus-üstü birtakım 
örgütlenmelerde temsil edilmelerine, buralarda çıkarları doğrultusunda lobicilik 
yapmalarına, hattâ kimi alanlarda kentsel/bölgesel diplomasi faaliyetleri 
yürütmelerine de sahne olmuştur. 

4. Küresel Kent-Bölgelerin Geleceği

Küresel kent-bölge üzerine kafa yoran düşünürlerden bir kısmı, 20. yüzyılın 
bilhassa ikinci yarısından itibaren yaygın hâle gelen bu fenomenin geleceğine 
ilişkin olarak iyimser fikirlere sahiptirler. Meselâ ödüllü bir fütürist olan R. 
Kaplan’a göre (Abrahamson, 2014: 17) mevcut kent-bölgelerden daha da büyük 
kümelenmeleri içeren kentsel yığışmalar, tıpkı geçmişte ulus-devletlerin yaptığı 
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gibi ticarî merkezler olmaktan çıkacak ve siyasî birer merkeze dönüşecektir. Bu 
tahmine göre geniş çaplı küresel kent-bölgeler dünyanın pek çok yerinde ulus-
devletlerin yerini alacak ve birbirleriyle ittifaklar kuracaklardır. Geleceğe ilişkin 
bu kışkırtıcı öngörüsünde Kaplan, Kuzey Amerika’nın zamanla kent-bölgelerden 
oluşan gevşek bir konfederasyon biçimini alarak Yunan kent-devletlerine 
benzeyeceğini iddia etmektedir. Bu bölgelerden birini Portcouver olarak 
adlandıran Kaplan, buranın Vancouver/British Columbia’dan başlayacağını, 
güneyde Seattle’ı kapsayarak, Portland/Oregon’un hemen güneyinde 
nihayetleneceğini öngörmektedir. Bu gelişme yaşandığında Vancouver’ın bir 
zamanlar Kanada’da, Portland ve Seattle’ın ise ABD’de yer aldığı gerçeği 
yalnızca tarih dersleri açısından bir önem taşıyacaktır. Kaplan’a göre Avrupa ve 
Güney Amerika da, benzer biçimde, ulusların önem taşıdığı geçmiş dönemde 
farklı ülkelerde yer almış bulunan büyük ve federe kentsel alanlarca idare 
edilecektir. Kaplan ve onun gibi düşünenlerin bu öngörülerinin temelinde; 
insanların kimliklerini tanımlarken ulus olgusundan uzaklaştıkları, daha 
kozmopolit idealleri benimsedikleri ve nihayet ulus-devletin geçmiştekinden 
daha önemsiz bir siyasî birim hâline geleceği varsayımı yatmaktadır. Dolayısıyla 
bu türden tahminleri, ulus-devlet ile küresel kent-bölge arasındaki gerilim 
üzerinden okumak da mümkündür.

Gerçekten de dünyada son elli yılda yaşanan ve ulus-devletin manevra 
alanını hayli daraltan pek çok gelişme, küresel kent-bölgelerin geleceğine 
ilişkin iyimser tahminlerde bulunanları haklı çıkaracak niteliktedir. Sermayenin 
başını çektiği küresel akışlar, uluslararası insan hakları ve/veya bölgeler, 
kentler ve yerel yönetimler arasında diyalog akışı sağlayan ulus-aşırı müzakere 
toplulukları (Ritzer, 2011: 162-165) gibi olgular, ulus-üstü ve ulus-altı yapıları 
ön plâna çıkaran ve böylece ulus-devletin tahtını sallayan gelişmeler olarak tarih 
sahnesine çıkmışlardır. 

Gelgelelim ulus-devletin küresel düzeyde hâlâ başat bir aktör olduğunu, 
küreselleşmenin meydan okuması karşısında gücünü bir ölçüde muhafaza 
ettiğini ve iddia edilenin aksine henüz çökmediğini ileri süren argümanlar da 
mevcuttur (Ritzer, 2011: 165). Sözgelimi bir ‘ulus-devletler konfederasyonu’ 
niteliğindeki Avrupa Birliği’nde bile refah devleti harcamalarına ve diğer vergi-
yardım sistemlerine ilişkin uygulamalar ulus-devletler arasında hâlâ farklılıklar 
gösterebilmektedir (Abrahamson, 2014: 17). Üstelik küreselleşmeyle birlikte 
ortaya çıkan ve kolektif bir güvensizliğin kaynağı olarak görülen terörizm, 
küresel iktisadî krizler, göç ve AIDS gibi sorunlar, ulus-devlete olan talebi 
artıran faktörler olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla meselenin küreselleşme ile 
jeopolitik arasındaki ayrım üzerine temellendiği açıktır. Şöyle ki; küreselleşme 
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bilhassa iktisadî nitelikteki serbest akışları içerirken, jeopolitik büyük ölçüde 
bu akışlar üzerinde denetim kurmayı amaçlayan, fakat genellikle bunları bozan 
siyasî ve askerî çabaları ihtiva etmektedir (Ritzer, 2011: 165-169).

Gerçekten de küreselleşmenin ulus-devletin sonunu getirmediği iddiasına 
güçlü bir ampirik destek askerî harcamalara ilişkin verilerden gelmektedir. 
Ekonomistler Acemoğlu ve Yared’e göre (Abrahamson, 2014: 18), ulusal 
gururun önemli bir göstergesi olan askerî harcamalar, insanların kozmopolit 
ideallerden ziyade ulusal çıkarları önemsediklerini açıkça ortaya koyar. Söz 
konusu ekonomistler askerî harcamaların ne anlama geldiğini izah ederlerken, 
elverişli bir argüman olarak, ülkelerin yaptığı askerî harcamalar toplamı ile 
küresel ticaret hacmi (ticaretin GSYH’ler içindeki payı) arasında tarihsel açıdan 
negatif bir korelasyon olduğunu ortaya koymuşlardır. Diğer bir deyişle ülkelerin 
askerî harcamalarının arttığı dönemlerde uluslararası ticaret gerilemekte, bu tarz 
harcamalar azaldığında ise ticaret artmaktadır. Adı geçen ekonomistlere göre 
esas soru şudur: Acaba son yirmi yıllık dönemde ülkelerin askerî harcamaları mı, 
yoksa dünya ticareti mi daha hızlı bir artış kaydetmiştir? Eğer kozmopolitanizm 
artıyor ve ulusal sınırların önemi azalıyor olsaydı, dünya ticaretinin askerî 
harcamalardan daha hızlı artması beklenebilirdi. Oysa 1988-2007 arası döneme 
ilişkin veriler dünya ticaretinde istikrarlı bir artış kaydetmekle birlikte, askerî 
harcamaların daha hızlı bir artış sergilediğini göstermektedir.

Bu ve benzeri verilerden hareket eden Abrahamson (2014: 18), gelecekte 
küresel kent-bölgelerin hem siyasî hem de iktisadî açıdan genişleyerek daha da 
önem kazanacaklarını tahmin etmenin mümkün olduğunu, lakin bu durumun 
zorunlu olarak ulus-devletlerin insanlar için daha az anlam ifade edecekleri 
yahut ulusların dünya siyasetindeki rolünün kent-bölgelere oranla azalacağı 
anlamına gelmediğini ifade etmektedir.

5.  Sonuç

Son elli yıllık süre zarfında dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler büyük kentleri 
ve kentsel alanları muazzam bir dönüşüme uğratmış ve bu tarz yerleşimleri 
tanımlamak üzere kullanılan alışılageldik kavram setini bir ölçüde işlevsiz 
hâle getirmiştir. Dolayısıyla ‘metropol’ gibi geleneksel kavramların izah 
etmekte zorlandığı bazı gelişmeler sonucunda küresel kent-bölgeler yeni bir 
fenomen olarak ortaya çıkmıştır. Tanımı, sınırları veya mahiyeti üzerinde net bir 
mutabakata varıldığından söz etmek mümkün değilse de, söz konusu bölgelerin 
yepyeni bir duruma işaret ettiği açıktır. Bu yeni durumun dinamikleri; iktisadî, 
sosyolojik ve politik faktörlerin karşılıklı etkileşimini içeren disiplinlerarası bir 
bakışı gerekli kılmaktadır.
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Meseleye bu çerçeveden bakıldığında, kent-bölgelerin, küresel 
iktisadî dizgenin ihtiyaç duyduğu rekabetçi ve iş birliğine dayanan yığışma 
ekonomilerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı açıktır. Nitekim kent-bölgelerin 
‘küresel’ sıfatıyla bir arada kullanılmasının temel sebebi, bu bölgelerin yeni 
iktisadî düzenin düğüm noktaları konumuna yükselmiş olmalarıdır. Ne var 
ki bu gelişme, kapitalizmin krizden çıkış reçetesi olarak kullandığı ve ulus-
devlet eksenli düzenlemeleri alt-üst etme potansiyeli taşıyan politik bir ‘mekân 
sabitleme’ süreciyle yakından ilişkilidir. Üstelik süreç içerisinde ortaya çıkan 
bilgi-yoğun sektörler küresel kent-bölgelerde sosyolojik bir dönüşüme de yol 
açmış; bu durum çalışan sınıfların bilindik statülerini sarstığı gibi, kentsel 
makroform üzerinde de ayrıştırıcı etkilerde bulunmuştur. Şu hâlde küresel 
kent-bölgelerin yükselişini bütün boyutlarıyla ele almak; bu bölgeleri küresel 
ekonomik terminolojiye has ‘rekabet’, ‘kalkınma’ veya ‘deregülasyon’ gibi 
kavramların dar çerçevesinden çıkarmayı ve sürecin yarattığı sosyo-mekânsal 
yarılmaları da hesaba katmayı gerektirmektedir. Bunun, insanı içinde bulunduğu 
sürecin öznesi kılmaya dönük daha sağlıklı bir yaklaşım olduğuna hiç şüphe 
yoktur.
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1. Giriş

Bu çalışma Osmanlı döneminde Batılılaşma hareketinin bir yansıması 
olarak ev içi eğitim ile başlayan daha sonra kurumsallaşan eğitimde 
giderek artan kadın görünürlüğünün bir örneği olarak kabul edilebilecek 

sanatçı kadınlardan Melek Celal Sofu’nun özellikle resim alanındaki üretimleri 
ve özyaşamöyküsü anlatılmaya çalışacaktır. 

Melek Celal Sofu mensubu olduğu aileden kaynaklı olan hem avantajlı hem 
de kimi zaman dezavantajlı olarak görülebilecek pozisyonuna bağlı bir yaşam 
sürmüş görünmektedir. Sanatçının üretimlerinin genellikle aile içinde kalmış 
veya dostlarına hediye edilmiş olması, bugüne değin üzerine çok az çalışma 
yapılmasının nedenlerinden biri olarak görülebilir. Bununla birlikte uzun yıllar 
yurtdışında yaşamış olması ve eserlerinin çoğunluğunun da yine kendisi gibi 
yurtdışında yaşayan oğlu Ziya Sofu’da olması da onun üzerinde kapsamlı bir 
çalışma yapılamamasına neden olmuştur. 

Oğlu Ziya Sofu’nun 1994 yılında ölümünden sonra tüm mal varlığı 
dahil annesinin koleksiyonu, resimleri ve diğer üretimlerinin hepsi oğlunun 
evlatlığına kalmış ve daha sonra evlatlığı tarafından elden çıkarılmıştır.  Bugün 
Melek Celal Sofu’ya ait resimler, heykeller, hatlar, işlemeler, kişisel evraklar 
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ve kütüphanesinin dağıldığı ve bunun büyük bir kısmının Doğan Paksoy’un 
arşivinde olduğu bilinmektedir. (Paksoy, 2007, s. 25-27) Bununla birlikte kimi 
evrak, resim ve mektupların Ziya Sofu tarafından Taha Toros’a verilmiştir. 
Bugün çok fazla olmasa da Taha Toros’a arşivindeki Melek Celal Sofu’ya ait 
belgeler Marmara Üniversitesi’nde muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla bu 
konuda çalışma yapabilmek giderek mümkün hale gelmiş olsa da yine kimi 
zorluklar bakidir. 

Daha önce yapılmış olan çalışmalardan bahsedilecek olursa doğrudan 
sanatçı ile ilgili yapılmış çalışma sayısı çok azdır. Taha Toros’un 1980 yılında 
Arkitekt Dergisi’nde yayınlanan “Gurbette Ölen Bir Kadın Sanatçımız: Melek 
Celal”, 1983 yılında Sanat Dünyamız Dergisi’nde yayınlanan “İlk Kadın 
Ressamlarımız (3): Melek Celal Sofu” ve “Kültür ve Sanat Dünyamızın 
Zirvesindeki Kadın: Melek Celal” ile “Dört Dilde Eserleri Olan Sanatkar Melek 
Celal” adlı makaleleri erken tarihli çalışmalar olarak ortaya çıkar.   2007 yılında 
ise Doğan Paksoy tarafından Melek Celal Sofu Üzerine Oynanan Oyunlar” adlı 
bir makale yayınlanmıştır. Akademik olarak ise Meltem Yakın tarafından 2005 
yılında Türk Resminde Melek Celal Sofu’nun Yeri ve Önemi isimli bir yüksek 
lisans tezi hazırlanmıştır. Tez daha çok Doğan Paksoy arşivinden yararlanarak 
oluşturulmuş, derleme ancak kapsamlı bir çalışma olarak görülebilir. Bununla 
birlikte Melek Celal Sofu’nun Türk işleme sanatına dair yazmış olduğu Türk 
İşlemeleri adlı kitabı “Türk İşleme Sanatının Öncülerinden: Melek Celal Sofu” 
başlığı ile Nalan Türkmen tarafından değerlendirilmiştir. Dolayısıyla resim ve 
heykel üretimlerinin yanı sıra hat sanatı ve el işleri konusundaki çalışmaları1 ile 
çok yönlü olan Melek Celal Sofu üzerine çok az çalışma yapıldığı söylenebilir. 
Melek Celal Sofu’yu hem Batılı anlamdaki üretimleri hem de Doğuya ait 
üretimleri referans alan çalışmaları ile bir sentez kimlik olarak tanımlamak 
mümkündür. Bir yandan modernleşmenin getirdiği yeni yaşam ve üretim biçimi 
diğer taraftan geleneğe atıf yapan Melek Celal Sofu da döneminin “modernlik 
mi gelenek mi?” gelgitleri ile birlikte sanat yaşamını şekillendirmiştir. Melek 
Celal mensubu olduğu aileden dolayı avantajlı bir konumdadır. Hem kültürel 
seviye ile hem de ekonomik düzey açısından avantajlara sahip bir ailenin tek 
çocuğu olarak hem geleneksel eğitim hem de modern eğitimin bir sentezi 
olmuştur. Diğer taraftan ailesinden kaynaklanan bir dezavantaj olarak mensup 
olduğu Tepedelenli Ailesinin malum ününü ifade etmek gerekmektedir.

1Melek Celal Sofu’nun Reisülhattatin Kamil Akdik (1938), Türk İşlemeleri (1939), Şeyh 
Hamdullah (1949), “Un Motif Bouddhique dans L’ornement Turc” (1955), Türkische 
Kunst und Türkische Stickereien, Le Vieux Serail des Sultans (1963) adlı çalışmaları 
vardır.
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Dönemin kadınlarının görünür olma adına verdikleri mücadelenin önemli 
ayaklarından biri eğitim olmuştur ki sanat alanındaki eğitim ve bu eğitimin 
sanatçı kadınlara nasıl yansıdığı üzerinde durulması gereken konulardan biridir. 
Bu bağlamda Melek Celal Sofu, Osmanlı kadınlarının eğitim yoluyla değişen 
konumları ve görünürlüklerinin giderek artmasına örnek olarak verilebilecek 
sanatçı kadınlardan biridir.  

2. Osmanlı’da Kadınların Görünür Olma Gayretleri

Kadının toplum içindeki durumunu ve nasıl olması gerektiği yolundaki 
tartışmalar ilk olarak erkekler tarafından dile getirilse2  de 19. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren kadınlar yazın alanındaki üretimleriyle görünürlüklerini 
arttırmışlardır. 

Serpil Çakır Osmanlı Kadın Hareketi isimli kitabında ““Türkiye’de 
kadın haklarının ilk kez cumhuriyetle birlikte yapılan yasal düzenlemeler 
çerçevesinde tanındığı, kadınlardan bu konuda hiçbir talep gelmediği, bu 
nedenle sahip oldukları hakların değerini bilmedikleri, verilen hakları hak 
etmedikleri” şeklinde bir önyargı” (Çakır, 2011, s. 21) olduğundan bahseder. 
Oysaki Halide Edip’in 1913 yılında Mektep Müzesi adlı dergide yayınlanan bir 
konferans metninde Edip “Osmanlı kadınlarının terakki yolundaki mesailerinin 
henüz bir tarihçesi olmaması, onların da bir şey yapmamış olmalarını intaç 
etmez.” (Aktaran Çakır, s. 21) sözleri Çakır’ın vurgulamak istediği noktaya 
işaret eder. Osmanlı/Türkiye’deki kadın hakları mücadelesi için tarih vermek 
gerekirse 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra denilebilir. Batı’daki kadın 
hakları mücadelesinin tarihi daha erken olsa da Türkiye’de en azından kadınların 
vatandaş olarak tanımlanarak, seçme ve seçilme haklarını elde etmelerinin tarihi 
kimi ülkelere göre daha erkendir. 19. Yüzyıl’da Osmanlı’nın modernleşme 
çabalarının en önemli ayaklarından birini eğitim oluşturmuştur. Eğitim sadece 
erkekler için değil kadınların da dahil olduğu bir sistem olarak düşünülmüştür. 
Modernleşmenin en önemli ayaklarından biri eğitim ise bu ayağın önemli 
unsurlarından biri kadınlar olarak düşünülmüştür. Çünkü modernleşmeye 
çalışan bir toplumda toplumun diğer yarısını oluşturan kadınlara önemli roller 
21868 yılında çıkan Terraki Gazetesi ve yine aynı gazetenin 1869 yılında çıkardığı 
Terakki-i Muhadderat, 1875 yılında çıkan Vakit yahud Mürebbi-i Muhadderat ve Ayine, 
1880 yılında çıkan Aile, 1883 yılında çıkan İnsaniyet ve Hanımlar gibi dergiler erkekler 
tarafından çıkarılan, yazıların bir kısmının erkeklere ait olduğu ancak kadınların söz 
söyleyebilecekleri bir alan oluşturan yayınlardır. Kadınlar tarafından çıkarılan ve sahibi 
bir kadın olan ilk yayın ise 1886 yılında çıkan Şükufezar’dır. Bu yayınlar dışında 13 yıl, 
612 sayı gibi rakamla en uzun yayın süresi ve sayısına sahip Hanımlara Mahsus Gazete 
ise 1985 yılından itibaren çıkmıştır.  (Bu konuda detaylı bilgi için Çakır, 2011, s. 60-67)
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düşmektedir. Bilgili ve eğitimli kadınların yetiştireceği çocuklardan oluşacak 
yeni bir toplum yapısı modernleşmeyi hedefleyen Osmanlı aydınları için 
önemli bir durumdur. Ancak bilgili, kültürlü, eğitimli kadınlardan kasıt iyi 
çocuk yetiştirilmesi, iyi bir eş olunması gibi domestik alanlarla ilgili olarak 
düşünülen kadın modelidir. Kadınlara önerilen meslekler ise terzilik, halıcılık 
ve kuaförlük gibi mesleklerdir. Bu bağlamda dönemin yayınlarında böylesi 
yazılar yayınlanmaktadır. Bununla birlikte Fatma Aliye, Emine Semiye ve Şair 
Nigar Hanım gibi dönemin aydın kadınları da yazılarıyla kadınların toplumdaki 
mevcut durumuna işaret etmiş ve eleştirmişlerdir. Bu aydın kadınlar “dönemin 
aydın-bürokrat kesiminin kızları ya da eşleri”dir (Çakır, s. 67-73).

Osmanlı’da kadınların toplumsal yaşamın dışında tutulmalarına karşı 
tepkiler ilk olarak eğitim veya görev nedeniyle Batı’da bulunmuş olan, 
Batılılaşmanın gerekliliğine inanan “Jön Türkler ve Osmanlı seçkinleri kendi 
eşlerine ve kızlarına da Avrupalı bir görünüm vermeyi istemişlerdir.” Bu 
“kadınlar eğitim almış, yabancı dil bilen, kitap okuyan, müzik dinleyen, temsil 
kabiliyeti olan, iyi bir eş ve anne olabileceği umulan modern kadınlardı. (Yasa 
Yaman, s. 39)

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ise ortamın özgürlükçü yapısı 
sayesinde artan yayın sayısı ve niteliğine bağlı olarak kadınlar seslerini daha 
çok duyurmaya başlamışlardır. Bu kadınlardan biri olan İsmet Hakkı Hanım, 
“kadınların artık ikincil konumda kalmak istemediklerini”, “antifeministler”in 
kadınlara sanayi-i nefiseden başka meslek yakıştırmadıklarından şikâyet eder. Bu 
durumun da eğitimdeki eşitlik ilkesinin olmamasına bağlamış ve eşitlik istemiştir. 
Erkeklerin kadınlara doğuştan üstünlüğünü kabul eden anlayışı reddeden İsmet 
Hakkı Hanım, bunun asıl nedeninin kadınlara fırsat verilmemesine dolayısıyla 
daha iyi bir eğitim alamamalarına bağlamaktadır. Bununla birlikte kadınların 
kendilerini ifade edebilecekleri alanlar giderek genişleyecek, başkentte çıkan 
günlük gazetelerde de sorunlarını tartışmaya ve hak taleplerinde bulunmaya 
başlayacaklardı. Aynı zamanda çeşitli ülkelerde söz konusu kadın haklarına 
dair haberlerden de bu yayınlar sayesinde haberdar olabiliyor, farklı ülkelerde 
olup bitenleri güncel olarak takip edebiliyorlardı. Bu yayınlardan Kadınlar 
Dünyası isimli dergi, Osmanlı’daki kadın hakları mücadelesini temsil eden 
Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-i Nisvan Cemiyeti’nin yayın organıdır (Çakır, 
s. 75, 77-80). Yani kadınlar sadece yayınlar yoluyla değil, dernekleşerek de 
örgütlü mücadelenin içinde olmuşlardır. Bu dernekler hem hak arayışı hem de 
eğitim, kültür ve yardım amacıyla kurulmuşlardır. Kadının yüzyıllara dayanan 
kısıtlanmaları, eşitsizlikleri gündeme getiren dernekler en önemli konulardan biri 
olan eğitim konusunda düzenlemeye gidilmesi gereğini vurgulamışlardır. Eğer 
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toplumsal anlamda bir değişim hedefleniyorsa en başta olması gerekenlerden 
biri eğitim sorunudur. Bu sorun kadının donanımını arttıracağı için hem aile 
yaşantısında hem de çalışma hayatına katılımında olmazsa olmaz bir gereklilikti. 
Bu bağlamda örneğin Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-i Nisvan Cemiyeti’nin önerisi 
ilköğretimin “zorunlu ve tek tip” olması, “kızların eğitimine gereken önem”in 
verilmesi, “yurdun her tarafında kız liselerinin açılma”sı olmuştur. “1882’ye 
dek nüfus sayımına alınmamış” olan kadınların 20. Yüzyılın başından itibaren 
hak taleplerini sesli bir şekilde dile getirmeleri bu gibi yayın ve dernekler 
yoluyla daha etkili hale gelmiş ve bir süre sonra 1923 yılında Kadınlar Halk 
Fırkası’nı kurmuşlardır. Ancak 1924 yılında parti için izin alınamayınca dernek 
olarak etkinliğine devam edecektir. (Çakır, s. 116, 125-129). Görüldüğü üzere 
Osmanlı’da kadınların hak, talep ve bunlara yönelik mücadelelerinin tarihi 
eskilere dayanmaktadır. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri eğitim 
alanında verilen mücadelede olduğu belirtilmişti. Bu dönemin dergilerinden biri 
olan Kadınlar Dünyası’nda kadınlardan biri şöyle söyler: “Birçoğumuz anlıyor 
idik ki terakki için medeniyet lazımdır. Medeniyet ise; okumak yazmak ile hasıl 
olur.” (Fahriye Şerafeddin’den aktaran Çakır, s. 151)

 Eğitim meselesi Tanzimat ile birlikte toplumun en temel sorunlarından 
biri olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda eğitimde reform çalışmaları başlamış, 
sekülerleşme ve sistematikleşme yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu 
çabalar başta kız çocuklarını kapsamıyor olsa da daha sonra kızlara yönelik 
okullar açılmaya başlamıştır. 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı sonrası 
ilk kız rüştiyesi 1858 yılında açılmıştır. Daha sonra kız okullarına aynı cinsten 
öğretmen görevlendirmek için kızlara yönelik bir öğretmen okulu açılmıştır. 
(Ergin, S. 557) Bu okullar açılmış olsa dahi Osmanlı’da kadının toplum içindeki 
durumu pek değişmiş görünmemektedir. Amaç değişmemiş, eğitim kadının iyi 
bir ev hanımı, iyi bir eş ve iyi bir anne olmasına yöneliktir. Ancak 1869 yılından 
sonra kadının çalışma hayatına dahil olması için yapılan çalışma kız sanayi 
mekteplerinin ve kız öğretmen okullarının açılmış olmasıdır.3 Bu okullarda 
nakış, dikiş, biçki, halı dokuma, aşçılık gibi uygulamalı dersler söz konusudur. 
Bu gibi dersler yoluyla mesleki eğitim alan kızların bir diğer eğitim aldıkları 
meslek ebelik idi. Ebelik ile ilgili eğitimin tarihi 19. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
gitse de ancak 1905 yılında Ebe Mektebi4  açılmıştır. (Ergin, s. 449, 452) Kızlar 
bu gibi okullar yoluyla eğitime dahil edilmiş olsalar dahi eğitimin dinsel yönü 
baskın olmuştur. Bu durumun değişmesi ancak 20. Yüzyılın başlarında mümkün 
31869 yılında Yedikule’de, 1878’de Üsküdar’da, 1879’da Aksaray ve Cağaloğlu’nda kız 
sanayi mektepleri açılmıştır. 
4Kadırga’da Ebe Mektebi ve Doğumhanesi açılmıştır.
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olmuştur. 1913 yılı eylül ayında yürürlüğe giren Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu ile 
birlikte kızların aldıkları eğitimin süresi ve çeşitliliği artmıştır.5  (Ergin, s. 1079-
1113) Daha sonra kadınların yüksek öğrenim haklarına dair adımlar atılmıştır. 
Bu bağlamda 1914 yılında Darülfunun konferans salonunda haftanın dört günü 
kadınların da izleyebileceği dersler yapılmaya başlanmıştır. Aynı yılın sonuna 
doğru İnas Darülfünun’u kurulmuş ve buradaki ders programına edebiyat ve 
matematiğin yanına sanayi-i nefise dersleri6  de konmuştur. (Ergin, s. 1293) 
Görüldüğü gibi eğitimde sekülerleşme adım adım gerçekleşmiş ve kadınlar 
eğitim yoluyla her alanda kendilerini var etmeye çalışmışlardır. Bu alanlardan 
biri sanattır ve bu bağlamda 1914 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin bir şubesi 
olarak İnas Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmuştur. Bu mektep kendi başına, 
bağımsız bir okul olmaktan öte bir şube niteliği taşımaktadır. Bu bölümün ayrı 
bir müdürü vardır fakat ayrı bir nizamnamesi ve bütçesi yoktur. İdari olarak da 
erkeklerin devam ettiği Sanayi-i Nefise Mektebi’ne bağlıdır. Dönemin karma 
eğitimi hoş karşılamayan yaklaşımlarına karşı böylesi bir çözüm bulunmuştur. 
Çünkü henüz karma eğitim söz konusu değildir. Karma eğitime 1920’li7 yılların 
ikinci yarısında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ismi Güzel Sanatlar Akademisi 
olarak değiştirildiği zaman geçilmiştir.

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürleri arasında kadınlar da vardır. 
Bunlardan biri 1914 yılında Ali Sami Boyar’ın yanı sıra müdire olarak atanan 
Mihri Müşfik Hanım’dır. Mihri Hanım da dönemin kalburüstü aileleri arasında 
yer alan bir ailede doğmuş, özel eğitimler almış, alafranga kültürle yetişmiş 
bir kadındır. Bu bağlamda döneminde cesur davranabilen kadınlarından biri 
olmuştur. Örneğin İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde çıplak kadın figüründen 
çalışma olanağı sağlamış hatta bunu yerleşik hale getirmiştir. Bu önemlidir, 
çünkü daha kızların eğitimi konusunda çekinceli bir toplum yapısı varken, 
böylesi cesur kadınlar sayesinde atılan adımlar büyük olabilmiştir. Okulun 
ilk öğrencileri Müzdan Sait, Muide Esat, Belkıs Mustafa, Nazire Osman gibi 
isimlerdir. Melek Celal Sofu ise okula misafir öğrenci olarak devam etmektedir. 
5Açılan kız liseleri arasında Bezm-i Alem Valide Sultan, Çamlıca, Erenköy, Kandilli gibi 
okullar vardır.
6Kadınların biçki, dikiş, nakış gibi konularda becerilerinin geliştirilmesi gibi amaçla 
konan bu dersler kadını yine geleneksel kalıpların içinde görme isteğinin sonucudur.
7Güzel sanatalar eğitimi alanında karma eğitime geçiş çalışmaları Akademi Müdürü 
Cemil Cem tarafından 1925 yılında başlamış olsa da (Erkek öğrencilerin bulunduğu 
Cağaloğlu’ndaki bir binada kız öğrenciler de ders görmeye başlamıştır.) ancak 
1926 yılında Namık İsmail’in müdür olduğu yılda ve Fındıklı’ya taşınıldığında 
gerçekleşmiştir. Geçiş sırasında Namık İsmail’in yanında, ona yardımcı olan isimlerden 
biri Nazmi Ziya’dır. (Toros, Nazmi Ziya Güran, http://www.antikalar.com/nazmi-ziya-
guran, Ürekli, s. 244, 247) 
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3. Melek Ziya/Melek Celal/ Melek Celal Sofu/ Melek Lampé

Fotoğraf 1. Melek Celal Sofu, 6 Şubat 1923, Münih. 
https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/han-

dle/11424/141065/001562957008.pdf?sequence=2&isAllowed=y

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenci olmuş Fatma Melek bugüne değin 
üzerine pek fazla çalışma yapılmamış sanatçı kadınlar arasında yer aldığı 
belirtilmişti. Fatma Melek Ziya, Melek Halil8, Melek Celal Sofu veya Melek 
Lampé isimlerle karşımıza çıkan sanatçının doğum tarihini oğlu Ziya Sofu, 
Taha Toros’a yazmış olduğu mektupta 1896 yılı olduğunu ifade eder. (http://hdl.
handle.net/11424/124967) Sanatçı II. Meşrutiyet ilan edildiğinde 12 yaşındadır. 
II. Meşrutiyet’in görece özgürlük ortamının etkisiyle açılan İnas Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nde misafir öğrenci olarak okulun ilk öğrencileri arasında yer almış 
olduğu ifade edilmişti. 

Fatma Melek, Tepedelenli Ailesi’nin bir üyesi olarak İstanbul’da 
doğmuştur. 1787-1820 yılları arasında Yanya Sancağı Mutasarrıflığı yapan bir 
Osmanlı veziri Tepedelenli Ali Paşa, Yunanistan ve Arnavutluk’taki etkili bir 
konuma sahip biridir. Ali Paşa giderek bölgede sözü geçen tek güç haline gelmiş 
ve bundan aldığı cesaretle Osmanlı’nın emirlerini yok saymaya başlamıştır. Bu 
nedenle Osmanlı tarafından asi ilan edilmiş, Ali Paşa ve oğulları öldürülmüştür.  
Tepedelenli Ali Paşa’nın öldürülmesi sonrası bölgedeki otorite eksikliği isyana 
ve sonrasında da Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesine sebep olduğu için 
Osmanlı’ya ihanet ettiği ifade edilmektedir. (Sezer, s. 155) Anne tarafından 
Tepedelenli Ailesine mensup olan Fatma Melek, Namık Kemal, Serasker Topal 
8Doğan Paksoy, Melek Celal Sofu’nun Halil Paşa’nın öğrencisi olduğunu ve ilk dönem 
resimlerini hocasına saygısından dolayı bu şekilde imzalamış olduğunu ifade eder. 
(Paksoy, s. 31) 
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Osman Paşa, Abdülhak Şinasi gibi isimlerle aynı ailedendir. Melek Celal’in 
oğlu Ziya Sofu ile Taha Toros arasındaki 04.10.1982 tarihli yazışmaya göre 
aile şeceresi şöyledir: Tepedelenli Ali Paşa’nın oğlu Veli Paşa’nın kızlarından 
Eşref Hanımın kızı Naciye Hanım Melek Ziya’nın annesidir.  (http://hdl.
handle.net/11424/124967 ) Babası ise Miralay Ziya Bey’dir. Dönemi içinde 
ayrıcalıklı bir konuma sahip olan kadınlarından biri olmasını sağlayan Fransızca 
ve Almanca olarak aldığı özel dersler9 ve dayısı asker ressam Kazım Bey’den 
aldığı resim eğitimi olacaktır. Melek Ziya bu dönem kızların ilk eğitimlerini aile 
içinde aldıklarına dair iyi bir örnektir. Akşit bu durumu “eviçi eğitim” olarak 
tanımlamaktadır. (s. 74) Melek Ziya’nın aile içinde eğitimine ilk olarak aile 
büyüklerinden Nasib Hanım, babası Ziya Bey ve dayısı ressam Kazım Bey etkili 
olmuştur. Osmanlı’da ailelerin büyüklerinin çocukların eğitimiyle ilgilendikleri, 
yaşlı kadınların genç kadınların eğitimi üzerindeki, yaş hiyerarşisine dayanan 
bu sistem için “ekberiyet” kavramı kullanılmaktadır. Bu ekberiyet sistemine 
göre kızlar “…bir yandan İslam hukukunu öğreniyor; öte yandan da, nasıl 
konuşacakları ve nasıl davranacakları hakkında, üst-kademelerdeki kadınlardan 
dersler alıyorlardı. Dikiş, nakış, arp çalmak, şarkı söylemek gibi yeni beceriler, 
kızların törenleri ve gelenekleri öğrenmesine eşlik ediyor ve ilk temel eğitimi 
takip ediyordu.” (Akşit, s. 75, 78-79) işte Melek Ziya da böylesi bir eğitimle 
eğitilmiştir. Özellikle Nasib ve Eşref hanımların onun eğitimi üzerinde etkili 
olduğu ifade edilmektedir. Melek Celal, Tepedelenli Ailesine mensup bu iki 
kadından etkilenmiştir. Eşref Hanım Melek Ziya’nın anneannesidir, Nasib 
Hanım ise anneannesinin kuzenidir. Her ikisi de hem geleneği bilen hem de 
dönemi için açık fikirli, aydın kimlikleri olan kadınlardır. (Toros, s. 108-109) 
Dolayısıyla Melek Celal bu bakış açısına sahip kadınların arasında büyüyen 
hem geleneğe dair bilgisi olan hem de modern olanı yaşayan sanatçı ve yazar 
bir kadın olarak şekillenmiştir. 

9Melek Celal Sofu da Osmanlı’da kızların eğitim ve öğretim olanaklarının sınırlı hatta 
yok olduğu dönemde diğer üst sınıf mensubu kadınlar gibi özel eğitim ile yetişmiş 
biridir. 
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Fotoğraf 2. Melek Ziya ve babası Miralay Ziya Bey.  
https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/ 

132087/001642185010.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fotoğraf 3. Melek Celal Sofu’nun dayısı asker ressam Kazım Bey. 
(https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/ 

132087/001642185010.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
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Halil Paşa, Nazmi Ziya ve Namık İsmail’den özel resim dersleri10 alarak 
başladığı sanat eğitimine Académie Julian’da devam etmiştir. Melek 
Lampé’nin 1964 yılında Galerie A. Schumacher’de açmış olduğu serginin 
broşüründe onun Académie Julian’da Céria, Louis Süe, André Planson ile 
birlikte Pierre-Marie Poisson’dan eğitim aldığı ifade edilmektedir. (https://
openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/121386/001595425013.
pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Melek Celal Sofu sırasıyla 1917, 1920-1923, 1925, 1926, 1928, 1929, 
1934, 1936, 1939, 1941 ve 1943 tarihlerinde yapılan Galatasaray Sergileri’ne 
katılmıştır. Genel olarak portre ve natürmortlardan oluşan yapıtlarına 1920’lerin 
ikinci yarısından sonra nü konulu yapıtları da eklenmiştir. (Taşdelen, s. 43-228)

Melek Ziya, 4 Ekim 191811 tarihinde Kıbrıslı Sofuzade Hasan Celal Bey’le 
evlenmiştir. 

Fotoğraf 4. Melek ve Hasan Celal Sofu evlilik Fotoğrafı. 
(https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/ 

141081/001562959008.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

10Halil Paşa 1917’de Akademi müdürlüğüne atanmış, Aralık 1918’e kadar devam 
etmiştir. Nazmi Ziya ise 9 Aralık 1918 tarihinde Akademi müdürlüğüne atanmış 8 Mayıs 
1921 tarihine kadar akademideki iki yönetim görevinden ilkini gerçekleştirmiştir. İkinci 
kez müdürlük görevini ise Mart 1925- 18 Haziran 1927 tarihleri arasında yapmıştır. 
(Ürekli, s. 243) bununla birlikte Mihri Hanım’ın 1919 Eylül ayında üç aylık bir süre için 
yurtdışına gittiği dönem yerine Nazmi Ziya vekaleten İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 
görevlendirilmiştir. Mihri Hanım Avrupa’dan dönmeyince yerine Feyhaman Duran 
atanır. (Gençel, s.185) Melek Ziya muhtemelen bu yıllarda her ikisinden de özel resim 
dersleri almıştır.
11Ziya Sofu, Taha Toros’a 04.10.1982 tarihinde yazdığı mektupta 1918 tarihinde 
doğduğunu ifade etmiştir. Ancak Taha Toros Arşivi’nde yer alan evlilik fotoğrafının 
üzerinde “Muhterem teyzemiz ismetlü Nasip Hanımefendi’ye, 4 Ekim 1918, Melek-
Hasan Celal” ifadesi bulunmaktadır. (https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/han
dle/11424/150629/001527554006.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
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Hasan Celal Sofu, İstanbul’da o dönemin iyi avukatları arasında yer almaktadır. 
Kaynaklarda Moda Çayırı’nda bulunan bir köşkte yaşadıkları ifade edilmektedir. 
(Yakın, s.33) Ancak kesin olarak söylenebilecek şeylerden bir diğeri ise bir 
dönem, daha sonra Moda Deniz Kulübü’nün kiracı olarak bulunduğu binanın 
üst katında Sofu ailesinin uzun yıllar yaşamış oldukları ve Celal Sofu Bey’in 
sonraki uzun yıllar kulübün yönetim kurulunda bulunduğudur.12  (https://www.
modadenizkulubu.org.tr/kulubumuz/tarihce, Erişim: 08.06.2022) 

Fotoğraf 5. Melek Celal Sofu’nun Evi, Eski Moda Deniz Kulübü Binası, 
1940’lar. (https://tr.pinterest.com/pin/143622675592283051/)

Sofu çiftinin evi Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi, Hamdullah Suphi, Celal 
Esat, Burhan Toprak, Fazıl Ahmet, Rudolf Belling, Leopold Levy, Roman 
Bilinski, Louis Süe gibi dönemin kültür ve sanat insanlarının misafir 
edildikleri bir mekan olmuştur. (https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/
handle/11424/136652/001642187010.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Melek Celal Sofu’nun eşi 1946 yılında vefat ettikten 10 yıl kadar sonra 
1956 yılında Prof. Dr. Arno Eduard Lampé ile evlenmiş ve Münih’e yerleşmiştir. 
Evlendiği yıllarda da sağlık problemleri olan Melek Lampé’nin sorunları yıllarca 
devam etmiş ve 15.09.1976 tarihinde vefat etmiştir. Evlilikle birlikte Münih’e 
yerleştiği dönem sanatçı için hem oğlunun hem de ülkesinin özlemiyle geçmiş 
olduğu oğluna yazdığı mektuplardan anlaşılmaktadır. (Aktaran Yakın, s. 36)

4. Melek Celal Sofu’nun Resimlerinden Örnekler

Melek Celal’in resimlerindeki kadınlar İttihatçıların ve Osmanlı seçkinlerinin 
görmeyi arzuladığı modern kadın tiplemesine örnek bir kadın tipidir. Bu kadınlar 

121976 yılında Melek Celal Lampé’nin ölümünden sonra oğlu Ziya Sofu tarafından 
Mustafa Özkan’ın sahibi olduğu Son Oto-Oto Alım Ticaret Dağıtım ve Sanayi A.Ş. ye 
satılmıştır.
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modern yaşamın içinde modern görünümlerde olmakla birlikte ellerinde hem 
kitap hem de dikiş iğnesi ve işlemeleri olan kadınlardır. Çünkü Melek Celal hem 
ev içi geleneksel eğitimi almış hem de modern eğitimle donanmış kadınlardan 
biridir ve bunu sanatına yansıtabilmiştir. Melek Celal, Tanzimat’la gelen değişimi 
tecrübe eden kuşağın içinde olmasından kaynaklı olarak sanat yaşamını gelenek 
ve moderni bir arada gösteren sanatçılardan biri olmuştur.  

Resimlerinde modern giyimli kadınlar kimi zaman kadınlara atfedilen 
işlerle resme konu olurken kimi zaman da modern yaşama ayak uydurmuş 
kimlikler olarak karşımıza çıkar. “Dikiş Diken Kadın”, “Dikiş Dikenler 
(Akşamüstü Bahçede)” gibi resimlerde kadın modern giysiler içinde kendilerine 
ait keyifli mekanlarda ellerindeki dikiş ve nakış işleriyle ilgilenmekte ya da 
sohbet etmektedirler. 

  

Resim 1. Melek Celal Sofu, Dikiş Diken Kadın, 1923, Mukavva üzerine 
yağlıboya, 38.5x34.5 cm., MSGSÜ, İRHM Koleksiyonu.

Resim 2. Melek Celal Sofu, Dikiş Dikenler (Akşamüstü Bahçede), 1925, 
Mukavva üzerine yağlıboya, 32x25.5 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.

  

Resim 3. Melek Celal Sofu, Bahçede Oturan Kadın, Duralit üzerine yağlıboya, 
44x80 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.

Resim 4. Melek Celal Sofu, İki Kadın, Tuval üzerine yağlıboya,  
74x82 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.
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Bununla birlikte bu kadınlar kamusal alanda ise yine modern görünüm içinde 
olmakla birlikte rahat hareketler içinde görünmektedir. Örneğin “Moda 
Plajı’nda Ziya Sofu ve Mürebbiyesi”, “Moda Plajı” gibi resimlerde kadınlar 
deniz kıyısında aileleri ile birlikte veya kadın kadına sohbet eder şekilde 
güneşlenmekte, deniz banyosu almaktadırlar. Deniz banyoları/hamamları 
geçmişleri 17. Yüzyıla dayansa da yaygınlaşmaları 19. Yüzyılı bulan yeni bir 
kamusal eğlence mekanlarıdır. Kent yaşamına dair deniz banyoları dönemin 
İstanbul’unda değişen kent yaşamına dair konulardandır. Kadınlar ve erkekler 
için ayrı kullanım alanları vardır. (https://www.peramuzesi.org.tr/blog/deniz-
hamamlari/1284) kadınlar ile erkekler tahta perdelerle ayrılmış olarak ve güveliği 
sağlayan kişilerin gözetiminde birbirlerinden ayrı olarak denize girmektedirler. 
(Yasa, s. 83) Ancak Ziya Sofu’nun mürebbiyesi ile birlikte gittiği plaj böylesi 
bir mekan değildir, burada aileler bulunmaktadır. Ancak yeni bir kamusal 
alan olarak deniz kıyılarında topluca bulunma şekli yenidir. Sanatçıların insan 
bedeninin çıplak olarak etüt edilme olanağı sağlayan mekanlardır bunlar aynı 
zamanda. Melek Celal’in bu resimleri kadının ev dışına çıktığının, eğlenmekte 
olduğunun yani toplumsal yaşam içinde daha rahat hareket edebildiğinin 
resimleridir bunlar. Dönemine tanıklık yapmaktadırlar. 

Resim 5. Melek Celal, Sofu, Moda Plajı’nda Ziya Sofu ve Mürebbiyesi, 
Duralit üzerine yağlıboya, 50x100 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.  

(Demir, s. 212)
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Resim 6. Melek Celal Sofu, Moda Plajı, Duralit üzerine yağlıboya,  
52x71 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu. (Demir, s.211)

Resim 7. Melek Celal Sofu, Moda Plajı,Tuval üzerine yağlıboya,  
60x80 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.

Melek Celal Sofu’nun çıplak insan bedenini 1920’lerde etüt ettiğini söylemek 
gerekir. Mihri Müşfik’in İnas Sanayi-i Nefise Mektebi kız öğrencilerinin de 
çıplak modelden çalışması gerektiği düşüncesi ile atölye ortamına getirdiği 
gayrimüslim kadın modeller veya müzeden ödünç aldığı erkek tors ve heykelleri 
kadınların nü konusunda da üretim yapmalarını sağlamıştır. Gerek burada 
Namık İsmail’den aldığı özel dersler gerek ise Académie Julian’daki eğitimi 
Melek Celal’in birçok nü çalışmasına daha fazla vesile olmuştur. Özellikle 
1920’li yıllarda yaptığı nü resimlerde hocası Namık İsmail’in nü çalışmaları ile 
benzerlik gösterir.  

Resim 8. Namık İsmail, Nü, Tuval üzerine yağlıboya, 1925. (https://www.e-
skop.com/skopbulten/uryan-ciplak-nu-ya-da-bir-dizi-kulturel-tercume/2725)

Resim 9. Melek Celal Sofu, Nü, Tuval üzerine yağlıboya, tarih yok. 
(1930’lar?) (https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/ 
11424/136652/001642187010.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
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Resim 10. Melek Celal Sofu, Yatağa Uzanmış Kadın, Tuval üzerine 
yağlıboya”, 40x80 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu. (Demir, s.185)

Kadın sanatçıların daha önce çıplak kadın veya erkek modelden çalışma 
olanakları sınırlı ya da yoktur. Çıplak modelden etütlerin giderek eğitimin 
bir parçası haline gelmesi ve Sofu’nun Avrupa’daki eğitimine bağlı olarak 
sanatçının çıplak konusunda giderek yetkinleştiği dikkati çeker.

  

Resim 11. Melek Celal Sofu, Nü, 1936, Tuval üzerine yağlıboya,  
46x38 cm., MSGSÜ, İRHM Koleksiyonu.

Resim 12. Melek Celal Sofu, Model, tarih yok, Mukavva üzerine yağlıboya, 
57x42,5cm., MSGSÜ, İRHM Koleksiyonu.

Gerek nü resimlerinde gerekse natürmortlarında Doğuya ait bezeme motifleri 
ve hatlarla karşılaşılmaktadır. Çıplak modelin arkasında veya yattığı divanda 
örtüler doğu işidir ya da natürmortlarının ana elemanlarından biri duvara asılı 
hat sanatı örneği veya testi, tepsi, gibi geleneksel bir nesnedir. 
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Resim 13. Melek Celal Sofu, Natürmort Karnıbahar, 1906,  
Mukavva üzerine yağlıboya, 57x42,5cm., MSGSÜ, İRHM Koleksiyonu. 

Resim 14. Melek Celal Sofu, Kitap, Vazo, Tuğra, tarih yok, Tuval üzerine 
yağlıboya (?)  (https://openaccess.marmara.edu.tr/bitstream/handle/ 

11424/132087/001642185010.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Resim 15. Melek Celal Sofu, Saatli Güllü Natürmort,  
Tuval üzerine yağlıboya, 60x80 cm., Doğan Paksoy Koleksiyonu.

Kızların sanat eğitiminde natürmort konusu özellikle teşvik edildikleri 
söz konusudur ki, bu bağlamda diğer konulara nazaran daha fazla üretim 
yapılmıştır. Melek Celal Sofu’nun üretimlerinde de natürmortlar diğer konularla 
kıyaslandığında hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. Belki de onun tüm üretimleri 
içinde doğrudan siyasi gönderme yapan tek (Bugün bu kadarı bilinmekte.) resmi 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın” adlı tablosudur.

Geleneksel olana ilgisinin yanı sıra 1936 yılına ait “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde Kadın” adlı tablosu ise siyasi haklarının farkındalığını ifade eden 
bir modern kadın imgesini resmin odağına yerleştirmiştir. 1934 yılında seçme 
ve seçilme hakkını elde eden kadınlara dair bilinen ilk ve erken tarihli bir 
resimdir. Resmin geneline hakim yeşil ve kahverenginin tonlarına karşın yeşil 
giysisi içinde kadın figürü açık tonuyla resimde gözün ilk odaklandığı yerdir. 
Kadın herhangi biri olabilir, önemli olan kadının bir kimlik olarak orada olması 
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ve bulunduğu yerden daha aşağıda yer alan figürlere doğru konuşma yapıyor, 
kendini ifade ediyor olmasıdır. Bu resim Melek Celal Sofu’nun bilinen diğer 
üretimleri içinde farklılığı ile dikkat çeker. 

Resim 16. Melek Celal Sofu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın,  
1936, tuval üstüne yağlıboya, 35x48 cm., MSGSÜ, İRHM Koleksiyonu.

5. Sonuç

Her ne kadar kalburüstü sınıfa dahil olan, seçkin bir aileden gelen biri olarak 
Melek Celal Sofu’dan bahsedilecek olsa da bir kadın olarak Osmanlı toplum 
düzeni içinde yetişmiş olan biri olarak onu dönemin kadına bakışından azade 
tutmak mümkün görünmemektedir. Ancak yine de o toplum düzeni içinde 
ayrıcalıklı konumunun olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Mensubu 
olduğu aile ve buna bağlı olarak sahip olduğu kültür ve ekonomik refah onu 
Osmanlı toplumundaki kadının konumundan ayrı bir yerde konumlandırmış, 
ona örneğin yurt dışında eğitim alabilme olanağı sağlamıştır. Bununla birlikte 
içinde bulundukları toplumla olan uyuşmazlıkları nedeniyle Melek Celal Sofu 
da yurtdışına giderek orada sanat eğitimi almış hatta uzun yıllar yurtdışında 
yaşadıktan sonra orada hayata veda etmiştir. 

Melek Celal Sofu’nun gençlik yıllarında da Batıcılık, İslamcılık ve 
Türkçülük tartışmaları söz konusudur. Genel olarak bakıldığında kadınların 
Batılılaşma düşüncesine meylettikleri görülmektedir. Melek Celal Sofu ise 
Batılılaşmayı reddetmemekle birlikte Türkçülüğe de vurgu yapmaktadır. Gerek 
Türk işlemeciliği ve hat sanatı üzerine yazdığı kitaplar gerekse yurt dışında 
Türk ve İslam sanatlarını tanıtmaya yönelik verdiği konferanslar olsun13 , onun 
13Ziya Sofu annesinin Fransızca veya Almanca olarak Paris, Münih ve İsviçre gibi 
yerlerde Türk sanatını tanıtmak üzere konferanslar verdiğini, mali gücünün olması 
nedeniyle bunları kolaylıkla gerçekleştirdiğini ifade eder. 
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sanata yaklaşımının nasıl olduğuna dair önemli verilerdir. Sanatta hem batılı 
anlayışı hem de doğuya özgü olanı birlikte veya ayrı olarak gündemde tutmaya 
çalışmıştır. Onun bu yaklaşımının temellerini mensubu olduğu ailenin yapısı ile 
açıklamak mümkün olabilir. 

Ev içi eğitimi onun geleneksel ile olan bağını sağlarken, kadınların 
II. Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan ve onun yaşadığı dönemde 
olgunlaşmaya başlayan batılı yaşam tarzı onun modern yanına işaret etmektedir. 
Resim üretimleri bağlamında bakıldığında geleneksel ile modern olanı özellikle 
natürmortlarında çözmüştür. Buna karşın, o günün kent yaşamı içindeki kadının 
görünümü olsun, nü konusundaki üretimleri olsun Batılı denilebilecek yerde 
konumlanırlar. Ancak bir yazar olarak üzerine çalıştığı Türk el işlemeleri olsun 
hat sanatının önemli isimleri üzerine yayınladığı çalışmaları olsun doğası gereği 
baskın olan milliyetçi ve gelenekçi yönüne işaret ederler. Hem mensubu olduğu 
köklü aile hem de yurtdışında yaşamanın getirdiği refleks ile böylesi üretimler 
yapmış olabilir. 

Melek Celal Sofu çok yönlü bir kişiliktir. Resim yapmış, heykel yapmış, 
Türk işlemeleri ve önemli hattatlar üzerine yayınlar yapmış, konferanslar 
vermiş, “Darülaceze bünyesinde huzurevi kurma amaçlı destek vererek, 1965 
yılında İstanbul Huzurevi’nin kurulmasını” (http://www.istanbulkadinmuzesi.
org/melek-celal-sofu#tn4) sağlayanlar arasında olmuş biridir. Bütün bunların 
yanı sıra anne olmuş, her ne kadar destek almışsa da bir çocuk büyütmüş 
kadınlardandır. Kısacası Melek Celal Sofu hem geleneği hem de moderni 
bir arada yaşamış sanatçı, yazar kadınlardan olmuştur, Osmanlı aydınlarının 
görmek istedikleri gibi.
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1. Giriş

Günümüzde sağlık sisteminde yaşanan olumlu gelişmeler, yaşam 
süresinin artması ve nüfus artışındaki azalma genel nüfus dağılımı 
içerisindeki ileri yetişkin oranını hızla artırmaktadır. Toplumların 

gün geçtikçe artan ileri yetişkin nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya henüz 
hazır olmamasının yarattığı sosyal sorunlar (Neugarten, 1970) ve dünya 
nüfusunun hızla yaşlanmasının etkisiyle, son yıllarda yetişkinlik döneminin 
ileri yılları önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir (Kalınkara, 2016). İleri 
yetişkinlikteki önemli stres kaynaklarından biri sosyal izolasyonun yarattığı 
yalnızlık hissidir (Victor, Scambler, Bowling ve Bond 2005). Yalnızlık hissinin 
depresyon düzeyi ile yakından ilişkili olması nedeniyle (Sung, Li, Blake, Betz 
ve Lin, 2016) özellikle ileri yetişkinlerde depresyon ile mücadelede yalnızlığı 
etkileyen faktörlerin ortaya çıkması önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
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ileri yetişkinlerde yalnızlığı etkileyen faktörleri ve depresyon ile ilişkisini 
incelemektir.

Yalnızlık, bireyin hayal ettiği sosyal ilişkiler ağına sahip olamadığı ve 
ilişkilerinden yeterince doyum sağlayamadığı zamanlarda hissedilen bir duygu 
olarak tanımlanmaktadır (De Jong-Gierveld, 1998). Yalnızlığın sosyal izolasyon 
ile ilişkili olduğu, ancak bazen birey izole olmadığında, diğerleri ile etkileşim 
halindeyken bile hissedilebildiği bilinmektedir (Peplau ve Perlman, 1979). 
Weiss (1973) yalnızlığı bireyin hangi ihtiyacını karşıladığını temel alarak sosyal 
ve duygusal olarak iki kategoriye ayırmıştır. Diğerleri ile yakın bir ilişkinin 
eksikliğinde ortaya çıkan duygusal yalnızlık ilişkilerin daha çok niteliği ile 
ilgiliyken, sosyal yalnızlık kişinin bir grubun parçası olduğu sosyal ilişkilerinin 
eksikliği ile, bir başka deyişle ilişkilerin niceliği ile ilişkilidir.

Evrimsel modele göre, ilişki kurma ihtiyacını karşılamayı engelleyecek bir 
durum ortaya çıktığında birey kendini yalnız hisseder (Cacioppo, Cacioppo ve 
Boomsma, 2014). Huzursuz edici bir duygu olan yalnızlık, kaybedilen sosyal 
bağları onarmak ve tekrar ilişki kurabilmek için motivasyon yaratır. Başlangıçta 
insanlar var olan seçenekleri değerlendirmek amacıyla sosyal etkileşimden 
çekilirken, ikinci adımda yeniden etkileşim olanağı yaratacak ipuçlarına karşı 
aşırı dikkatlidir. Bu tür olanakları hızlı bir şekilde fark ettiklerinde davranışlarını 
yeniden etkileşim kuracak şekilde düzenlerler ve böylece yalnızlık hissi kısa 
sürer (Qualter ve diğerleri, 2015). Sosyal ağlar yeterli olmadığında ortaya 
çıkan bu yapı, bireyin hayatta kalma ve genlerini kendinden sonraki nesle 
aktarma olasılığını artırdığından, insanın evrimsel sürecinde kritik bir öneme 
sahip olduğu düşünülmektedir (Cacioppo ve diğerleri, 2014). Yalnızlığın süresi 
uzadığında, bireyin tekrar etkileşim kurma motivasyonu azalabilir. Bireyin 
sosyal çevresinden uzaklaşması sosyal destek ağlarında azalmaya neden 
olduğundan birey için tehlikelidir. Sosyal açıdan izole olan birey, dış dünyadan 
gelen tehditlere karşı kendini koruyabilmek için, uyarılmışlığı artar. Bu da 
bireyin kendine odaklanmasını veya benmerkezciliğini artırabilir. Bir anlamda 
kişinin kaygısını artırarak daha fazla reddedilmeye karşı kendini korumasını 
sağlar.  Ancak bir taraftan kişiyi korurken diğer taraftan da kişinin ödüllendirici 
sosyal etkileşim fırsatlarını kaçırmasına neden olur ve böylece yalnızlık kronik 
hale gelebilir (Cacioppo, Chen ve Cacioppo, 2017).

Yalnızlık duygusu her yaş döneminde bildirilmesine rağmen, sıklıkla ileri 
yetişkinlik dönemine özgü bir sorun olarak kavramsallaştırılmaktadır (Dykstra, 
Van Tilburg ve de Jong Gierveld, 2005; Ellaway, Wood ve MacIntyre 1999). 
Yaşın ilerlemesiyle eş kaybı, yalnız yaşama, kronik hastalıklar ve duyulardaki 
bozulmaların neden olabileceği sosyal izolasyon, aile üyeleri veya arkadaşların 
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kaybı ve emeklilik süreci gibi hazırlayıcı faktörlerle karşı karşıya kalma 
olasılığı arttığı için ileri yetişkinlerin yalnızlık açısından riskli bir grup olduğu 
düşünülmektedir (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 
2020). İleri yetişkinlerde yalnızlık bildiriminin ortalama %9-10 aralığında olduğu 
bilinmekte (Victor, ve diğerleri, 2000) ve genç yetişkinlik döneminde azalan 
yalnızlığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı gözlenmektedir (Victor ve Yang, 2012). 
Ancak yalnızlığın yaşla birlikte arttığını gösteren çalışmaların olması (Yang ve 
Victor, 2011) tüm ileri yetişkinlerin yalnızlık hissettiği, diğer tüm faktörlerden 
bağımsız olarak ileri yaşın yalnızlığa neden olduğu anlamına gelmemektedir 
(de Jong Gierveld ve Havens, 2004). Bu kapsamda, aşağıdaki bölümde ileri 
yetişkinlerde yalnızlık duygusu ile ilişkili bulunan sosyo-demografik faktörler, 
bağlanma stilli, kişilik özellikleri ve depresyon ile ilgili alan yazın taraması 
dahilinde sunulan bilgiler derlenmiştir.

2. Literatür İncelemesi

2.1.	 İleri	Yetişkinlerde	Yalnızlığı	Etkileyen	Faktörler

2.1.1.	 Yalnızlık	ve	Sosyo-demografik	Faktörler

İleri yetişkinlik döneminde yalnızlık duygusunu araştıran çalışmalar bu 
duygunun tüm yaşlılarda yoğun bir biçimde gözlenmediğini göstermektedir. 
Yaşamın son dönemi olan yaşlılık döneminde bireyin yalnız hissetmesini 
etkileyen pek çok faktör olabileceği ve yaşın yalnızlığı etkileyen tek faktör 
olmadığı düşünülmektedir (Victor ve diğerleri, 2005).

Cinsiyet, yalnızlık ile ilgili çalışmalarda sıklıkla incelenen bir değişkendir. 
Cinsiyetler arasındaki farkları araştıran çalışmaların bir kısmı kadınların 
(Pinquart ve Sorenson, 2001; Dong ve Chen, 2017), bir kısmı ise erkeklerin 
(Dykstra ve Fokkema, 2007; Djukanovic, Sorjonen ve Peterson, 2014) daha 
sık yalnızlık bildirdiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, hangi cinsiyetin 
daha yalnız hissettiği ile ilgili sonuçlar tartışmalıdır. Borsy ve Perlman (1985), 
kadınların olumsuz duygularını daha rahat bir biçimde ifade edebilmesinin, 
kadınlarda yalnızlık bildiriminin daha yüksek görülmesinde etkili olduğunu 
belirterek, yalnızlığın ne kadar hissedildiğine değil ne kadar bildirildiğinin 
önemine vurgu yapmaktadır. Bir başka çalışma, kadınlarda yalnızlık bildiriminin 
yoğun olmasını ev ve çocuklarla ilgili sorumluluklarının çok zaman alması, 
sosyalleşmeye yeteri kadar zamanlarının kalmaması ile ilişkilendirmektedir 
(Dong ve Chen, 2017). Cinsiyet farkı ve yalnızlık arasındaki ilişkileri 
değerlendiren farklı bir araştırma ise erkeklerde yalnızlık bildiriminin daha 
yüksek olduğunu göstermekte ve kadınların erkeklere göre daha dışa dönük, 
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daha sosyal olmasının cinsiyetler arası bildirim farkına neden olduğunu ifade 
etmektedir (Mullins ve Mushel, 1992).

İleri yetişkinlerde yalnızlık bildirimini etkileyen önemli bir faktör de, 
bireyin sağlık durumudur. Yaşlanma ile birlikte çeşitli hastalıkların ortaya 
çıkması ve bu hastalıkların yarattığı kısıtlılıkların sosyal izolasyona neden 
olabildiği düşünülmektedir (Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley ve Thisted, 
2006). Fiziksel ve ruhsal kronik hastalıklar yalnızlığa neden olurken bir diğer 
taraftan da yalnızlık bireyin uzun süreli strese maruz kalmasına neden olarak 
hipertansiyon, uyku bozukluğu gibi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasında 
etkili olabilmektedir (National Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine, 2020).

İleri yetişkinlikte duyularla ilgili bozulmalar bireyin yaşamını önemli 
ölçüde etkilemektedir. Özellikle görme alanındaki kayıplar yetişkinin sosyal 
aktivitelerini kısıtlayabilmektedir (Huri, Arslantekin, Altuntaş ve Akı, 2015). 
Birçok çalışma yaşlılık dönemindeki işitme kayıplarının (Sung ve diğerleri, 
2016; Kramer, Kapteyn, Kuik ve Deeg, 2002), duyularda ve ince motor 
becerilerdeki bozulmaların yalnızlıkla ilişkisi olduğunu göstermektedir (Kline 
ve Scialfa, 1996; Theeke, 2009). Öte yandan, sadece fiziksel hastalıkların değil, 
kaygı (Fees, Martin ve Poon 1999), depresif belirtiler (Sung ve diğerleri, 2016), 
intihar düşünceleri gibi psikolojik sorunların da yalnızlıkla ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Bir çalışma kronik yalnızlığın Alzheimer hastalığı riskini iki 
katına çıkardığını göstermektedir (Wilson ve diğerleri, 2007).

Medeni durum, özellikle ileri yetişkinlerde yalnızlığı etkileyen önemli 
bir faktör olarak görülmektedir. Eşin kaybı ile birlikte yalnız yaşamaya 
başlamanın ileri yetişkinlerin yalnızlık hissini artırabildiği düşünülmektedir. 
Araştırmalar sıklıkla bekar, eşini kaybetmiş ya da eşinden ayrılmış olmanın 
yalnızlık düzeyini artırdığını göstermektedir (Pinquart ve Sorensen, 2001; 
Aartsen ve Jylhä, 2011). Bunun yanı sıra evlilikte eşler arasında yaşanan 
çatışmanın, duygusal paylaşımlardaki kısıtlılığın, beklentilerin karşılanmadığı 
evlilik yaşantısının da yalnızlık bildirimini artırdığı bilinmektedir (Dykstra ve 
Fokkema, 2007). Evlilik uyumu ile yalnızlık arasındaki ilişkileri değerlendiren 
bir çalışma, evlilikteki uyumun azaldıkça yalnızlığın arttığını belirtmektedir 
(Demir ve Fısıloğlu, 1999). Ayrıca ileri yetişkinlerle yapılan bir çalışma, tek 
başına yaşamanın aile ve arkadaşlarla daha fazla görüşmeye olanak sağladığını, 
sosyal faaliyetlere, toplantılara katılımı ve yakınlardan alınan sosyal desteği 
artırdığını göstermektedir (Hawkley ve Kocherginsky, 2017).

İleri yaşlarda kronik hastalıklar bireyin yaşamını önemli ölçüde 
kısıtladığından (Cacioppo ve diğerleri, 2006), birey için hem fiziksel hem 
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de duygusal açıdan kendisine daha yakın olan kişilerle görüşmek önem 
kazanmaktadır (Mullins ve Dugan, 1990). Sosyo-duygusal seçicilik kuramı 
yaşlılıkta bireylerin etkileşim ağları konusunda seçici olduğunu iddia etmektedir. 
Kalan zamanın kısıtlı olması, yaşlı bireylerde daha rahat ulaşabildikleri, 
duygusal açıdan tatminin yüksek olduğu, daha çok sevip sevildikleri 
hissettikleri ve daha tanıdık olan kişilere daha çok zaman ayırabilmek için 
sosyal ağlarını budama ihtiyacı yaratır. Sosyo-duygusal seçicilik kuramına 
göre yaşlı birey duygusal riskleri azaltmak için aile, komşular, yakın arkadaşlar 
gibi en yakınındaki kişilerle sosyal ilişkilerini sürdürmeye yönelik motive olur 
(Lockenhoff ve Carstensen, 2004). Bu nedenle ileri yetişkinlikte yakın sosyal 
çevre ile kurulan ilişkilerin kalitesi ve görüşme sıklığı oldukça önemlidir. 
Kırsalda yaşayan ileri yetişkinlerle yapılan bir çalışma, bireyin yakınları ile 
görüşme sıklığının önemine vurgu yaparak kardeşlerle görüşme sıklığının 
az olmasının yalnızlığı yordadığını göstermektedir (Dugan ve Kivett, 1994). 
Farklı bir çalışma ise ilişkilerin her zaman birey için destekleyici olmadığını 
bu nedenle ilişkilerin niteliğinin temas sıklığından daha önemli olduğunu 
vurgulamaktadır (Russell, 1996).

İleri yetişkinlikte diğerleri ile etkileşim sıklığı ve kalitesi önemli olduğu 
gibi bireyin tek başına iyi vakit geçirebilmesi de önemlidir. Bir çalışma güzel 
zaman geçirmeyi sağlayan hobilerin olmamasının yalnızlığı negatif yönde 
yordayan bir faktör olduğunu göstermektedir (Arslantaş, Adana, Abacıgil 
Ergin, Kayar ve Acar, 2015). Benzer şekilde, dini inanışın gerektirdiği görevleri 
gerçekleştirmenin de yalnızlığı azalttığı bilinmektedir (Rokach, 2000).

Bireyin eğitim düzeyi her dönemde olduğu gibi ileri yetişkinlikte de 
yalnızlık bildirimini etkilemektedir. Eğitimsel kazanımların bireyin diğerleri 
ile etkileşim kurmasını artıracak psikolojik özelliklere sahip olmasında etkili 
olduğu düşünülmektedir (Chou, 2005). Sıklıkla eğitim düzeyi düştükçe yalnızlık 
bildiriminin arttığı görülmektedir (Dahlberg, Agahi ve Lennartsson, 2018; 
Çoksuer, 2020).

Yalnızlığı etkileyen bir diğer önemli faktör ise, bireyin gelir düzeyidir. 
Sosyo-ekonomik koşullar bireyin yaşamını önemli ölçüde etkilemekte ve 
sosyalleşmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir (Santrock, 2015). Düşük 
sosyoekonomik statünün yalnızlığı yordadığı, sosyal izolasyona neden olabildiği 
görülmektedir (Khorshid, Eşer, Zaybak, Yapucu, Arslan ve Yücel, 2004; 
Cohen-Mansfield ve Parpura-Gill, 2007; Çelik, Kardaş Kin ve Karadakovan, 
2017). İleri yetişkinlik dönemi emeklilik ile birlikte gelirin azaldığı, sağlıkla 
ilgili harcamaların ise arttığı bir dönem olduğundan, bireyin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi kendini yeterli hissedebilmesi için önemli bir koşuldur. 
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İleri yetişkinlerde yalnızlıkla ilişkili faktörleri değerlendiren bir çalışma, öz 
yeterliliğin yalnızlıkla pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir (Cohen-
Mansfield ve Parpura-Gill, 2007).

Yalnızlık duygusu bireysel özelliklerin yanı sıra kültürün yapısından da 
etkilenmektedir (Rokach, Orzeck, Moya ve Exposito, 2002). Farklı kültürlerde 
yalnızlık bildiriminin nasıl olduğunu değerlendiren çalışmalar net sonuçlar elde 
edememiştir. Ancak toplulukçu kültürlerde yaşayan bireylerin yakınları ile daha 
güçlü bağlar kurması, bireyci kültürde yaşayan bireylerin tek başına yaşama 
oranının yüksek olması gibi sebeplerin etkisiyle, bireyci kültürdekilerin toplulukçu 
kültürdekilere göre yalnızlık açısından daha riskli olduğu düşünülmektedir 
(Dykstra, 2009). Alan yazında bu durumun tam tersini saptayan araştırmaların 
olduğu da görülmektedir. Örneğin, farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan ileri 
yetişkinlerle yapılan bir çalışma, bireyci yapıda olduğu bilinen Kuzey ve Batı 
Avrupa ülkelerinde, toplulukçu olarak nitelendirilen Güney, Orta ve Doğu 
ülkelerine göre daha az yalnızlık bildirildiği göstermektedir (Fokkema, de Jong 
Gierveld ve Dykstra, 2012). Toplulukçu kültürde kişilerarasındaki ilişkilerin 
önemli görülmesi, bu ilişkiler kurulamadığında daha hızlı ve yoğun bir biçimde 
yalnızlık duygusunun ortaya çıkmasında etkili olabileceği düşünülmektedir (de 
Jong Gierveld ve van Tilburg, 1999).

2.1.2.	 Yalnızlık	ve	Bağlanma	Stili	

Yalnızlık, kişinin ilişkilerinin niceliği ve niteliği arzu ettiği düzeyde olmadığında 
ortaya çıkan, bireyin algısıyla doğrudan bağlantısı olan bir duygu olarak 
tanımlanmaktadır (Peplau ve Perlman, 1979). Weiss (1973) duygusal yalnızlığı 
bireyin hayatındaki bağlanma figürünün eksikliğinde hissettiği bir duygu olarak 
tanımlayarak bağlanma deneyimi ile ilişkisine dikkat çekmiştir. Bağlanma 
teorisi, yaşamın ilk yıllarında bakım veren kişilerle kurulan ilişkinin yaşamın 
sonraki yıllarında kurulan ilişkiler üzerinde etkisi olabildiğini vurgulamaktadır 
(Bowlby, 2012). Son dönemdeki çalışmalar sadece ilk yıllardaki deneyimin 
değil, romantik ilişkide deneyimlenenlerin de bağlanma stili üzerinde etkili 
olabileceğini göstermektedir (Johnson, 1996). Eş, akrabaların ölümü, emeklilikle 
iş yaşantısından uzaklaşma gibi faktörlerin etkisiyle kayıpların yoğun olduğu 
ileri yetişkinlikte (Schultz ve Schultz, 2015) önemli bir bağlanma figürünün 
kaybı yalnızlık hissini tetikleyebilmektedir (Bennett ve Victor, 2012). 

Erken dönem yaşantılarının etkisi ile oluşan, romantik ilişkilerdeki 
deneyimlerle şekillenen bağlanma stilinin ileri yetişkinlerin yalnızlığını 
etkileyen faktörlerden biri olduğu, güvenli bağlanma stilinin olumlu duygularla, 
kaygılı ve kaçınan bağlanma stillerinin ise olumsuz duygular ile ilişkili olduğu 
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bilinmektedir (Hazan ve Shaver, 1987). Bağlanma stili ile yalnızlık arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmalar güvensiz bağlanan bireylerin daha yüksek yalnızlık 
bildirdiğini göstermektedir (Spence, Jacobs ve Bifulco, 2018).

Bağlanma sürecinde yaşanan problemler ya da romantik ilişkilerindeki 
sorunlar nedeniyle kaçınmacı bağlanma stili geliştiren, sosyal ilişkileri bir 
tehdit olarak algılayan bireylerin ilişki sürecinde yoğun stres hissetmeleri 
etkileşim kurmaktan kaçınmalarına ve bunun da sosyal ağlarını kısıtlamasına 
neden olduğu düşünülmektedir (Deniz, Hamarta ve Ari, 2005; Jackson ve 
Ebnet, 2006; Wiseman, Mayseless ve Sharabany, 2006). Kaygılı bağlanma tarzı 
da kaçıngan bağlanma tarzında olduğu gibi yalnızlık için risk oluşturmaktadır. 
Kaygılı bağlanma geliştiren kişilerin ilişkilerinde tatminsizlik yaşaması ve 
ilişkide olduğu kişiyle yakın olma ihtiyacını abartılı bir biçimde algılamaları 
daha yüksek şiddette yalnızlık duygularının ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir (Wei, Russell ve Zakalik, 2005; Erozkan, 2011). Bunun aksine 
güvenli bağlanma stiline sahip olan ve reddedilme kaygısı yaşamayan bireylerin 
diğerleriyle daha rahat ilişki kurduğu ve bu nedenle daha az yalnız hissettiği 
bilinmektedir (Di Tommaso, Brannen-McNulty, Ross ve Burgess, 2003; 
Karakuş, 2012; Pakdaman, Saadat, Shahyad, Ahmadi ve Hosseinialhashemi, 
2016).

Kaygılı ile kaçınan bağlanma tarzı arasındaki farkları inceleyen 
araştırmaların bir kısmı kaygılı bağlananların daha yalnız olduğunu vurgulasa 
da (Man ve Hamid, 1998; Bogaerts, Vanheule ve Desmet, 2006) gruplar 
arasında istatistiksel açıdan belirgin bir fark bulamayan çalışmaların olduğu da 
görülmektedir (Goosens, Marcoen, van-Hees ve van-de-Woestijne, 1998).

Bireyler yaşlandıkça değişen sosyal çevrelerinin yanı sıra aynı zamanda 
bağlanma stilinin daha kaçıngan hale geldiğine dair kanıtlar vardır. Bağlanma 
figürlerinin kaybı, azalan öz yetenekleri ileri yetişkinlerin savunmacı bir 
şekilde kendilerine daha fazla güvenmesine ve karşılıklı bağımlılığa daha 
az değer vermesine neden olabilmektedir (Zhang ve Labouvie-Vief, 2004). 
Kaçıngan bağlanmanın yaşla birlikte arttığına yönelik kanıtlar bulunmaktadır 
(Magai, Hunziker, Mesias ve Culver 2000; Magai, Cohen, Milburn, Thorpe, 
McPherson ve Peralta, 2001). Artan kaçınganlıkları ileri yetişkinlerin daha çok 
izole olmalarına neden olduğundan yalnızlık duygusunu artırmaktadır (Spence, 
Jacobs ve Bifulco, 2018).

Yalnızlığın ilişkili olduğu faktörleri inceleyen araştırmalar bağlanma 
özelliklerinin yanı sıra erken yaşta şekillendiği iddia edilen (Noftle ve Shaver, 
2006) kişilik özelliklerinin de yalnızlık duygusunu etkilediğini göstermektedir 
(Atak, 2009).
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2.1.3.	 Yalnızlık	ve	Kişilik	Özellikleri

Kalıtım ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıkan kişilik, bireyin 
günlük yaşamında verdiği tepki, tutum, duygu ve düşünceleri belirleyen, 
kişiyi diğer insanlardan ayırt eden özelliklerin bir bütünü olarak kabul 
edilebilir (Köroğlu 2007). Özellik araştırmacıları boylamsal çalışmalarla 
kişilik özelliklerinin kalıcı olma eğiliminde olduğunu ve bu özelliklerin 
çoğunun nevrotiklik, dışa dönüklük, sorumluluk (özdenetim), yumuşak 
başlılık ve deneyime açıklık olmak üzere beş temel faktör ile ilişkili olduğunu 
saptamışlardır (McCrae ve Costa 2008). Değişime dirençli olan, duygu düşünce 
ve davranışları etkileyen kişilik özellikleri, sosyal ilişkilerin yapısını da önemli 
biçimde etkilemektedir. Horney’e (1950) göre nevrotik bireyler, hissettikleri 
temel anksiyete duygusu ile kaçınma stratejisi yoluyla başa çıkmaya çalışırlar. 
Hayal kırıklığı ve zarar görmekten korunmak için insanlardan uzaklaşan birey 
yıllar içerisinde yalnızlaşmaktadır (aktaran Penn ve Neumann, 2020). 

Yetişkinlerde yalnızlık ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmalarda  olumlu duyguları yüksek, enerjik olan dışa dönük 
bireyler ve sakin, iyi uyum gösteren yumuşak başlı bireyler daha az yalnızlık 
bildiriminde bulunurken, duygusal istikrardan yoksun, yoğun duygusal tepki 
vermeye yatkın ve kaygılı olan nevrotiklerin daha fazla yalnızlık bildiriminde 
bulunduğu görülmektedir (Saklofske ve Yackulic, 1989; Atak, 2009; Hensley, 
Martin, Margrett, MacDonald, Siegler ve Poon, 2012).

Norveç’te ileri yetişkinlerde yalnız kalma riski ile kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, sosyal ilişkiler 
kurma ve sürdürme konusunda becerilerinin daha az olduğu düşünülen nevrotik 
erkeklerin diğer erkeklerden daha sık yalnız kaldığı görülmüştür (Ormstad, 
Eilertsen, Heir ve Sandvik, 2020). Başka bir araştırma sonucu ileri yetişkinlerde 
yaşam boyu olumsuz yaşam olayları ile nevrotizm arasında olduğu gibi 
nevrotizm ve yalnızlık arasında da pozitif yönde ilişki olduğunu göstermiştir. Bu 
bulgu önemli yaşam olayları yaşayan kimselerin daha gergin ve duygusal açıdan 
daha az istikrarlı olmalarına ve bunun da kendilerini daha yalnız hissetmelerine 
neden olabileceği yönünde yorumlanmıştır (Hensley ve diğerleri, 2012).

İleri yetişkinlerle yapılan bir diğer çalışmada artan nevrotikliğin depresif 
duygudurum ve yalnızlık duygusu arasındaki ilişkiyi etkilediği, aynı çalışmada 
dışa dönüklük, yumuşak başlılık, deneyime açıklık ve sorumluluk puanlarının 
düşük olmasının da benzer biçimde depresyon ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi 
olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Nevrotik bireylerin stresli, endişeli ve 
depresyona yatkın oluşlarının bu kişilerde duygusal yalnızlık duygusunun ortaya 
çıkışını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. (Peerenboom, Collard, Naarding ve 
Comijs, 2015).
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İleri yetişkinlerde yapılan çalışmalarda sosyo-demografik değişkenler, 
tıbbi komorbiditeler, sosyal destek gibi karıştırıcı faktörler kontrol edildiğinde 
dahi yüksek nevrotizm ile yalnızlık arasındaki ilişkinin devam ettiği görülmüştür 
(Wang ve Dong, 2018). 2012 yılında yapılan bir başka çalışmada da ileri 
yetişkinlerde benzer biçimde nevrotikliğin sosyal ve duygusal yalnızlıkla pozitif 
yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Schnittger, Wherton, Prendergast ve 
Lawlor, 2012).

2.2.	 Yalnızlık	ve	Depresyon

Yapılan çalışmalar, depresyonun pek çok yaş grubunda görülmesine rağmen, ileri 
yaşın depresyon için önemli bir risk faktörü olduğunu belirtmektedir (Thompson, 
Mata, Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, ve Gotlib, 2010; Patten, Williams, Lavorato, 
Bulloch, Wiens, ve Wang, 2016). İlerleyen yaş ile birlikte fiziksel ve bilişsel işlev 
bozukluklarının ortaya çıkmasına ek olarak, emeklilikle birlikte statü farklarının 
oluşması (Mirowsky ve Ross, 1992), günlük aktivitelerin (Maral, Aslan, İlhan, 
Yıldırım, Candansayar ve Bumin, 2001) ve sosyal desteğin azalmasının (Nolen-
Hoeksema ve Ahrens, 2002) ileri yetişkinlikte depresyon için tetikleyici unsurlar 
olduğu belirtilmektedir.

2.2.1.		İleri	Yetişkinlerde	Yalnızlığın	Bir	Sonucu	Olan	Depresyonla	Baş Etme
Yukarıda belirtildiği gibi yalnızlık düzeyinin düşük eğitim düzeyi, düşük gelir 
düzeyi, kronik bir rahatsızlığı bulunması, kaygılı ve kaçınmacı bağlanma, 
nevrotiklik düzeyi ile yakından ilişkili olduğu, bu faktörlerin de ileri yaş 
bireylerde depresyon düzeyi ile pozitif yönlü ilişki gösterdiği bulunmuştur. 
Sosyo-demografik faktörlerin değişmesinin mümkün olmadığı, bağlanma 
stilleri ve kişilik faktörlerinin ise değişiminin uzun süreli olduğu göz önüne 
alındığında, ileri yaş yetişkinlerde depresyonu önleme ve tedavi modelinde 
sosyal desteğinin koruyucu rolünün etkin bir rehberlik edeceği 
düşünülmektedir.

Sosyal destek bireyin bağ kurduğu bir grup içerisinde sevilme ve korunma 
inancını taşıması (Lepore, Evans ve Schneider, 1991), bu gruptan algıladığı 
destek ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Cohen, 1992). Sosyal 
destek eksikliği depresyonun bir sonucu olarak görülebileceği gibi, aynı 
zamanda depresyon için de risk faktörü olarak değerlendirilmektedir ve sosyal 
desteğe sahip olmanın depresyon için koruyucu olduğu bilinmektedir (Gariépy, 
Honkaniemi ve Quesnel-Vallée, 2016; Grav, Hellzèn, Romild ve Stordal, 2012; 
Roohafza ve diğerleri, 2014; Werner-Seidler, Afzali, Chapman, Sunderland ve 
Slade, 2017). 
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Kişilerin bebekliğinde kendine bakım verenler ile ilişkisinin yerini 
yetişkinlik döneminde eş, arkadaş ya da hayat içerisindeki önemli diğer 
kişilerin aldığı bilinmektedir (Johnson, 1996). Long ve Martin (2000) güvenli 
üs olarak görülen bu kişilerin kayıplarının, ileri yetişkinler için yalnızlık 
duygusunu artırabileceğini belirtmektedir. İleri yaş ile birlikte kayıp sayısının 
artmasıyla sosyal destek kaynaklarının azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle, 
yalnızlık duygusunu azaltmaya yönelik, sosyal desteğin koruyucu yönü 
göz önüne alınarak sosyal etkileşim fırsatlarını artırmanın ve sosyal destek 
mekanizmalarının geliştirilmenin depresyon için önleyici müdahalelere etkin 
katkılar sunacağı düşünülmektedir. Öte yandan, depresyon ile mücadelede ise 
sosyal beceriler geliştirmek ve uyumsuz sosyal bilişi ele almak olmak önemli 
olacaktır. Masi ve arkadaşları (2011), sosyal etkileşim fırsatlarını artırmanın ve 
sosyal desteği geliştirmenin sosyal izolasyonu azaltmaya yönelik bir strateji 
olduğunu, sosyal becerileri geliştirmenin ve uyumsuz sosyal bilişi ele almanın 
ise sosyal etkileşiminin kalitesine odaklanarak duygusal yalnızlığı azaltmaya 
yönelik bir strateji olduğunu belirtmektedir.

İleri yaş yetişkinlerde sosyal etkileşimi artırarak sosyal destek sağlayacak 
önemli faktörlerden biri internetin iletişim amaçlı kullanılmasıdır. Son yıllarda 
internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yeni bir iletişim modeli 
ortaya çıkmıştır. Özellikle kötü sağlık koşulları sebebiyle evden çıkmakta 
zorluk yaşayan bireyler için internetin iletişim amaçlı kullanılması aile 
üyeleri ve arkadaşlar ile iletişim kurulmasının, sosyal ağları etkin bir şekilde 
sürdürmeye katkı sağladığı için yalnızlık duygusunu azalttığı bulunmuştur 
(Sum, Mathews, Hughes ve Campbell, 2008). Bu nedenle, teknoloji ile orta yaş 
ve dönemi sonrasında tanışmış ileri yaş yetişkinlerin çevrimiçi iletişimi daha 
sık kullanmaya yönlendirilmesinin, yalnızlık duygusunu azaltabileceği ve bu 
sayede de depresyon için önleyici bir strateji olacağı düşünülmektedir.

Pek çok psikolojik rahatsızlığın belirtilerinin hafiflemesinde destek 
gruplarının etkin rolü kanıtlanmıştır (Agronin, 2009). Bu kapsamda depresif 
semptomları önlemede ya da tedavide, ruh sağlığı uzmanları tarafından ileri yaş 
yetişkinler için destek gruplarının kurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
Grup müdahalelerinin, sosyal olarak izole olmuş ve yoğun yalnızlık hissi 
yaşayan ileri yaş bireylerde yeni arkadaşlıklar edinmek için bir fırsat olması 
yanında ve sosyal beceriler geliştirmek adına da bir rehberlik sağlayacaktır 
(Masi ve ark., 2011). Özellikle sosyal izolasyon ve yalnızlığın altında yatan ortak 
nedenleri paylaşan kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek grup çalışmalarının 
izolasyonu azaltabileceği (Chow, Caserta, Lund, Suen, Xiu, Chan ve Chu, 
2018) bu sayede depresif semptomları hafifleteceği düşünülmektedir.  Ayrıca, 
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grup etkileşimlerinin bireyin kendisinin ve gruptaki diğer bireylerin yaşadığı 
semptomlar ya da psikososyal sorunlar hakkında konuşmasını sağlayarak bu 
sorunların kabulünü ve normalleştirmeyi kolaylaştırması beklenmektedir. 
Ayrıca grup çalışmalarının başkalarına faydalı olma deneyimine olanak tanıdığı 
bilinmektedir (Agronin, 2009). İleri yetişkinlerde başkalarının yaşamına katkıda 
bulunma ve faydalı olma deneyiminin, bu dönemde emeklilik süreciyle birlikte 
ortaya çıkabilen işe yaramadığına ilişkin düşünce ve bu düşüncenin yarattığı 
durgunluk hissi (Erikson, 2018) ile başa çıkmaya yardımcı olması olasıdır.

Yalnızlık öznel bir deneyim olduğundan, grup ile kurulacak sosyal 
etkileşime ek olarak, depresyon önleme ve tedavi çalışmalarında ruh sağlığı 
uzmanlarının bireyin yalnızlık algısı üzerine de çalışmasının yalnızlık düzeyinin 
azaltılmasında önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ileri yaş 
yetişkinlerde grup çalışmalarının yanı sıra bireysel psikoterapilerin de önleyici 
ve tedavi edici etmenlerin arasında yer alması önemlidir. Özellikle, bilişsel 
davranışçı psikoterapi bireyin yalnız hissetmesine neden olan olumsuz otomatik 
düşüncelerin yerine işlevsel olan düşüncelerin geliştirilmesini sağlayarak 
yalnızlık duygularını azaltmaya katkı sunacaktır (McWhirter, 1990; Cacioppo, 
Grippo, London, Goossens, ve Cacioppo, 2015; Käll, Jägholm, Hesser, 
Andersson, Mathaldi, Norkvist, Shafran, ve Andersson, 2019). Bu nedenle 
özellikle sosyal etkileşimi az olmamasına rağmen yalnızlık duyguları yoğun 
olan ve depresif semptomlardan yakınan ileri yaş yetişkinlerde bu duyguları 
azaltmada bilişsel davranışçı psikoterapilerin önemli katkısı olabileceği 
düşünülmektedir.

Bilişsel davranışçı terapiye ek olarak, farkındalık (mindfulness) temelli 
çalışmaların da o ileri yetişkinlerde yalnızlığı azaltmada etkin olacağı 
düşünülmektedir. Bilinçli farkındalık kişinin dikkatini, yargılayıcı olmadan 
ve kabullenici bir biçimde o an yaşanmakta olanlara odaklayabilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Brown ve Ryan, 2003) ve nevrotizm ile psikolojik sıkıntı 
düzeyini azaltmak konusunda etkin bulunmuştur (Armstrong ve Rimes, 2016; 
Hanley, de Vibe, Solhaug, Gonzalez-Pons ve Garland, 2019). Özellikle ileri 
yetişkin kadınlarda sosyal ve duygusal yalnızlığın en güçlü yordayıcısının 
nevrotiklik olduğu (Köroğlu, 2022) göz önüne alınarak farkındalık temelli 
(mindfulness) çalışmaların kadınlarda yalnızlık düzeyini etkin olarak 
azaltabileceği düşünülmektedir.

Yalnızlığı azaltmaya yönelik çalışmaların hepsi önemlidir. Ancak sosyal 
etkileşimi artırma, yakın ilişkiler kurma, tek başına kaldığında eğlenceli vakit 
geçirmesini sağlayabilecek ilgi alanları oluşturma, belirli konularda derinlik 
kazanma ve uzmanlaşma yetişkinin ileri yaş dönemine yapabileceği en 
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önemli yatırımdır. Bireyin kendine ve sosyal ilişkilerine yaptığı yatırımın ileri 
yaşlarda yalnızlığın yaratabileceği yıkımları önlemenin en temel yolu olduğu 
düşünülmektedir.

3. Sonuç ve Öneriler

Bu derleme çalışması, ileri yetişkinlerde yalnızlığa neden olan faktörleri 
sosyo-demografik değişkenler, bağlanma perspektifi ve kişilik özellikleri 
açısından gözden geçirmiş, depresyon ile ilişkisini incelemiştir. Ayrıca, sosyal 
destek kuramı dahilinde ileri yaş yetişkinlerde depresyon için koruyucu 
olabilecek faktörlere ve tedavisine yönelik önerilere yer verilmiştir. Alan 
yazın incelendiğinde, sosyo-demografik değişkenlerden düşük eğitim düzeyi, 
düşük gelir düzeyi, kronik bir rahatsızlığı bulunmasının yalnızlık için risk 
faktörleri olduğu görülmektedir. Ancak medeni durum, cinsiyet değişkenlerinin 
yalnızlık üzerindeki etkisi değişkenlik gösterdiği dikkat çekmektedir. Ek olarak, 
kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stilinin ve nevrotik kişilik özelliğinin yalnızlık 
düzeyini ve depresif semptomlara yatkınlıkları artırdığı belirtilebilir. Farklı yaş 
dönemlerinde bağlanma ve yalnızlık, kişilik özellikleri ve yalnızlık arasındaki 
ilişkileri inceleyen çalışmalar olsa da ileri yetişkinlerde bu değişkenler arasındaki 
ilişkileri değerlendiren çalışmalar sınırlıdır. Kişilik ve bağlanma stili yaşam boyu 
gelişimi etkileyen özellikler olarak düşünülse de ileri yetişkin çalışmalarında bu 
değişkelere daha az yer verilmiştir. Bu alanda daha çok veriye ihtiyaç olduğu 
görülmekte ve araştırmacıların bu alana önem vermesi önerilmektedir.

Sosyal desteğin koruyucu rolü göz önüne alınarak, ileri yetişkinlerde, 
çevrimiçi platformlardan sağlanan sosyal destek kaynaklarının geliştirilmesinin, 
ruh sağlığı uzmanlarının öznel yalnızlık algısı üzerine bilişsel psikoterapi 
uygulamalarının ve ileri yaş yetişkinlere özgü grup çalışmalarının 
gerçekleştirilmesinin yalnızlık düzeyinin azaltılmasına yardımcı olarak 
depresyonu önleme ve tedavisinde etkin olacağı düşünülmektedir.
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1. Giriş

Kültür bir topluluğu oluşturan bireylerin edindiği bilgi, inanç, sanat, 
ahlak, gelenek ve göreneklerle her türlü beceri ve alışkanlıklardan 
oluşan karmaşık bir bütündür. Herhangi bir topluluğun oluşturduğu 

kültür, tarihsel süreçte hem kendi iç dinamikleri hem de başka kültürlerle 
girdiği etkileşim nedeniyle sürekli değişir ve dönüşür. Bir topluluğu oluşturan 
insanların tutum, davranış ve duygularını tarihin belli bir noktasında 
somutlaştıran sanat etkinliği, kültürün en önemli öğelerinden biridir. Belli bir 
dönem ve coğrafyadaki düşünce yapısı, bilgi düzeyi ve toplumsal koşulları 
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yansıtır. Bu nedenle sanat eserleri zamanın ruhunu anlamamıza yardımcı olur 
(Akengin ve Aypek Arslan, 2017).

Neolitik dönemde yerleşik hayata geçen insanoğlunun hayatına giren 
kil, ateş bulunana kadar güneşte kurutulup kap kacak olarak kullanılmıştır. 
İlk seramiklerin oluşumu ile insanlar kili şekillendirmeyi ve onu kullanmayı 
öğrenmişler sadece günlük kullanım eşyası değil, heykeller, savaş aletleri ya da 
süs eşyaları da yapmaya başlamışlardır. Kilin bu denli hayatlarına dahil olması 
demek, zamanla ondan daha farklı teknikler ile ve daha farklı formlarda ürünler 
yapılması demektir. Çininin kimyevi bileşiğinin bilinmediği bu dönemlerde, 
kimya tekniklerinin, kil yapısının, su ilavesinin, bünyesinin, pişirim süresinin 
tamamı ile deneme yanıma yolu ile öğrenilmesi ve bunların da günümüz 
üreticisine aktarılması belli bir birikim sonucu olmuştur. Tüm bunlar, çini 
kullanımının sanat olması seramik ile başlayan kil kullanımının zamanla farklı 
içerik ve formlara dönüşerek uygulanması, çininin mimari dekoratif süslemeleri 
yanında sanatsal ürünler olarak kullanılması belli bir zaman dilimine yayılmıştır. 
Hatta Selçuklular döneminde mimari alanda kullanılan çini parçaların o zamanda 
endüstriyel üretim olmadığı ve teknolojik uygulamaların henüz kullanılmadığı 
sebebi ile elde yapılmasından hepsinin belli bir sanatsal değeri ve özgünlüğü 
bulunmaktadır. Çini tarihi de çok eskilere uzanmaktadır. “ÇİNİ” kelimesinin 
kökeni de porselen sanatını uygulayıp dünyaya tanıtan Çinlilerden gelmektedir. 
Çin’de yapılan ve uygulanan porselen çini tekniğine benzetildiği için bu ismi 
almıştır. Tarihimizde çini Uygurlular dönemine kadar kadar uzanan bir süreçte 
görülmektedir. Uygurların Karahoço bölgesinde sırlı tuğlalara rastlanması da 
bunu doğrular niteliktedir. Uygurlar, Gazneliler ve Harzemşahlılar döneminde 
başarı ile uygulanan çininin en parlak dönemi Anadolu Türk Sanatında 
görülür. Selçuklu döneminde firuze rengin hakim olduğu levha ve mozaik 
şeklinde yapılmış olan çiniler ilk örneğini Konya Sırçalı Medresede ve Karatay 
Medresesinde vermiştir (Aslanapa, 1989).
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2. Çini Sanatı

Görsel 1. Konya Sırçalı Medres

. 

Görsel.2. Konya Karatay Medresesi Müzesi

Konya Sırçalı Medrese ve Karatay Medresesi Müzesinde görülen Anadolu da çini 
sanatı, süsleme amacı ile mimari alanlarda hem iç cephede hem de dış cephede 
başarı ile uygulanmıştır. Çini sanatındaki bu güzel uygulamaların sayısı oldukça 
çoktur. Çini merkezi sayılabilecek olan İran’da bile Anadolu Selçuklularda 
görülen motif zenginliği görülmemektedir. Daha çok mor, firuze, yeşil, lacivert 
renkli çiniler karşımıza çıkar. Selçuklu çinilerinde baskın renk firuzedir. Dini 
mimaride ve saray mimarisinde karşımıza çıkan çiniler, dini yapılarda yıldız, 
palmet, sülüs yazı kuşakları şeklinde olduğu gibi, İran bölgesindeki kadar çok 
olmasa da “mozaik çini” şeklinde de görülmektedir. Bu zengin süslemeler 
dekoratif anlamda da hayatın bir parçası olmuştur. Selçuklularda bu dekoratif 
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süslü plaka ve parçaların bütünü ile örülmüş duvarlar dönemin ünlü saray 
yapılarını kaplamaktadır. Saraylara ya da dini yapılara verilen sırça unvanı çini 
üzerindeki camsı tabakadan gelmektedir. 

Çini, ham bünye, boya ve sır olmak üzere bu üçünün bir araya gelmesi 
ile oluşur. Sır dediğimiz diğer adı sırça olan camsı maddedir. Kil şekillendirilip 
800 0C ile 900 0C arasında ön pişirimi yapılır, üstüne dekorlama yapıldıktan 
sonra sır atılarak hem çiniye sağlamlık kazandırılır hem de görsel olarak ayrı 
bir değer kazanır. Bu çini kullanımının bilindik güncel kullanım şeklidir. Bünye 
içerisinde, kil, feldspat ve kuvars bulunduran çini çamuru tarihsel süreçte farklı 
aşamalardan geçmiş ve farklı şekillerde üretilmiştir. Firit dediğimiz madde 
camsı sırçadır. Firitli çiniler kuvars bakımından zengin çamurdan yapılmıştır. 
Yeryüzünün %25’ini teşkil eden kuvars silisyumunun bir bileşenidir (Arcasoy, 
2013).

Çini bünyeye beyaz rengini veren kuvarstır. Selçuklu çinileri ve Osmanlı 
çinilerinin bu şekilde olmasının sebebi içeriğinde kuvars ihtiva etmesidir. 
İkisinin birbirinden farkı ise Selçuklu çinilerinde eritici olarak alkali bileşiğin 
olması Osmanlılarda ise kurşun bileşiğin kullanılmasıdır. Bu bileşim İslam 
sanatçılarına has olduğu için Karahan’ılar döneminden önce görülmez (Pala, 
2018). Hazırlanan çamurların içerisine kurşunlu ya da alkali firit eklenmesinin 
sebebinin ise eski dönemlerde çamurun zinterleşme olayının kolay olması için 
yapıldığı düşünülmektedir. 

Görsel.3. Firitli Çini

Günümüzde çini mimari süsleme aracı olarak da kullanılmıştır. Figürsel, 
hayvansal ve bitkisel üslupta yapılmış olan çiniler, özellikle Selçuklu dönemi 



TÜRK ÇİNİ SANATINDAKİ MOTİFLERİN ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE UYGULANMASI; KARACA ÖRNEĞİ     419

saray çinilerinde görüldüğü gibi haç, altıgen, yıldız ve kare biçimlerden 
oluşmaktadır. Desenler işlendikten sonra şeffaf sır ile kapatıldığı için sır altı 
dekor adı verilir (Arık, 2007). Sır altı dekorda, ilk pişirimi yapılmış (bisküvi 
pişirim) bünye üzerine çeşitli renk oksitler ile hazırlanan sır altı boyalar ile 
dekorlama işlemi yapıldıktan sonra çini için kullanılan transparan çini sırı 
uygulanır ve ikinci bir pişirim yapılır. Bu pişirime sır pişirimi adı verilir ve çini 
için tüm işlemler tamamlanmış olur.

Görsel.4. Sır Altı Dekorlama, Emine Cantürk-2016

Bazı kaynaklara göre üretilen ürünlerden bir kısmı slip dekoru olarak kendini 
ayırır. Özellikle milet tipi ismi verilen seramikler kültürlerarası etkileşimin 
bir örneğidir (Fındık, 2007). Şehirler arasında yapılan göçler, farklı kültürel 
ürünlerin birbiri ile olan birleşimi sanat alanlarının yayılmasına ve yeni 
tekniklerin gelişmesine sebep olmuştur. Milet tipi seramikler de, Beylikler 
Döneminde görüldüğü şekli ile 12. ve 13.yüzyılda İran ve Kuzey Suriye de etkin 
olan, mavi, turkuaz ya da siyah boyalı eserlerin sıraltı tekniği ile uygulanmasının 
kültür etkileşimleri sayesinde yayılmasının bir sonucu olmuştur (Pala, 2018). 
Slip teknikle yapılan çiniler, pişmiş olan bünye üzerine slip ile akıtma yaparak 
yapılan desenlerin üzerine (bu desenler renklendirilmiş çamur ile yapılır) sır 
atılması ile tamamlanır.
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Görsel. 5. Slip Teknikli Vazo

Turkuaz sır altında siyah desen dekor yapılan bu çinilerdeki özellikleri Kubadabad 
Sarayı çinilerinde sıklıkla görürüz, siyah renk veren oksit ile yapılmış dekor 
üzerine turkuaz sır atılarak oluşturulan iki renkli çini uygulamaları da vardır.

Görsel.6. Sıraltı Tekniğinde Siren, Köpek, Çift Kuşlar ve Yırtıcı Kuş Tasvirli 
Yıldız ve Soyut Bitkisel, Geometrik Desenli Haç Formlu Çiniler. Kubadabad, 

Büyük Saray, Konya Karatay Müzesi. (Foto. R. Arık)

Rölyef bu teknik ile ıslak halde bulunan bünye üzerine ikinci bir kat olarak 
yapılacak olan desen kabartma şeklinde yapılır. Sgrafitto kazıma demektir. Hafif 
nemli bünye üzerine renkli ya da renksiz sır atılarak desenin hafifçe kazınması 
ile yapılır. Böylece alttaki renk farklı olarak görülür. Ya da iki farklı sır atılarak 
üstteki sırın kazınması ile de yapılabilir. 



TÜRK ÇİNİ SANATINDAKİ MOTİFLERİN ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE UYGULANMASI; KARACA ÖRNEĞİ     421

Selçuklu dönemi çini kullanımında hem dış mekân da hem de iç süslemede 
sır altı dekor kadar sır üstü dekor da sıklıkla kullanılmıştır. Selçuklular mimari 
yapılarının dış kısımlarında gerek bitkisel gerek geometrik süslemelerde ya da 
yazı kuşaklarında en çok sevdikleri renk olan turkuazı kullanmışlardır. Turkuaz 
renk Selçuklu çinileri için en nadide en gözde renk olarak yerini almıştır (Özkul, 
2020). Genellikle mimari alanlarda kullandıkları sırlı tuğlalar, turkuaz, patlıcan 
moru, lacivert renklerde görülür.

Görsel.7. İnce Minareli Medrese/Konya
Sırlanmış çini üzerine uygulanan altın yaldız Selçuklu döneminde turkuaz ya 
da tek renkli çinilerde daha çok kullanılmıştır. Altın uygulandıktan sonra bir 
pişirim daha yapılarak yüzeye tutunması sağlanır.

Lüster tekniği ismi verilen teknikte, dekorlanmış ve sırlanmış olan çini 
üzerine bakır oksit ya da gümüş oksit içerikli boyalar ile ikinci bir süsleme 
yapılarak tekrar fırınlanması sağlanır. Bu çiniye yanardönerli bir görüntü verir. 
Ya da dekorlama olmadan sırlanan bünye üzerine sır üstü dekorlama olarak 
uygulanır.

Görsel.8. Kubadabad Sarayı Lüster Tekniği Çini Örneği, Konya Karatay 
Medresesi Çini Eserleri Müzesi



422    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

“Anadolu’ da tek renkli desensiz saydam olmayan sırlı çiniler de üretilir. 
Sıraltı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir yüzey 
elde edilmesine minai tekniği denir. Bu teknik daha çok İran’da kullanılmıştır. 
Perdah, sırın içine maden tozu karıştırılarak yapılır; perdahta en iyi sonuçları 
veren metaller, sırasıyla altın, gümüş ve bakırdır. Perdahlanan çiniler, madeni 
parıltılarını yitirmemeleri için, düşük ısılarda fırınlanırlar. Perdah türleri ikiye 
ayrılır; minai, ısıya dayanıklı olan renkler sır altında, az dayanıklı olanlarsa 
sır üstünde kullanılır. Mavi, mor, firuze ve yeşil renkler sır altında, kiremit 
kırmızısı, beyaz, kahverengi ve siyah renkler de sır üstüne konularak boyanır ve 
düşük ısıda fırınlama işlemine sokulur. Sahte minai, Lacivert sır üstüne renkler 
işlendikten sonra, düşük ısı altında fırınlama yapılır” (URL.1.) Sahte mozaik 
tekniği, çinilerin küçük parçalar halinde kesilerek belli bir kompozisyona uygun 
şekilde yerleştirilmesi ile yapılır.  Sahte mozaik tekniğinde ise sır üzerinde 
kazıma yapılarak alttaki bünye rengi ortaya çıkar ve desen oluşur.

2.1.	 Süslemede	Kullanılan	Motifler

Süslemede kullanılan motifleri dört gruba ayırmak mümkündür Bunlar; 
Bitkisel motifler; Rumi, kelime manası Anadolulu demektir. Anadolu’nun doğu 
Roma imparatorluğundan alınmasından sonra buraya Diyar-ı Rum, burayı 
fethedenlere de Rum Selçukluları denmesinden dolayı çok sevilerek kullanılan 
bu motife Rumi denilmiştir (Aktaran, Şimşir, 1990). İlk Müslüman-Türk devleti 
olan Karahanlılar döneminde gelişen Rumi motifi, stilize edildikleri şekilde 
kıvrık dallar üzerinde kullanılmıştır. Bitkisel destekli kullanılan bu motif 
sonraki dönemlerde de aynı şekilde devam ettiği için bitkisel kökenli olduğu 
düşünülmesine rağmen, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemindeki Rumi 
motiflerinin hayvan motifleri ile olan yakınlığından dolayı bu motifin hayvansal 
kaynaklı olduğu da düşünülmektedir (Megep, 2008).

Görsel .9. 13.yy Konya Hz. Mevlana Dergâhında Bulunan Bir Rumi Desen

Selçuklular döneminde ise Rumi motifi ilk defa Kubadabad çinileri üzerinde 
karşımıza çıkar. Konya ve çevresinde bulunan Selçuklu yapılarında da sıklıkla 
kullanılmıştır. Alâeddin Camii ve Konya Sırçalı Medrese buna örnek verilebilir.
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Görsel.10. Kubadabad Sarayı Bitkisel ve Figürsel Kompozisyon

Palmet, motifinin kaynağı Mısır olarak gösterilmektedir. Palmiye ağaçlarından 
dolayı olduğu söylenir. Bizim kökenimizde ise kaynak olarak Orta Asya 
gösterilmektedir.

Görsel. 11. Palmet motifi

Sağsa ve solda kıvrılarak aşağı kadar inen iki yaprağın ortasında bir tepe 
yaprağı vardır. Palmet motifinin yukarıda da görüldüğü gibi farklı şekillerde 
resmedilmesi mümkündür. Lotus motifi Şimşir (1990) göre, lotus ve palmet 
motifi rumi motifinden türemiştir. Simetrik iki rumi yaprağına bir tepe yaprağı 
eklenmesi ile oluşur (Şimşir, 1990).

Görsel.12. Lotus Motifi

Geometrik süsleme; Selçuklu dönemi denildiğinde akla gelen firuze, mor ve 
lacivert çiniler ile, sonsuzluğa gider tarzda yapılmış geometrik motiflerdir. 
Geometrik desenler tarihin ilk zamanlarından itibaren kullanışmış ve döneminde 
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de ustaca kullanılmıştır. Selçuklu dönemi geometrik süslemelerini üç gruba 
ayırmak mümkündür.

Görsel.13. Zencrekler

Geometrik motiflerden biri olan geçmeler diğer adı ile zencerek motifi farklı 
çizgilerin kesişmesi ile ya da birbirlerinin içinden ve dışından geçmeleri ile 
oluşur. Çizgilerden oluşan geometrik motifler, kısa çizgilerin birbirlerine paralel 
olarak ya da olmayarak aynı uzunlukta ve farklı uzunluklarda yerleşmesi ile 
oluşur. “Yatay, dikey ve çapraz eksenlere yerleştirilen kırık çizgilerin değişik 
açılarda kırılması ile zeminde değişik kompozisyonlar elde edilir. Kırılan 
çizgiler birbirine eşit uzunlukta veya farklı uzunlukta olabileceği gibi, birbirine 
paralel veya paralel olmayan çizgilerin kesişmesinden de olabilir  (Şimşir, 1990). 
Yine aynı şekilde kırık çizgilerin birleşmesi ile oluşan kapalı kompozisyonda 
devamlılık göze çarpar. Sanki sonsuza gider hissi vardır. Aynı desen sürekli 
tekrar eder. 

Görsel.14. Geometrik Kompozisyon
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Görsel.15.Geometrik Kompozisyon

Selçuklu dönemi geometrik süslemelerinin içinde önemli bir yer tutan yazı 
kuşakları iki farklı şekilde yazılır. Bunların biri daha geometrik olan kufi ile 
yumuşak yuvarlak hatlara sahip olan sülüs yazı kuşağıdır. Selçuklu sanatında 
çini kullanımında figürlü çiniler genellikle saraylarda görülür. İslamiyet’in 
tasvir yasağından dolayı dini yapılar içinde figürlü seramik görülmez. 
Figürlü motifler de insan ve hayvan motifleri olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan 
kaynaklı motiflerde Orta Asya etkisi görülür. Bilindiği gibi her gelen dönem 
bir öncekinden etkilenerek devam eder. Orta Asya da Uygurlar bölgesinde 
yaşayan Türk tiplerinin yuvarlak hatlı, çekik gözlü, badem ağızlı tipi Selçuklu 
dönemi çinilerinde karşımıza çıkar. Tiplemeler genelde elinde kudreti ve gücü 
temsil eden nar, balık ya da haşhaş tutar şekilde resmedilmiştir. Kadın figürler 
de sıklıkla görülür. Kadınlar bağdaş kurmuş şekilde tasvir edilmiştir ve gayet 
gösterişli kıyafetleri ile hanım sultanlığa yakışır bir görüntü sergilerler. 

Görsel.16. Kadın Figürü-Kubadabad- Kubadabad Sarayı Çinileri
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Görsel.17. Elinde Nar Tutan Ayakta Erkek Figürü

Bu figürlü çiniler Konya Kubadabad Sarayı kazılarında ortaya çıkartılmıştır. 
Sarayın çeşitli bölümlerindeki süslemelerde sultan ve çevresini yansıtan 
figürlü çiniler göze çarpmaktadır. Cepheden görünen, bağdaş kuran sultan ve 
diğer saraylı tasvirleri, Kubad Abad’ da en geniş figürlü çini grubudur. Bağdaş 
kuran figürler çoğu kez elinde nar veya haşhaş meyvesi veya dalı, mendil veya 
çiçek tutar. Kimileri de elinde kadeh veya burç ve bolluk simgesi balıkla tasvir 
edilmiştir. Yıldız çinilerde yer alan kimi insan figürleri ise, ayakta dururken, 
elinde keçi, tavşan taşırken, bazıları da meyve tutarken görülmektedir. Bunlar 
av partilerini izleyen şölenlerde hizmet eden saraylılardır (Önder, 1966). 
Selçuklu saraylarını süsleyen bu çiniler, hem gösterişin hem de saray hayatının 
bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Tüm bu anlatılan ve kullanılan motifler 
hem sanat eseri üretimine hem de endüstriyel üretime ışık tutmuştur. Geçmişin 
izlerinden kopmayarak aslını unutmayan insanoğlu, tasarım aşamasında yine 
kendi kültürel ögelerini kullanmıştır. Bu çalışmada ele alınacak konu Karaca 
firmasının endüstriyel üretimde aslına bağlı kalarak uygulamasını yaptığı 
geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan çini sanatımızın motiflerini özgün 
şekilde üretimlerinde kullanmasıdır. 

Karaca, 1973 yılında Arif Karaca ve kardeşleri tarafından küçük bir cam 
atölyesinde başlayan bir serüvenin ürünlerini günümüze sunmaktadır. Karaca, 
başarılı iş yürütme deneyimini geleneksel desenleri korurken de gösteriyor. 
Anadolu Selçuklu çini desenlerinin başarılı tasarımı ve uygulaması ile bir 
bakıma nesilden nesile kültür aktarımında da büyük bir rol sahibi oluyor. Kendi 
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anlatımlarına göre, Türk kültürünün mutfağının Selçuklu temelli olduğunu, 
Osmanlıların Selçuklulardan bu bayrağı aldıklarını ve bu kültürün devamını 
getirdiklerini söylüyorlar.  Kendileri de Mai serisinde bunu gösteriyorlar. Mai 
anlamı mavi demektir. Bu manidar isim Selçuklu dönemi dendiğinde akla 
gelen mavi rengi çağrıştırıyor. Ürün grubunu eline alan bir insan, isim anlamına 
baktığında kutu tasarımını da görünce kendini bir an o dönemde hissediyor. 
Bu başarılı girişimde yapılmış olan ürünlerin bir bölümünü inceleyip, çini 
desenlerinin uygulama yollarını da görebiliriz.

3. Karaca Mai Serisi

Örnek.1. Karaca Mai serisi ikili fincan şeklinde piyasaya sürülen bu üründe, 
Selçuklularda çok bilinen cennet ile ilişkin olduğu söylenen tavus kuşu kul-

lanılmıştır. Tarih boyunca kendisine ölümsüzlük ile şans, kuvvet gibi pek çok 
anlamlar yüklemiştir. Burada da bitkisel motiflerin arasına yerleştirilen tavus 

kuşu tasarımda özgün şekilde yansıtılmıştır.
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Örnek.2. Karaca Mai serisi servis tabağı olarak üretilen bu tabakta, Selçuklu-
larda en çok kullanılan motiflerden birisi olan lotus kullanılmıştır. Tabak üze-
rinde stilize olarak tasvir edilmiş lotus motifi, bereketi simgeleyen bir motiftir.

Örnek.3. Karaca Mai Serisi tabak olarak üretimi yapılan bu üründe, tarih 
sahnesinde ilk çağlardan bu zamana kadar adından bahsettiren Balık motifi 

kullanılmıştır. Bu motif Selçuklular için bereketi simgelemiş ve nazarlık olarak 
dahi tercih edilmiştir. Saraylarda bulunan figürlü sultan çinilerinde figürün 

elinde tuttuğu balıkta buna örnektir.
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Örnek.4.  Karaca Mai Serisi çay takımında üretilen bu parça ve aynı desenle 
tekstil üretiminde yapılmış olan bir kılıf üzerinde penç motifini görüyoruz. 

Gülleri andıran bu motif yukarıdan görünümünün resmedilmesidir. Çini üze-
rinde ve tezhip üzerinde sıklıkla kullanılır.
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Örnek.5 Karaca Mai serisine ait olan bu şekerliğin üstünde resmedilmiş olan 
Hatayı motifidir. Hatai motifi, bu gruba ait olan çiçek motifinin ortadan ikiye 

bölünerek resmedilmiş şeklidir. Yine çini ve el yazmalarında sıklıkla kullanılır.

      

Örnek.6 Karaca Mai serisine ait olan sol görselde bulunan tekstil ürünü ve sağ 
görselde bulunan cam ürünü üzerinde yansıtılan Yığma Bulut motifidir. Çini ve 
minyatürlerde kullanılır. Üst üste resmedilen bulutlar bir araya gelince büyük 

bir topluluğu oluştururlar.

4. Sonuç

Geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan çini sanatı, Anadolu Selçuklular 
döneminde zirve noktasını yaşar ve hem mimari açıdan hem de süsleme 
açısından kullanım alanı bulur. Çini sanatının gelişmesi ile yeni renkler bulan 
insanoğlu zaman içerisinde çini parçalarını çeşitli şekillerde kullanmaya başlar. 
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Çini üzerinde bulunan birçok motif sanat alanında sanatçıya ilham kaynağı 
olduğu gibi endüstriyel alan içerisinde de kendisine yer edinir.

Birçok mutfak grubunda üretim içerisinde önemli pazar payına sahip 
olan Karaca firması, üretmiş oldukları el dekoru ürünlerde geleneksel sanatlar 
içerisindeki birçok motifi endüstriyel alanda kullanır. Mai adını verdikleri 
ürün grubunda, geleneksel çini motiflerini porselenden tekstil ürünlerine kadar 
pek çok malzeme üzerinde başarı ile kullanırlar. Kültürlerin aktarılmasında 
ve tanıtılmasında geleneksel motiflerimizin kullanılmasının önemli olduğu 
görülmektedir.
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GİRİŞ 

Sanat, yaşama ve eylemlere ilişkin üretimleriyle, inanç düzeyinde yer 
alan din, ahlak ve düşünce gibi toplumu olşturan üst kurumlarla kurduğu 
ilişkilerdeki etkinliğiyle, toplumsal değişimlerde aktif rol oynamıştır. 

Toplumların tarihine bakıldığında sanat, çağlar boyunca toplumların çeşitli 
gereksinimlerini karşılayan bir rol üstlenmiştir Çeken, Akengin ve Aypek Arslan, 
2017). Eski dönem yerleşmelerinde görülen kullanım ürünlerinde bezemeler 
erken dönem sanat üretimleri olarak değerlendirilebilmektedir.  

Neolitik döneme yeni taş devri ya da cilalı taş devri adı da verilmektedir. 
Neolitik dönemden önce buzul çağ döneminde iklimin soğuk olması ile 
göçebe toplumlar mevcuttu. Mezolitik dönemden itibaren iklim koşullarının 
değişmesi ile insan nüfusu da artmaya başlamıştır. Neolitik dönem ile yerleşik 
hayata geçilmesi, tarım ile uğraşılmaya başlanması ile normal yaşam süreci 
de başlamıştır. Bununla beraber köyler kurulmuş yerleşik yaşam hızla devam 
etmiştir. Bu dönem MÖ.10000-5500 arasında yaşamıştır. Bu dönemde yerleşik 
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yaşam üzerine bir yaşam tarzı benimsenmiştir. Bunları Mezopotamya da görmek 
mümkündür. Tarım ile artan iş yükü ve ekip biçme faaliyetlerinin getirdiği 
sorumluluk insanları yerleşik hayata teşvik etmiştir. Tarlalarının başından 
ayrılamamaları ve ekinleri ile ilgilenmeleri onları göç etmek yerine orada 
kalmaları gerektiğine inandırır ve bu da göçebe yaşam tarzı yerine yerleşik 
yaşam tarzının benimsenmesini sağlamıştır. Aslında günümüz şartlarında bilim 
diye adlandırdığımız her bilginin deneme yanılma yolu ile ortaya çıktığını 
biliyorsak, insanoğlunun da neolitik dönem dediğimiz bu dönemde, topraktan 
ürün elde etmeyi keşfetmesi, değişen iklim koşulları ile kendilerine miras kalan 
avcılık sayesinde avlanmaya başlaması, taşa şekil verip onu süslemesi, çanak 
çömleklerin üzerine desenler yapması hepsi deneme yanılma yolu ile düzene 
oturmuş ve kabul görmüş gerçeklerdir. İnsanların günümüzdeki sosyal ve 
ekonomik durumunun temellerinin çağ neolİtik çağdır. 

Hacılar ve Çatalhöyük Yerleşmelerindeki Neolitik Dönem Bezemelerin 
İncelenmesi

MÖ. 7000’li yıllarda başlayarak Kalkolitik dönemin başlangıcına kadar devam 
eden bu dönem, çanak çömlek yapımının süregeldiği çanak-çömlekli neolitik 
dönem ve çanak-çömlek kullanımının olmadığı akeramik dönem olmak üzere 
iki gruba ayrılır. 

Bu dönemle beraber insanlar göçebelikten uzaklaşarak yerleşik hayata 
geçmeye başlamışlar tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar üretmeye başlamışlar 
ve köy yaşamına geçiş yapmışlardır (Esin, 1997). 

İnsanların beslenme alışkanlıkları ve besine dayalı ihtiyacın artması ile 
tarım da değer kazanmış ve tahıllar, baklagiller ekilerek ürün elde edildiği gibi, 
hayvancılık ile besiciliğe de başlanmıştır. İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçişi, 
ekmeyi ve biçmeyi öğrenmesi, hayvancılık ile uğraşması artık onun göçebe 
hayat tarzından sıyrılmasını gerekli kılmıştır. Ektikleri tarlalarını kontrol etme 
ihtiyaçları bile yerleşik hayata geçmeleri için başlı başına büyük bir etkendir. İlk 
zamanlarda yaptıkları basit evlere zamanla depo gibi alanlar ekleyerek yerleşim 
alanlarını da değiştirmeye başlamışlardır (Öztan, 2009).

Bu dönemde yapılmış olan kap kacaklar ahşap ve taştan yapılıyordu. 
Ağırlıklı olarak volkanik bir cam türü olan obsidiyen malzemenin uygulamalarını 
süs eşyalarında ya da savunma ürünlerinde görmek mümkündür.  
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Görsel.1. Çatalhöyük Kazılarında Bulunmuş Obsidiyen Eşyalar

Savunma araçları ve süs eşyalarının yanında heykellerde yapmışlardır. Çanak 
çömleğin henüz kullanılmadığı dönemde dahi bu şekilde süs eşyalarına ya 
da kabartma figürlere rastlamak mümkündür. Çanak-çömleğin olmadığı 
neolitik dönemde plastikliği olan malzemeden yapılma heykellerin yanı sıra, 
Göbeklitepe ve Nevali Çori gibi alanlarda karşılaşılan dikili taşlarda vardır. Bu 
taşlara kabartmalar ile çeşitli figürler işlenmiştir. Göbeklitepe’de bulunan taşlar 
üzerinde el, kol, hayvan figürleri ağırlıkta iken, Nevali Çori’de insan figürlerinin 
sıklıkla işlendiği görülür (Öztan, 2009).

Neolitik dönemin ikinci evresi olan çanak çömlek uygulamalarının 
yapıldığı dönemde, kil şekillendirilmeye başlanmış şekillendirilen kil 
pişirim yapılarak kullanılmıştır. Bu bilimsel olarak büyük bir aydınlanma da 
sayılabilir. Teknolojinin olmadığı bu dönemlerde, günümüz teknolojisinde 
üretimi yapılan nesnelerin aynı günümüzde yapılan üretimler gibi sağlam 
ve kullanışlı olması bu büyük aydınlanmanın bir basamağıdır. İnsanoğlunun 
gelişim ve ilerlemesi buna da bağlı olarak toplumsal açıdan farklılaşması yeni 
ve yenilikçi ürünleri üretmeyi de gerekli kılmıştır. Tarım ve üretim de buna 
bağlı olarak artmıştır. 

Daha uzun süreli ve daha iyi korumalı olarak saklanabilen yiyeceklerin 
üretiminde ileriye gitmişler ve kendilerini tarım yönünde geliştirmişlerdir. 
Beslenme düzeninin değişmesi ve tarıma olan ihtiyacın artması ile tarımsal 
alanların kullanımı için yerleşik hayata geçen neolitik dönem insanı için 
tarım artık hayatının önemli bir bölümünü teşkil eder. İnsanoğlunun geç 
neolitik dönemde kili kullanmaya başlaması bir bakıma kendisine gelene 
kadar süreçte devam eden kültürel aktarımlar ile olmuştur (Dolmuş , 
2019). 
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Fakat çanak çömlekli neolitik çağ döneminde, kerpiçten ev yapımı 
başlamış ve ev yapımı ile birlikte yerleşik hayatın temelleri sağlam bir şekilde 
atılmıştır. Bu bilgiler ışığında çanak çömlek yapımının neolitik çağ için büyük 
bir geçiş dönemi ve atılım unsuru olduğunu söylemek mümkündür. 

Yalman’nın  (2006) aktardığına göre; Çanak çömlek yapımının 
önemi, yapıldığı yerleşim yeri, dönemin teknolojisi ve kil kaynakları ile 
ilişkileri, bölgenin sahip olduğu durum, bölgeler arası haberleşme, ticaret 
ilişkileri ve başta tarım ürünleri olmak üzere ne tür maddelerin üretildiği 
ve tüketildiği hakkında bilgili olabilmemizdir (Yalman, 2006., Aktaran: 
Sertkaya, 2019).

Dönem içinde yerleştikleri yerler tesadüfi bulunmuş yerler değildir. 
Topraklarının tarıma elverişli olması, hayvanlarının yayılımının rahat olması ve 
çanak çömlek yapımında şekillendirmeye ve pişirime uygun kil bulunması gibi 
sebepler yerleşik düzene geçmede önemli bir faktör olmuştur. Bu ve bunun gibi 
sebepler ile yerleşik düzene geçip ev mimarisi oluşturdukları ve yaşadıkları yerler 
Çayönü, Göbeklitepe, Nevali Çori, Aşıklı Höyük, Cafer Höyük, Çatal Höyük, 
Köşk Höyük, Kuruçay, Hacılar, Can Hasan, Erbaba, Yumuktepe, Gözlükule, 
ve Fikirtepe’dir. Bu çalışmada, neolitik dönem yerleşim merkezlerinden birisi 
olan ve kalkolitik döneme de ışık tutan geç neolitik döneme ait olan Hacılar ve 
Çatalhöyük yerleşkesini ve bezemeleri inceleyeceğiz. 

Geç neolitik yerleşmelerinden Hacılar bölgesi yerleşmesine bakacak 
olursak, Hacılar Burdur ilinin Hacılar köyüne yakın bir mesafede bulunan 1957-
1960 yılları arasında James Mellaart  tarafından yürütülen kazılar ile keşfedilmiş 
bir ören yeridir. Hacılarda bulunan köy yaşantısının sürdüğü bu merkezde 
çanak-çömleksiz, çanak-çömlekli ve Kalkolitik dönemin evreleri hayat bulmuş 
ve yapılan kazılarda bu yerleşim yerinin 16 defa yapılandığı tespit edilmiştir. 
Buraya 7 defa yerleştiklerini, dikdörtgenden yapılmış evlerin altında ata kültüne 
uygun olarak kafa taslarının bulunduğu, normal yaşam alanlarına uygun olarak 
ocakların bulunduğunu söyleyebilmekteyiz (URL-1).

Hacılarda yapılan kazılarda 9 tane yapı katı olduğundan bahsedilir. Genel 
olarak Neolitik dönem ve erken Kalkolitik dönem başı olarak kabul edilen bir 
yerleşmedir. En üste ilk Kalkolitik sonra Son Neolitik ve tam araştırılamamakla 
birlikte, höyüğün güney batısında çanak çömleksiz Neolitik kültür evreleri 
görülmüştür. Bunlardan ana toprak üzerinde ortaya çıkarılan çanak çömleksiz 
aşamada 1-7 yedi tabaka göstermektedir ve elde edilen verilere göre yaklaşık 
MÖ 7000’e tarihlenmiştir.

 James Mellaart’a göre, çanak çömleksiz yerleşim terk edildikten sonra, 
Hacılar höyüğü yaklaşık bin yıldır kültür boşluğu yaşamış ve yeni bir yerleşme 
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görmemiştir. Daha sonra son Neolitik dönemde Hacılar’a gelişmiş uygarlıkta 
bir topluluk yerleşmiştir bu yerleşenler tabaka IX-VI’nın sahipleridir (Aktaran: 
Sertkaya, 2019).

Görsel.2. Hacılar Yerleşkesi

Hacılar yerleşkesinde kazılar esnasında bulunan katmanlar arasında seramik 
eserlerin bulunduğu 1. ve 5. katman diğerlerine göre önemlidir. Bu katmanlar 
içinde I. ve V. Kat Kalkolitik dönemi, IV. ve IX. katlar Neolitik dönemi tarihler. 
Her dönemde olduğu gibi bu kültür yerleşkesinde de kendi hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için araç gereçlere ve kültürel miraslarının devamı olarak sanatsal 
alanda yaptıkları üretimlere şahit oluruz. Hacılar höyük seramik üretimleri 
açısından oldukça zengin bir yerleşim yeridir. Dini amaç güderek yapılmış 
kapların yanında, Çatalhöyük yerleşkesinde de karşımıza çıkan fakat onların 
yanında oldukça canlı oluşu ile dikkati çeken figürler, yeme içme ihtiyaçlarını 
giderecek seramik kaplar, ya da tarımda kullanılan araç gereçlerin varlığı ile bu 
höyük bizlere kültürel varlıklarının zenginliği hakkında bilgi vermektedir
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Görsel.3.4. Hacılar Höyük’te Bulunan Seramik Kaplar

Görsel.5.6. Hacılar Höyük’te Bulunan Seramik Kaplar

Hacılar da bulunan seramikler, boyalı, zikzak çizgili, üçgenlerin çoğunlukla 
olduğu ağırlıklı olarak geometrik şekilde boyanmıştır. Hacılar höyükte bulunan 
eserler içinde, perdahlı ya da bezemeli kaplar yanında ana tanrıça figürleri de 
bulunmuştur. Bu heykelcikler, kendileri için kutsal olmalarının yanında birçok 
ayinde de kullanılmıştır. Ana tanrıça ayakta durur halde, oturur halde, dinlenir 
halde tasvir edilmiştir. Çatalhöyük ve Hacılar gibi yerleşim yerleri başta olmak 
üzere birçok yerleşim yerinde ve uygarlıkta görülen bu figürünler aslında 
insanlara anaerkil bir kültürün ışığını da göstermektedir.  Kendilerince kutsal 
saydıkları bu figürünleri ya taştan ya da topraktan yaparak şekillendirmişlerdir. 

Görsel.7. Ana Tanrıça Figürü
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Hacılar höyük son Neolitik dönemi tarihleyen katmanlar içinde, yuvarlak 
dipleri olan iki yanında tutacak yerlere sahip çoğunlukla kase ve çömlekler 
sıklıkla karşımıza çıkar. Bunlar kızıl kahve üstüne krem renkli bantlar şeklinde 
görülebilmektedir. Boyamalar genellikle noktalar çizgiler şeklindedir. Kap 
kacakların büyük bölümü tek renkten oluşur ve  parlaklık kazandırılmıştır. 
Hacılar höyük tabakalarının tamamında bu ve buna benzer seramik formlara 
rastlanmıştır (URL-3). 

                      

Görsel. 8-9-10-11. Hacılar Höyükte Bulunan  
Bezemeli Çömleklerden Örnekler
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Bir diğer yerleşim yeri olan Çatalhöyük, Konya ilinin Çumra ilçesine 11 km. 
Hasan Dağına 136 km. uzaklıkta konumlanmış iki farklı bölümden oluşan 
bir höyüktür. Burada iki farklı dönemin yaşantıları hakim olmuştır. Bunlar 
Kalkolitik ve Neolitik çağdır. Kalkolitik çağ Batı Çatalhöyük adı verilen 
bölümde, Neolitik çağ ise Doğu Çatalhöyük adı verilen bölümde etkilerini 
göstermiştir. Çatalhöyükte Neolitik dönemin yerleşik düzeni ve bu dönemdeki 
yaşayış tarzı kendini bu yerleşkede de gösterir. 

      

Görsel.12.Çatalhöyük Kazı Alanı         Görsel.13. Çatalhöyük Mimari Planı

Çatalhöyük, binlerce yıllık geçmişe sahip bir höyük alanıdır. Burada insanlar 
bir şehirleşme meydana getirmiş, damlardaki açıklıklardan girdikleri evlerinde 
köy kültürünü yaşatmışlardır. 1958 yılında James Mellaart ve arkadaşları 
tarafından yapılan kazılar ile başlayan araştırma sürecinde, evlerde süregelen 
yaşamın birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yaptığı duvar resimleri, heykel ve 
kabartmalar ile gün ışığına çıkmıştır.

 Doğu höyükte yaşam bir süre sonra son bulmuş ve insanlar yeni bir 
yerleşim yeri kurarak batı höyüğe yerleşmişlerdir. Çatalhöyük’te yaşam 
bu evlerde ve evlerin önünde açılan küçük avlularda geçer. Evlerin damları 
üzerinden birbirlerine ulaşırlar. Evlerinin içinde yaşam alanı ile mutfak 
alanı bulunur. Zeminden biraz yüksekçe oturma alanı vardır ve ölülerini de 
bu alanlara gömerler. Evleri yörenin uygun toprağından yaparlar ve kerpiç 
kullanırlar. Evler eskimeye yüz tuttuğu zaman üst örtüyü yıkarlar ve eşyalarını 
boşaltarak kum doldururlar ve üstünde yeni bir yapı katmanına geçerler. 
Ölümden sonra ölenin ruhunun o evden ayrılmayacağı ile alakalı ola inanışları 
ile ölülerini yanlarından ayırmamışlardır. Bir diğer kutsal saydıkları durum 
ise, kendilerini kötülüklerden koruduklarına inandıkları kilden yapılmış 
boğa başlarına boynuzları ekleyerek dini amaçlı kullanılan yerlere ve oturma 
alanlarına bunları yerleştirmişlerdir. 
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Görsel.14.Çatalhöyükte Bulunmuş Bir İskelet 

Görsel.15. Çatalhöyük Boğa Başı ve Boynuzlar

Yaşanılan bu yerleşim düzeni içinde sanatla da ilgilenilmiştir. Duvarlarına 
yapılan av ve dans sahneleri avın iyi geçmesi için bir totemdir. Günlük 
hayattan edindikleri izlenimleri duvarlara yansıtmışlar, geometrik formlar el 
izleri ya da hayvan sahnelerini sıklıkla kullanmışlardır.  Muntazam bir yapı 
katmanının olması sanatın ne denli iyi durumda olduğu ile ilgili bizlere açıkça 
bilgi vermektedir. Kilin şekillendirilmesi, önce güneşte kurutulup kullanılması 
sonraları ise ateşte pişirilmesi ile gelişen çanak çömlek olgusu, günlük kullanım 
ihtiyacının yanında sanatsal anlamda da değerlendirilmiştir. 

Topraktan yapılmış siyah ve kırmızı seramik kaplar oval şekilde yapılmıştır. 
Neolotik dönemin sonlarına doğru geometrik süslemenin hakim olduğu bu 
seramikler Çatalhöyük’te bulunan malzemelerin büyük bir bölümünü teşkil 
eder. Bunun yanı sıra kullanılan çakmak taşı ve obsidiyen malzeme de silah 
uçları, ayna gibi kullanım eşyalarında karşımıza çıkar ( Hodder, 2002., Aktaran: 
Utkan, 2012). 
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Çatalhöyük’te kendi hayat mücadelelerini yansıttıkları, siyah ve kırmızının 
sıklıkla kullanıldığı duvar resimleri, kap kacaklar, boğa başı ve boynuzları, ana 
tanrıça figürleri ile beraber başlı başına bir yapıttır. Geometrik süslemelerinin, av 
sahnelerinin sıklıkla kullanıldığı eserler günümüz sanatında uygulama sırasında 
bizlere ışık tutmaktadır.

Duvar resimlerini demir oksit, okra sarı ve kahverengi oksitleri, havanda 
döverek içerisine yağlar ilave ederek hazırladıkları boyalar ile boyamışlardır. 

Görsel.16. Mellaart’a göre, Konya Çatalhöyük yerleşmesinden görülebilen 
Hasan Dağının patlama anı resmedilmiştir. Kademeli şekilde yerleşmiş olan 
evler ve evlerden görülebilen bu görüntü duvar resmi olarak yansıtılmıştır 

(Melaaart, 1967, s.131).

 

Görsel.17-18. Mellaart’a göre, leopar derisinden kendilerine kıyafet ve bone 
yapmış olan kişilerin dans sahnesinin gösterildiği bir duvar resmidir. Doğu 

duvarında yer alır  (Mellaart, 1967, s.132).
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Görsel.19. Pilloud ve diğerlerine göre, Çatalhöyük’te ölülerin açığa bırakılarak 
akbabalar tarafından yenildiğini söyler. Bu sonuca da, bulunmuş kemikler üze-

rindeki kırık ve çiziklerden, kemiklerin dağılmadan bir bütün halinde  
kalmasında etinden ayrılmış fakat sinirinden ayrılmamış olmasından ve  

akbabaların resmedildiği duvar resimlerinde başları koparılmış insan  
siluetleri olmasından varır. (Pilloud ve diğerleri, 2006)

SONUÇ

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden olan bu iki alanda, tarımla uğraşıp ekip 
biçmeye başladıkları dönemler ile birlikte, evlerinde yaşamaya başlayan 
insanoğlu yerleşik yaşama geçmiş ve köy kültürünü yaşamaya başlamışlardır. 
Yaşamlarının büyük bölümünü avcılık ve toplayıcılık ile geçirmişler ama bu 
arada sanatla da ilgilenmişlerdir.

Günlük kullandıkları eşyalar ile önceleri güneşte kuruttukları daha 
sonraları da ateşte pişirdikleri toprak kapların yüzeylerini çizgisel, noktasal 
şekillerle süslemişler ve bunları kullanmışlardır.

Sanatın erken evreleri diyebileceğimiz bu dönem seramikleri, günümüz 
seramiklerine ışık tutmakla beraber, form ve bezeme açısından çağdaş sanatta 
yerini korumaya devam etmiştir.
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1. Giriş

Mekânlar fiziksel ve nesnel yapılardan oluşan bedenler olarak değil aynı 
zamanda toplumsal olguları da bünyesinde barındırmasıyla karşımıza 
çıkmaktadır. Kent sosyolojisi mekânların sosyal ilişkilerin bir uzvu 

olduğundan çevresel konularla ilgilenmektedir. Toplumsal ilişkilerin üretilmesi 
ise onu sosyoloji alanının da odak noktalarından birisi haline getirmiştir. 
Sosyologlar kent araştırmalarında kentsel görüntülerin hangi konjoktürde 
ortaya çıktığının incelemesini yaparken, geçmiş tarihini de ele alarak yaşanan 
değişimleri ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Yapılan her çalışma bizlere mekân 
araştırmalarını geri plana atamayacak kadar hayatın içinden ve geniş bir alan 
olduğunu göstermektedir. 

Kentsel mekânı sosyal bilimlerin inceleme alanına girmesini sağlayan 
durum; mekânın sadece fiziksel yapı olarak değerlendirilmeyip içerisindeki 
insanların mekânla olan ilişkisi, toplumsal konuların bir yapı etrafında şekilleniyor 
olmasından kaynaklanmaktadır. Coğrafi konum kültürel bir yapının oluşumunda 
ne kadar etkili ise konumun barındırmış olduğu yapının kendi kültürel getirileri 
de o kadar önem taşımaktadır. Bu yüzden mekânlar incelenirken bazı kavramlara 
daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Zaman birçok kültürel yapının, 
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çalışma biçiminin, ekonominin, kentsel mekânların görüntülerinin değişmesine 
(gelişmesi) yol açan etkili bir faktördür. Bu değişimler bazen gerekli olduğu 
için yaşanırken bazen de çağın gerektirdiği koşulların karşısında duramamaktan 
yavaş yahut hızlı bir biçimde farklılaşmalar yaşanmaktadır. 

Kentlerin büyük değişimler geçirdiği sanayileşme ile birlikte birçok faktör 
kentsel yaşama dâhil olmaya ve toplumsal hayatı etkilemeye ve dönüştürmeye 
başlamıştır. Sanayileşmenin sunduğu imkânların göçe neden olması ile birlikte 
nüfusu artarak büyümeye başlayan kentlerin oluşum aşamalarına baktığımızda 
ise Türkiye’de dünyadaki seyirle paralel bir kentleşme tarihi ile 
karşılaşmaktayız.  Zonguldak, Türkiye’nin kentleşme sürecinde geçirmiş 
olduğu değişimler açısından önemli bir yere sahiptir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk vilayetidir. Kömürün değerli olduğu zamanlarda 
ekonomik faaliyet açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Zonguldak’ın fiziki yapısı oldukça engebelidir. Kentleşme açısından 
sorunların ortaya çıkmasına neden olan yer şekillerinin mevcut olmasının 
yanı sıra kömür madeninin Zonguldak’ta çıkarılıyor olması hızlı kentleşmenin 
de yolunu açmıştır. Bu yüzden Zonguldak’ta kentleşme hareketleri maden 
ocaklarının çevresinde başlamıştır. Maden ocaklarında çalışan işçiler hem yer altı 
kaynaklarının çıkarılması açısından önemli iken hem de şehrin kentleşmesinde 
etkiye sahip olmaktadır. İşçilerin ihtiyaçları doğrultusunda yerleşim yerleri 
kurulmaya başlanmış ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar 
çarpık kentleşmeye neden olmuştur. Maden ocaklarının kurulduğu zamanlarda, 
ocakların Fransız ve İtalyan firmaların himayesinde olmasından kaynaklı, 
Zonguldak’ta Batı kültürünün etkisi olmuştur. Şehirde yapılan bazı mekânların 
motiflerinde Batı kültürünü görmek mümkündür. Özellikle Zonguldak’ta bu 
dönem yapılan sosyal faaliyetler (balo, film galaları, tenis müsabakası vb.) 
birçok önemli ismin ağırlanmasına da önayak olmuştur. 

Ülkenin önemli şehirlerinden birisi olan Zonguldak, maden ocaklarının 
aktif olarak kullanıldığı dönemlerde oldukça popüler bir şehir iken, maden 
ocaklarının özelleştirilmesi, maden işçilerine daha az ihtiyaç duyulması şehrin 
ekonomik ve mekânsal potansiyelini kaybetmesine sebep olmuştur. Zonguldak’ta 
genel olarak yaşanılan sanayisizleşme hali tekrar mekânsal dönüşümlere, etkilere 
neden olmuştur. Zonguldak tarihine bakıldığında çalkantılı bir kent sosyolojisi 
ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden Zonguldak mekânsal açıdan incelenmesi 
gereken önemli bir yere sahiptir. 

1.1.		Araştırmanın	Amacı	

İller coğrafik yapılarına ve yeraltı kaynaklarına uygun ekonomik faaliyetleri 
geçmişten günümüze değişimler yaşayarak devam ettirmektedir. Bu yapılar 
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ise kentlerin mekânsal olarak nasıl kurgulanması gerektiği konusunda kriterler 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin önemli yeraltı kaynağı olan kömürün Zonguldak’ta 
bulunuyor olması kentin ekonomik olarak parlak dönemler geçirmesinde 
büyük bir etken oluşturmuştur. Maden ocaklarının kapatılması, üniversitenin 
kurulması gibi yaşanan değişimler beraberinde bulunan mekânların değişimine 
ve yeni mekânların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda yapılan 
çalışmanın önemi Zonguldak merkez il ve ilçe belediyeleri kapsamında oldukça 
geniş mekân analizinin sosyolojik olarak değerlendirilmesinin yapılmış 
olmasıdır. Araştırmamızda taş kömürünün bulunması ve buna bağlı olarak 
açılan maden ocaklarıyla gelişen kent olma özelliğini taşıyan Zonguldak ile 
1980 yılından itibaren ekonomik anlamda gerileme sergileyen ve mekânsal 
dönüşümler yaşayan Zonguldak’ın değişiminin mekân üzerindeki etkilerinin 
ortaya konması amaçlanmıştır.   

1.2.		Araştırmanın	Metodu

Çalışmada öncelikle kent, mekân ve mekân konusunda etkili olan isimler 
hakkında literatür taramasının sosyolojik boyutları verilmiştir. Nicel veri 
toplama yöntemlerinden anket tekniği uygulanmıştır. Beşli Likert Tipi Ölçek İle 
Hazırlamış Anket Formu: Bu formda “katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, 
kesinlikle katılmıyorum, kesinlikle katılıyorum” şeklinde beş kategori 
bulunmaktadır.

Araştırmamızın evrenini Zonguldak Merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 
yaşayan 1000 kişi oluşturmaktadır. Ancak anket formları eksik ve hatalı olan 
49 form değerlendirme dışı tutulmuş, 951 form değerlendirilmiştir. Araştırmada 
elde edilen ham veriler öncelikle Microsoft Excel programına SPSS veri 
tabanı oluşturularak girilmiştir. Sonrasında veriler SPSS 20 programına 
aktarılarak frekans (f) tabloları oluşturulmuştur. SPSS programı, sosyoloji 
başta olmak üzere, özellikle “Sosyal Bilimler” alanında istatistiksel analiz için 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilgisayara yüklenen verilerin analizinde, 
katılımcıların bireysel değişkenlere göre dağılımlarını belirlemek amacıyla 
frekanslar ve dağılımlar yer almaktadır. Ayrıca araştırmada nitel yöntemle elde 
edilen bulgular betimsel analiz ile yorumlanmaya çalışılmıştır.

2.  Mekân Sosyolojisi

İnsanlık tarih boyunca birçok yaşam ve yerleşke biçimini denemiştir. Koşulların 
en uygun biçiminde ise yerleşik düzene geçmişlerdir. Yerleşik düzenle gelişmiş 
ve yaşanılan yerler büyümüş ve kentsel mekânlar haline gelmeye başlamıştır. 
Kentsel mekânlar ile tarihte ilk olarak Mezopotamya’ da ( M.Ö. 3500-4000 
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yıllarında) karşılaşılmıştır. Kentlerin var olması ile birlikte toplumsal anlamda; 
hem ekonomik çalışma stilleri değişmiş hem de uygarlık büyük dönüşümler 
yaşamaya devam etmiştir. Modernleşme ile değişen tek şey ekonomik yapıdaki 
farklılaşmalar değil aynı zamanda bireylerin toplumsal, kültürel faaliyetleri 
de etkilenmeye başlamış ve bireylerin birlikte yaşadığı büyük bedenler olan 
kentsel mekânların da farklılaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden toplumsalın 
bir görünümü olan mekânlar ise sosyoloji açısından önemli konulardan birisini 
oluşturmaktadır (İçli, 2011: 44).

Mekân Kavramı

Mekânsal analizler, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren artmaya 
başlamıştır.  Daha önceki tarihlerde birçok düşünür coğrafya üzerinden toplum 
analizi yapmıştır. Sistematik olarak incelemeler ise ülkemizde, 2000’li yıllarda 
başlamıştır (Eyyuboğlu ve Aktaş, 2016: 105).  Başlarda, mekân analizleri 
coğrafya içerisinde incelenmekteydi, ancak toplumsal yapıların, etkileşimlerin, 
toplumsal ilişkilerin mekân üzerindeki etkileri fark edildikten sonra sosyal 
bilimlerin araştırma konusunu hâline gelmiştir  (Zeydin ve Alaeddinoğlu, 
2011: 848).

Mekân kavramının kökeni Arapçadır. Ancak çoğu disiplin tarafından 
modern karşılığının uzay olduğu bilinmektedir (Üngür, 2011: 4). TDK’ye göre 
mekân kavramın üç başlıkta açıklanmaktadır. Birincisi; yer, bulunulan yer. 
İkincisi; ev, yurt anlamında ve üçüncüsü ise, gök, uzay şeklinde tanımlanmaktadır 
(https://sozluk.gov.tr/ e.t.:06.10.2017). Mekân kavramını ilk kullanan kişi 
Aristo’dur. Aristo, mekânı birbirini tamamlayan bütünlerin bir aradalığı olarak 
tanımlamaktadır. Mekân, toplumsal yapının içinde var olan ve toplumsal yapıyı 
etkileyen faktörlerin hem bulunduğu yer hem de bu faktörleri etkileyebilen bir 
yapıdır (Alver, 2012: 548). 

Platon, mekânı oldukça önemli bir yere koymaktadır. Ona göre mekân; 
hava, su, toprak, ateş gibi evreni oluşturan ana maddelerden birisidir. Dünyanın 
ortaya çıkışında etkili olan dört maddenin, mekânsal yapılara yüklenmiş 
olduğunu söylemektedir. Bu yüzden Platon, mekân kavramının evrenin 
varoluşunun merkezinde görmektedir (Üngür, 2011: 15-16). Daha birçok 
düşünür ve araştırmacı mekânı farklı yönleri ile ele alarak açıklamaktadır. 
Ortaçağ İslam felsefecileri ise mekânı, insanların hareketleriyle algılanan yer 
olarak tanımlamaktadır (Zeydin ve Alaeddinoğlu, 2011: 846). Günümüzde 
mekân, bireyin eylemlerini belirli ölçülerde sınırlayan ve ayrıştıran eylemlerin 
devam ettiği yer, boşluk olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 1979: 344).
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2.1.1.		 Klasik	Sosyolojide	Mekân

Mekân sosyolojisi denildiğinde akla gelen isimlerden George Simmel’dır. 
Mekân tasarımının bireyin zihinsel aktivitesini belirleyici, şekillendirici güce 
sahip olduğunu söylemektedir. Görüşünün temellerini ise kırsal ve metropol 
yaşamda farklılaşan davranışları örneklendirerek temellendirmiştir. Bireyler ve 
mekânlar arasındaki ilişkiye dikkat çeken ve bu ilişkinin etkilemiş aynı zamanda 
etkilenen mekânların beş temel özelliğinden bahsetmektedir. Bu özellikler; (1) 
mekânın farklılığı ya da tekliği, (2) mekânın sınırlanmış parça ve etkinliklere 
bölünebilme şekilleri, (3) sosyal etkileşimi mekân içine yerleştirme, (4) kentteki 
mesafelerin yakınlık derecesi, (5) konumun değişme imkânıdır (Urry, 1999: 20).

Bireylerin bilinçlerinde ne gibi değişimlerin olduğuna bakması açısından 
da farklılık göstermektedir. Kentlerin büyümesi ile toplumsal bir karmaşa 
beraberinde fazla uyarıcıları (reklamlar, trafik, gürültü vb.) barındırmaktadır. 
Bunlarla başa çıkabilmek için insanların kendilerince taktik geliştirdiğinden 
bahsetmektedir. ‘’Bezgin Tutum’’ yani algıda seçicilik hâlidir. İnsanlar bu 
seçicilik sayesinde kendileri için önemli kısımlar ile ilgilenmekte geri kalanlar 
ise arka plana atılarak yola devam edilmektedir. Marx Weber ve Durkheim, 
mekânı tanımlarken genel olarak toplumsal değişimi gerçekleştiren etkin bir 
faktör olarak değil, değişimler karşısında direnmeyen daha pasif bir nesne 
olarak tanımlamışlardır (Çetin, 2010: 69).

Marx ve Engels’in araştırmalarına baktığımızda ise öncelikle kentleri 
dönüşüm ve devrimci potansiyeli açısından bir olumluluk etrafında değerlendirme 
yaparlarken, kentsel mekânın sebep olduğu sefalet ve rekabet fazlalığından ötürü 
ise negatif boyutları olarak eleştirmektedirler.  Sanayileşmenin kırsal alandaki 
nüfusun kentlere kayacağını savunan Marx’ın görüşlerini ilerleyen tarihlerde 
gerçekleşen bir durum olduğunu görmekteyiz. Kentleri üretim ve tüketimin aynı 
zamanda işçilerin de bir araya toplanabildikleri yer olarak görmektedirler. Marx 
ve Engels’e göre mekânın bu tarz kurgulanışı işçi sınıfının toplanmasından 
kaynaklı bir bilinç oluşabileceği düşüncesini de taşımaktadır.  Kırsal bölgeleri 
işçilerin bu şekilde bilinç oluşturabileceği mekânların olmadığını, düzensizliğin, 
dağınık bir bilincin bulunduğu yerler olarak görmektedirler.  Marx, mekânı 
kapitalist ve işçi sınıfının da birbirlerine dokunmadan yaşayacakları yerler 
olarak görmektedir. Ayrıca kent sadece bir üretim merkezi değil aynı zamanda 
iktidarın topraktan koparak yaratmış olduğu bir kapitalizm yeridir (Keleş, 2000: 
91-92). Engels ise kentler ile ilgili çalışmasında kentleri "kapitalist sistemin 
en karakteristik mekânları" olarak tanımlamaktadır. Sanayi kentlerinde yaşamış 
olan işçilerin hangi koşullarda yaşamış oldukları hakkında betimleyici olarak
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yazmış olduğu gözlemlerine göre işçi sınıfının, sanayi bölgelerinde yoksulluk 
içerisinde sefil bir yaşam sürdürdüklerini söylemektedir.  

Max Weber’e göre kent kapitalist sistemin gelişmesini sağlayabilecek 
şartların bir araya geldiği bir yer olarak görmektedir. Weber, bir yere kent 
denilebilmesi için bazı nitelikleri barındırması gerekliliği üzerinde durmaktadır. 
Kentin, batıdaki şartlar çerçevesinde oluşacağını, kent toplumunun sadece 
batıda ortaya çıktığını söylemektedir (Pınarcıoğlu, Kanbak ve Şiriner, 2013: 
75-77). Weber kenti ideal bir tip olarak ele alır ve ideal olarak tarif edilen ise
batılı kentlerdir.

2.1.2.		 Modern	Sosyolojide	Mekân

Modern sosyolojisi düşüncesi ile hareket eden düşünürler, kentleri genellikle 
işlevselliklerine göre değerlendirmektedir. Kent ve kentsel mekânların, bireyin 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini söylemektedirler (Karakurt, 2006: 7). 
Chicago kulu, modern dönemde pozitivist gelenekten gelen ahlak ve toplumsal 
düzen temaları ile kent ve mekânı ele almaktadır. Chicago kentinin kendine 
özgü dönemsel karmaşıklığı, Chicago kentinin eşine az rastlanır biçimde etkili 
ve kısa sürede köyden kente dönüşmesi kent teorisyenleri tarafından oldukça 
ilgili biçimde incelenmesine neden olmuştur (Serter, 2013).  Chicago Okuluna 
göre kent, ekolojik kuram bağlamında açıklanmaktadır. Yani doğal çevrenin 
nasıl kendine has düzeni varsa kentsel yapının da kendi uyum mekanizmaları, 
kent içinde bir denge oluşturmaktadır (Çobangil, 2018: 677). Bu sebeplerden 
Chicago Okulu kent çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Mekânlar 
bireylerin aktif olarak gerçekleştirdikleri eylemlerin temel nesnesi olduğundan 
ötürü mekânı çözümlemek aynı zamanda onu tüketen bireyi de çözümlemek için 
bir yol olmaktadır (Güleç Solak, 2017).   İki ana düşünce etrafında düşüncelerini 
temellendiren Chicago Okulu kentsel ekolojik kuram ve kentlileşme konularını 
merkeze alarak açıklamalarda bulunmaktadır.  

Kentsel ekolojik kuram, Park’ın geliştirmiş olduğu kuramı, Darwin, 
Durkheim, Spencer gibi büyük düşünürlerin kendi kuramlarında tarif etmiş 
oldukları bireylerin iç güdülerinin toplumsal yaşamda etkilerini kendisine kaynak 
edinmektedir. Kaynaklar ve analizler sayesinde düşünürler insan hareketlerinin, 
toplumsal yaşamın tahmin edilebilir olduğunu varsayarak teori üretmeye devam 
etmektedirler. Darwin’in biyolojik olarak insan doğasının yaşamış olduğu 
evrim teorisinin kentsel mekanlar için geçerli olabileceği görüşünü 
savunmaktadır kentsel ekolojik kuram. İnsanın toplumsallaşma yapısındaki özü 
kente uyarlayarak gerçekleşen hareketlerin, temelinde içgüdüleriyle hareket 
eden ve hareketlerin etkilediği kentleri doğal ve değiştirilemez kalıp içerisinde 
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tarif etmektedir (Serter, 2013).  Kentlerde gerçekleşen gelişim ise bir sistematik 
içerisinde ve çevrenin etkisiyle gerçekleşmektedir. Park’a göre insan kontrol 
edilmesi gereken duyuları olan bir varlık olarak tanımlandığından, bu varlığın 
kontrol altına alınması gerekmektedir.  Kontrolü sağlayacak olan ise şehirlerdir. 
Şehir içerisinde kurulan her mekân, yapı, hizmet ise kontrol mekanizmasının bir 
uzvu ve hizmet edenidir. Park’a göre kentte yaşayan nüfus, zaten kentte 
yaşamaya uyum sağlayacak nüfus olduğunu söylemektedir. Kent yapısına 
uymayan nüfusu ise yine kentin kendi mekanizmaları ile içerisinden çıkardığını 
söyleyerek kendi kuramını kente uygulamaktadır (Giddens, 2005: 91).

Gelişen dünyanın kendine özgü biçimlerinin olmasından kaynaklı olarak 
modern anlayış çerçevesinde değişen kentlerin gökdelen, mağazalar, metro vb. 
modern kent yapısına özgü sosyal örgütlenme mekanları bireylerin sosyal 
yaşamlarını etkileyen biçimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Burgess büyüyen 
kentleri gözlemleyerek kentlere özgü yönlerini ortaya çıkarmayı 
hedeflemektedir. Bunu ise "Ortak Merkezli Daireler’’ teorisi ile açıklamaktadır 
(Okan, 2013).

2.1.3.	 Postmodern	Sosyolojide	Mekân

Postmodern paradigma ile bilginin yerelliği düşüncesinin vurgusu, coğrafyanın 
yani mekanların da ön plana çıkmasını sağlamıştır. Coğrafyanın, bölgenin, 
mekânların karakteristik özelliklerine yansıması, sosyal olgu ve olaylardan 
etkilenmesi, mekânın coğrafyası konusu sosyal bilimlerde daha fazla 
kullanılmaya başlanmıştır (Kaygalak, 2011: 5).   1960’lı yıllarda kentsel hayatta 
yaşanan her değişim, mekân anlayışlarının da değişim ve dönüşümüne neden 
olmuştur. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, coğrafik söylem daha da önem 
kazanmıştır. Mekânsal dönüşümler hakkında postmodern sosyolojide Marxist 
bakış açısı ile eleştiri getiren önemli isimler ise; Henri Lefebvre, David Harvey 
ve Manuel Castells şeklinde sıralanmaktadır  (Karakurt, 2006: 13-16).

Henri Lefebvre mekânının bir ürün olarak inşa sürecini kapitalist sisteme 
araçları ile hizmet ettiğini söylemektedir. Kapitalizmin kendi içerisinde 
karşılaşmış olduğu krizlere bir alternatif olmuştur yeniden üretilen mekânlar. 
Artık sadece üretim merkezi olarak değil aynı zamanda kendisini de bir 
sermayeye, metaya dönüştürmesi ile birlikte kapitalistler için bir rant aracına 
dönüşmesinden bahsetmektedir teorik görüşlerinde. Kent mekânları ise 
kapitalizmin üretildiği temel mekânlar olarak görmektedir. Lefebvre mekânı 
üçlü bir sınıflandırma ile açıklamaktadır. Algılanan, tasarlanan ve yaşanılan 
mekân olarak sınıflandırmasını yapmaktadır. Algılanan mekân; bireylerin 
gündelik hayatlarında algıladıkları yani somut olarak karşılaştıkları mekânı 
tanımlar. Tasarlanan mekân; zihinsel bir yorumun devreye girmesi ile birlikte 
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mekânın temsilini oluşturmaktadır.  Tasavvur edilen ve bu alanla ilgili çalışan 
(planlamacılar, uzmanlar, mühendis vb.) kimselerin üretiminde ortaya konulan 
mekândır (Lefebvre, 2014: 35-37).

Harvey' de mekân nedir sorusunun cevabından ziyade farklı insan 
pratikleri nasıl farklı mekânlarda kavramsallaştırılmaktadır sorusu daha 
önemlidir.  Bu analizin en önemli noktalarından birisi ise zamanın ve farklı 
insan pratiklerinin etkileri işleme katılması gerektiğidir. Çünkü mekânların 
analizleri süreç içerisinde aynı kalmamakta anlamını yitirebilmektedir 
(Harvey, 2013: 84-88). Kentsel dönüşüm projelerini ülkemizin neredeyse 
her ilinde görmekteyiz. Bu uygulama aslında 19. yy,’ da kentsel çöküntü 
mekânlarına uygulanarak sağlıklı biçime gelmelerini sağlamak amacıyla 
yapılırken, 1980 sonrasında yer değiştiren sanayi mekânları ile birlikte geri 
planda kalan sanayi alanlarının gelişimi için kentsel dönüşüm adıyla tekrar 
kullanılabilir alanlara dönüştürülmesini sağlamaktadır (Bal, 2017). Dolayısıyla 
Harvey’in tanımlamış olduğu mekân ve yapısının örneklerini yaşamaktayız. 

Manuel Castells, değişen kent biçimleri ve yeni teknolojilerin 
ortaya çıkışıyla ilgilenmiştir. Kapitalist üretim biçimin hâkim olduğu 
kentsel mekânlardaki sorunları ortaya koymayı ve yapısalcı bir çözümü 
amaçlamaktadır (Hubbard ve Kıtchin, 2018: 183-197). Önemli bir kavramı ise 
kolektif tüketim, mekânın üretiminden çok tüketim boyutuna odaklanmaktadır. 
Kentleri kolektif tüketimin, kullanılan ortak tüketim araçlarının örgütlenmesi,  
emeğin yeniden inşasının oluğu mekânlar, ortak tüketim araçlarının sağlamış 
olduğu toplumsal hareketlerin kaynağı, sorunların çözümünde devlet 
tutumunun hareket yönüne göre çatışmaların ya da çelişkilerin artıp-azalacağı 
gibi unsurları barındıran bir yer olarak görmektedir (Gülhan, 2019: 94). 
Castells’e göre, kentteki hiyerarşik yapılanma ve yeniden üretimin yaratmış 
olduğu çelişkiler kentsel krizlerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Ortaya çıkan kentsel krizlerin kentsel örgütlenme yani mekânsal formların 
düzenlenmesi ile aşılabileceğini ifade eder (Güleç Solak, 2017: 33).  

John Urry’e göre mekân, değişken ve değişik türlerden, etkileşimlerden 
meydana gelen salt olamayan bir yapıdadır. Etkileşimlerin sonucunda ortaya 
çıkan mekânsallaşmalar bulunmaktadır. Kentte var olan çeşitlilik rekabeti 
meydana getirdiği gibi yeniden üretilen tüketim merkezlerini de inşa 
etmektedir.  Birey sadece ihtiyacı olduğunda tüketim yapmaz, aynı zamanda 
oluşturulan mekânların görsellik açısından anlamlı bulunması bireyi tüketime 
yöneltmektedir. Oluşturulan her mekân bir önceki zamanda var olan mekânsal 
anlamı kırarak meydana gelmektedir (Urry, 1999).
    Saskia Sassen’in literatüre kazandırmış olduğu en önemli kavram 
"Küresel Kent’’ kavramıdır. Ekonomik anlamda gelişen dünyanın mekânsal 
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olarak yayılmacı bir yol izlediğini ve bunun sonunda ise küresel bir 
bütünleşmeden bahsetmektedir. Bu bütünleşme ise kentlere yeni rolleri 
uygulama görevini vermektedir. Bu rolleri yerine getirenler ise küresel kentler 
olarak tanımlanmaktadır.  Gündelik hayat içerisindeki tüketim alanları ve 
tüketimin kendisi de dâhil olmak üzere toplumun başlıca mekânları haline 
gelmektedir. Bireyler artık aldığı ürünlerin imaj sergiliyor olmasını 
önemsedikleri gibi yerleşim alanlarının da aynı şekilde bir statü, gösterge haline 
gelmesini arzuluyor olmaktadırlar. Bunun sonunda ise kentler tüketimin 
merkezleri yeni oluşan mekânlar ise bir meta haline gelmektedir (Özerk ve 
Akgün Yüksekli, 2011: 82-84).

3. Türkiye Perspekti inde Mekân

Türkiye’de kent sosyoloji alanında birçok önemli isim bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi kent sosyolojisi çalışmalarında tarihsel arka plandan yararlanan 
Hilmi Ziya Ülken'dir. Kent sosyolojisinde uygulamalı araştırmalar açısından ise 
Mehmet Ali Şevki önemli bir yer edinmiştir (Alver, 2012: 181).  Mehmet Ali 
Şevki, yapılan şehir planlamalarının herhangi bir tasarım sorunu olduğunu 
düşünmemektedir. Ona göre şehir planlamaları sosyal programlamanın 
sorundur. Hilmi Ziya Ülken ise kenti, siyasal ve tarihsel açıdan inceleyerek 
askeri ve ticari olarak kentlerin önemini vurgulamaktadır. Kentte var olan 
birimlerin her birinin ayrı fonksiyonu olduğunu, fonksiyonların ve birimlerin 
gelişmesi ile kentin kendisinin de evrensel nitelikler kazandığını belirtmektedir 
(Kaçmazoğlu, 2011: 265). Türkiye’de kent ve mekân çalışmaları, köyler 
üzerinden başlamıştır.  Türkiye’de 1940’lı yıllar köycülük akımının yoğunlaştığı 
yıllardır. Boran, köy ve kenti aynı potada inceleyerek, kentsel gelişmenin köyü 
de geliştireceğini belirtmektedir (Tekeli, 2011). Ayrıca Boran, toplumsal hayatta 
ekolojik durumlar üzerinde durmaktadır. Boran’ a göre, üretim ekolojiye bağlı 
gerçekleşmektedir. İnsanlar arasındaki sınıfsal ayrımların kendisini mekânsal 
olarakda gösterdiğini, buna bağlı olarak mekânların sınıfsal eşitsizlikleri 
gösteren yapılar olduğunu söylemektedir (Akpolat, 2008: 831-834).

Türkiye’de 1950’li yıllar kapital üretim tarzının etkili olmasıyla kırsal 
nüfus için bir dönüm noktası olmaktadır. Tarımda teknolojinin ciddi oranda 
artmasıyla birlikte işlenilen arazi sınırları genişlemeye başlamaktadır. 
Topraklarını geri dönebilme ya da toprağa bağlılıktan ötürü satmayan ama kente 
göç eden bireyler şehirlerde gecekondulaşmaya başlamaktadırlar. Şehirlerde yapısal 
olarak sorunlar ortaya çıkmış ve yeni gelen bireyleri içlerinde sindirebilecek 
yapıları, mekânları, konutları olmadığından ötürü gecekondulaşma olgusu ile 
karşılaşmaktayız. Mübeccel Belik Kıray’ın tampon kurumlar dediği şeydir 
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gecekondular. Feodal düzenden modern kent yaşamına geçen bireyin bazı geçiş 
kurumlarına ihtiyacı bulunmaktadır (Kıray, 2007: 10-12). Bu sistem ise mekânsal 
anlamda ve büyük oranda hem kentteki hem de köydeki yapıları etkilemektedir.

4. Bulgular ve Yorum

Zonguldak merkez, Kozlu ve Kilimli merkez ilçelerinden rastgele örneklemle 
seçilen ve değerlendirmeye alınan 951 anket formu frekans analizi yapılarak, 
kentin mekânsal durumu ve kentte yaşayanların mekân hakkındaki algıları 
aşağıdaki tablolarda ortaya konulmuştur. 

Tablo 1: Oturduğu konut türü

Sıklık Yüzde
Gecekondu 62 6,5
Apartman dairesi 495 52,1
Tarihi bina 10 1,1
Müstakil ev 375 39,4
Baraka 2 0,2
Diğer 7 0,7
Toplam 951 100,0

Bu verilerden hareketle katılımcıların yarısından fazlası apartman dairesinde 
ikamet ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum Zonguldak’ın geniş düzlük bir 
arazi yapısına sahip olmamasından kaynaklı şehrin yukarıya doğru gelişmesine 
neden olmaktadır. Şehir nüfusu maden ocaklarının hem şehre hem de Türkiye 
genelinde ekonomik bir güç haline gelmesinden kaynaklı çekici bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır.   Dolayısıyla şehir göç almaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
şekillenmeye başlamıştır. Özellikle de üniversitenin varlığından ötürü şehre 
gelen öğrenciler (yurtta ikamet etmeyen/edemeyen) eğitim kurumuna yakın 
yerlerde konumlanmaktadırlar. Öğrencilerin bir arada bulunduğu bu mekânların 
kendi dilleri, varlık şekilleri, olduğu ise yapılan gözlemlerimize dayanmaktadır.  

Tablo 2: Konutun kat sayısı

Sıklık Yüzde
Tek katlı 104 10,9
İki 174 18,3
Üç 183 19,2
Dört 151 15,9
Beş ve üzeri 339 35,6
Toplam 951 100,0
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Teknolojik gelişmeler, ekonomik sistemlerin değişimi gibi şartlardan ötürü 
kırdan kente yaşanan göçler yerleşim problemini de beraberinde getirmiştir. 
Belirli kapasiteli olan şehirler ise yüz ölçümü düşünüldüğünde enlemesine bir 
gelişmeden ise yukarı doğru katlar çıkarak hem alan işgalinden kurtulmaya 
hem de talebin karşılanmasına yönelik bina biçimlerini daha sık kullanmaya 
başlamışlardır. Özellikle Zonguldak gibi yer şekillerine sahip şehirlerde 
apartmanlar daha az yer kaplarken gelen göçleri içerisinde absorbe etmeye 
devam etmektedir.  

Tablo 3: Şehir planından memnuniyet durumu

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 492 51,7
Katılmıyorum 330 34,7
Kararsızım 54 5,6
Katılıyorum 54 5,7
Kesinlikle katılıyorum 21 2,1
Toplam 951 100,0

Zonguldak’ın ekonomik temeli göz önüne alınarak yapılan yerleşim biçimleri, 
plan açısından bireylerde memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Ayrıca maden 
ocakları etkisini kaybetmiş olmasına rağmen yerleşim biçimindeki plansızlık 
hala devam etmektedir.  Bu durum karşısında rant aracı olarak kullanılan maden 
ocaklarının ekonomik yararı göz önünde bulundurulurken mekanın tasarımının 
bireyler açısından olumlu olup olmayacağı konusunun geri plana atılmış 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 4:Yaşanılan ev ve içinde bulunduğu çevreye ilişkin en önemli problem

Sıklık Yüzde
Altyapı hizmetlerinin yetersizliği (su, elektrik, doğalgaz, 
tesisat vb.)

313 32,8

Evin küçüklüğü 51 5,3
Park ve çocuk bahçesi gibi alanların yetersizliği 147 15,4
Çevre düzenlemesinin iyi olmaması (kaldırım, merdiven vs.) 182 19,0
Ulaşım imkânlarının yetersizliği 56 5,8
Güvenli bir çevrenin olmaması 24 2,4
Çevre kirliliği 81 8,4
Rutubet 44 4,5
Arazinin uygun olmaması 53 5,6
Toplam 951 100,0
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Yukarıda sıralanmış olan nitelikler bir mekânın tasarımının nasıl olması 
gerektiğinde kullanılan ölçütlerin bir kısmını da oluşturmaktadır aynı zamanda. 
Altyapı, arazi yapısı, kirlilik, ulaşım vb. bütün bunların ne ölçüde bireye hizmet 
eder biçimde var oluşu hem şehirle hem de bireylerin mekânla kurdukları bağın 
güçlüğünü de belirlemektedir. 

 Taş kömürünün bulunmasıyla açılan ocaklar etrafında plansız yerleşmeler 
inşa edildiği bilinmektedir. Bu sebeple birçok yabancı devlet tarafından en iyi 
kömür damarlarından üretim yapılarak havza yağmalanmıştır. Siyasi sebeplerin 
de etkisiyle havzaya yeterince yatırım yapılmamış Zonguldak kendi kaderine 
terk edilmiştir. Bu da alt yapı hizmetlerinin yetersizliğinin, çevre sorunlarının 
başında gelmesini açıklar niteliktedir. Aynı zamanda park ve çocuk bahçesi 
gibi alanların yetersizliğinin de kentteki sorunlar arasındaki oranı önem arz 
etmektedir.

Tablo 5:Engellilerin yaşamlarını kolayca sürdürebileceği bir kent olma 
durumu

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 461 48,4
Katılmıyorum 344 36,2
Kararsızım 75 7,9
Katılıyorum 55 5,8
Kesinlikle katılıyorum 16 1,6
Toplam 951 100,0

Kentlerin kimliklerini oluşturan başka bir öğe de, içerisinde bulunan 
kent mobilyaları, kent elemanlarıdır. Bu etkenler ise alt yapının yanı sıra 
tasarımları ile engelliler için uygun koşullara getirilebilmektedir. Kentin 
tasarımındaki merdiven ve yokuşlar engelli ve yaşlı bireyler için sorun 
oluştururken, bunların engelli bireyler için daha uygun kullanım şekline 
dönüştürülmemiş olması da problemin devam ettiğini göstermektedir. 

Tablo 6: Zonguldak’ta makul bir fiyata iyi konut bulmak kolaydır

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 276 29,0
Katılmıyorum 328 34,4
Kararsızım 126 13,1
Katılıyorum 191 20,0
Kesinlikle katılıyorum 30 3,2
Toplam 951 100,0
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Serbest piyasanın hissedilir olduğu emlak piyasasının Zonguldak’ta da varlığı 
hissedilir durumdadır. Engebeli arazi yapısından kaynaklı özellikle ulaşımı 
nispeten daha kolay olan yerlerde konut kira fiyatları da farklılık göstermektedir. 
Özellikle de üniversite yahut merkez bölgelere yakın alanlarda kira fiyatları 
artmaktadır.  Göçle gelen bireylerin çalışma yahut eğitim amaçlı geldiklerini 
varsaydığımızda ise en çok talep edilen bölgeler en pahalı yerler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zorunluluk beraberinde makullüğü de ortadan kaldırmaktadır. 

Tablo 7: Şehirdeki kamu binalarının konumundan memnun olma durumu

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 254 26,7
Katılmıyorum 265 27,8
Kararsızım 150 15,8
Katılıyorum 239 25,0
Kesinlikle katılıyorum 43 4,5
Toplam 951 100,0

Birçok şehir deniz kenarlarını daha çok turizm yahut hizmet sektörü için 
kullanırken, görmeye alışkın olunan bir durum sergilenirken Zonguldak’ta 
bunların yanına kamu binaları da eklenmiştir. Kamu binaları şehrin hem 
merkezini hem de deniz kenarlarını işgal etmektedir. Bu durum iyi kullanım ve 
şu anki kullanım arasındaki farkı oldukça açmaktadır. Bu yanlış planlama rant 
açığının tam tersi şekilde işlemektedir. Verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere 
kamu binaları şehrin aslında istenmeyen yerlerinde, başka bir ifade ile mevcut 
konumlarının farklı amaçlarla kullanılmasının(turizm gibi) şehre getirisinin 
daha fazla olacağı düşüncesi ağır basmaktadır. 

Tablo 8: Sağlık kurumlarının konumu

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 99 10,3
Biraz memnunum 362 38,0
Memnun değilim 239 25,0
Biraz memnun değilim 60 6,1
Hiç memnun değilim 191 20,0
Toplam 951 100,0

Şehir hastanelerinin şehrin biraz dışında yer alıyor olması hem çalışanlar hem 
de hastalar açısından sıkıntı olurken Zonguldak gibi kurumları iç içe olan kent 
yapıları için bu durum söz konusu değildir. Şehrin kolay ulaşılabilir yerinde 
olmasına rağmen elde ettiğimiz sonuçlar memnuniyet açısından olumsuz bir 
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profil sergilemektedir. Bunun nedeni olarak hastane her ne kadar şehrin içinde 
yer alıyor olsa da ona ulaşacak kişilerin hastaneden uzak konumlarda yer alma 
ihtimalleri sonuçların olumsuz olarak ifade edilmesinde etkili olabilmektedir. 

Tablo 9: Eğitim kurumlarının konumu

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 105 10,9
Biraz memnunum 449 47,1
Memnun değilim 195 20,4
Biraz memnun değilim 84 8,7
Hiç memnun değilim 118 12,4
Toplam 951 100,0

Genellikle üniversite gibi büyük eğitim kurumları şehrin merkezine uzak alanlara 
kurulurken Zonguldak’ta aksine üniversite şehrin içerisinde yer almaktadır.  
Kurumların birbirine yakınlığı, öğrencinin ihtiyaçlarının ellerinin altında oluşu, 
eğitim kurumunun yakın çevresinin kiralık konut açısından oldukça alternatifinin 
bulunması gibi nedenler ise olumlu kısımlar olarak sıralanabilir. Bu duruma 
getirilecek başka bir yorum ise mekânsal yapıların iç içe oluşu yapı ve failin 
birbirini etkilemesinin örneklerini sunmaktadır. Üniversite çevresinde açılan 
mekânlar genellikle öğrencilere yönelik kafe ve konseptlerle bezelidir. Yerli 
esnaf pazarlama stratejilerini en büyük müşteri potansiyeli olan öğrencilerin 
istekleri doğrultusunda şekillendirmektedir. Kafe isimleri bu durumun en 
görünür örneklerini vermektedir. 

Tablo 10: Zonguldak’taki park ve bahçeler

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 47 4,9
Biraz memnunum 367 38,5
Memnun değilim 280 29,4
Biraz memnun değilim 62 6,4
Hiç memnun değilim 195 20,5
Toplam 951 100,0

Park ve bahçelerin yetersizlik faktörünün yanında, bulundukları yerler de 
bireylerin memnuniyetsizliklerinin nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Yol 
kenarlarına kurulan parklar, alan olarak hem dar hem de kuruluş yerlerinden 
ötürü birçok tehlikeyi barındırmaktadır. Bunun yanı sıra ayaküstünde olan 
bu yerlerde kimlerin vakit geçirdiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Park ve 
bahçelerin yetersizliği şehrin engebeli yapısından da kaynaklı diyebiliriz. 
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Çoğunlukla inişli  çıkışlı bir yapıya sahip olan şehirde kısıtlı yerlere kısıtlı 
ölçülerde yapılmasına neden olmaktadır.

Tablo 11: Şehirdeki otopark imkânı

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 20 2,1
Biraz memnunum 97 10,1
Memnun değilim 271 28,4
Biraz memnun değilim 62 6,4
Hiç memnun değilim 501 52,7
Toplam 951 100,0

Hiç memnun olmama durumunun yarısından fazla olması ise ciddi problemin 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Geçmiş tarihe baktığımızda bireysel 
olarak araç sahibi olmanın bu kadar fazla olmadığını görürken, günümüz 
şartlarında yanımızda taşıdığımız eşyalara dönüşmüşlerdir adeta. Bunun yanı 
sıra statü göstergesi haline gelmiş ve kapitalist sistemin pazarlama stratejileriyle 
bezenmiş ürünler olarak da karşımıza çıkmaktadırlar. Her yıl değişen modelleri, 
özellikleri ile bireylere yeni alternatifler sunmakta ve onları satın almaya teşvik 
etmektedir. Zonguldak’ta bireysel anlamda sahip olunan araç sayısını öğrenmek 
ve bunun otopark sorunu ile olan ilişkisini daha net ortaya koyabilmek adına 
farklı çalışmalar da yapılabilir. Şimdilik bizim çalışma evrenimize dâhil 
olan kişilerin cevapları bu durumun büyük bir sıkıntı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 12: Zonguldak’ta Spor Alanları/Tesisleri

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 29 3,0
Biraz memnunum 192 20,1
Memnun değilim 259 27,1
Biraz memnun değilim 91 9,5
Hiç memnun değilim 380 39,9
Toplam 951 100,0

Zonguldak’ın tarihine bakıldığında kentte Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Türkiye’nin hiçbir yerinde bulunmayan tenis kortları, plajı ve Türk ocaklarının 
düzenlediği spor faaliyetleri ile kent spor mekânlarının aktif olduğu bir 
dönemin yaşandığı bilinmektedir. Ulaşılan veriler ışığında ise katılımcıların 
büyük çoğunluğu Zonguldak’taki spor tesislerinden memnun olmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu durum Zonguldak’ın geçmişteki aktif spor faaliyetlerini 
kaybettiği ve dolayısıyla spor mekânlarının da yetersiz kaldığının göstergesidir.
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Tablo 13: Tarihi yapıların korunması

Sıklık Yüzde

Çok memnunum 30 2,9

Biraz memnunum 115 11,9

Memnun değilim 296 30,8

Biraz memnun değilim 84 8,6

Hiç memnun değilim 426 44,6

Toplam 951 100,0

Zonguldak’ta Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi tarihi açısından önemli bir 
yere sahiptir. İçerisinde bulundurduğu yapılar, kültürel ve ekonomik açıdan 
çalışma biçimleri, şehrin kendini yanıtsan aksesuarları, siyasi özellikleri vs. gibi 
nedenler göz ardı edilemeyecek şekilde önem taşımaktadır. Fakat elde edilen 
sonuçlar ve araştırma esnasındaki gözlemler ışığında bu durumun göz ardı 
edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kentteki her mekân o kentin kimliğinin bir 
parçasını, görüntüsünü, tarihini verdiği için mekânın yapısı korunarak yapılan 
her çalışma bir kültürün de devamlılığını sağlayacaktır. Ancak değişimin 
kaçınılmaz olduğu günümüzde mekânlar da bundan nasibini alarak yeni 
yapılar içerisinde varlıklarını yitirmeye başlamışlardır. 

Tablo 14: Konser salonları, müzeler ve kütüphaneler gibi kültürel tesislerin 
yeterli olma durumu

Sıklık Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum 343 36,1

Katılmıyorum 378 39,6

Kararsızım 134 14,0

Katılıyorum 76 7,9

Kesinlikle katılıyorum 20 2,1

Toplam 951 100,0

Günümüz ekonomik şartlarını göze aldığımızda şehrin tarihinde yaşamış olduğu 
parlak dönem ve gerileme döneminden sonra öncelikli alanın geçim kaynağının 
güçlendirilmesi olduğu yönünde bir yorum getirecek ve bazı kültürel 
faaliyetlerin önceliklerini yitirdiği bilindiğinden dolayı sonuçların bu yönde 
çıkması hem sorunun hem de çözülmesi gereken bir durumun da göstergesidir.
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Tablo 15: Zonguldak’ta estetik değeri yüksek, güzel mekânların bulunma 
durumu

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 218 22,9
Katılmıyorum 330 34,7
Kararsızım 141 14,7
Katılıyorum 224 23,4
Kesinlikle katılıyorum 38 4,0
Toplam 951 100,0

Şehir ekonomik açıdan kalkınmaya başladığı yani maden ocaklarının etkisinin 
hissedilir olmaya başlamasıyla aldığı göçler çerçevesinden ihtiyaçlarını 
estetiğin önüne koymaktadır. Öncelik görüntü yerine daha çok nüfusun kalacak 
yer sıkıntısının giderilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Daha sonraları ise 
alışılan bu düzen kendisini devam ettirmiştir.  Deniz kenarına yapılan kamu 
binaları bunun en büyük göstergesi sayılabilir. Mimari açıdan onların 
görüntüsünü bir kenara bırakarak getirebileceğimiz eleştiri ise alanın 
kullanımının, turizm açısından çekiciliğinin geri plana atılması ve denizin 
etkisinin iç bölgelere yansımıyor oluşu şeklinde olabilir. 

Tablo 16: Sinema, kafe gibi yerlerden memnuiyet durumu

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 72 7,6
Biraz memnunum 417 43,7
Memnun değilim 232 24,3
Biraz memnun değilim 70 7,3
Hiç memnun değilim 160 16,7
Toplam 951 100,0

Zonguldak'ı kafeler açısından ikiye ayırarak bir değerlendirme 
yapabiliriz; üniversite çevresi ve üniversite dışı şeklinde. Üniversite 
çevresinde adeta öğrenci hâkimiyeti bulunmaktadır. Mekânların iç 
tasarımından, satılan ürünlerin hangi tür olduğu, kafelerin isimleri gibi 
durumlar bunun örnekleri sunmaktadır. Her mekânın failinin belirli bir 
davranış sergilemesi beklendiği gibi mekânlar da davranış kalıplarına, hitap 
ettikleri kültüre göre şekil almaktadırlar. Hitap edilen kültürde üniversite 
öğrencileri çeşitlilik arz ettiğinden ötürü, köklü yapıların yanı sıra sık sık el 
değiştiren, konseptlerinde farklılık yapan işletmeler ile karşılaşmaktayız. 
Bunun yanı sıra üniversite dışına çıktığımızda ise genel olarak saatlerce 
oturulabilecek yerler daha çok aile ve misafirleri ağırlamak amaçlı kurulan 
yerler olarak görülmektedir. 
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Tablo 17: Tiyatro, konser vb, meydan sokak aktivelerinden memnuniyet 
durumu

Sıklık Yüzde
Çok memnunum 28 2,9
Biraz memnunum 178 18,6
Memnun değilim 306 32,1
Biraz memnun değilim 82 8,5
Hiç memnun değilim 357 37,5
Toplam 951 100,0

Zonguldak’ın toplumsal yaşamının en büyük özelliklerinden birisi de yabancı 
kültürlere yapmış olduğu ev sahipliği ve kömürle gelişen bir tarihin olmasıdır. 
Özellikle Fransızların geçmişte kömür madeni ile olan ilişkisi onları bu alanla 
sınırlı tutmamıştır. İnsanlar geldikleri bölgelere, kendi toplumsal yapıları ile 
birlikte geldiklerinden ötürü çalışmadıkları zamanlarda kendilerine özgü şekilde 
sosyalleşmekteydiler. Şehirdeki, bazı binaların mimarisi, sanat eserleri, tablolar, 
balo tarzında gerçekleşen davetler ise bunun örnekleridir.  Cumhuriyet 
dönemiyle gerçekleşen yenilikler gündelik yaşamın faaliyetlerindeki farklılıklar 
Zonguldak’ta yaşamın parçası haline gelmiştir. Özellikle de Cumhuriyetin ilk 
şehri olması Zonguldak üzerine artı bir değer katmaktadır. Günümüzde bu şehri 
değerlendirdiğimizde şatafatlı günlerin geride kaldığını görmekteyiz. Sanat 
faaliyetlerinin eskisi kadar hissedilir olmadığı aynı zamanda maden ocaklarının 
etkisinin azalmış olmasından kaynaklı yaşanan sıkıntılar ön plana çıkmaktadır.

Tablo 18: Zonguldak’ı kent olarak değerlendirme durumu

Sıklık Yüzde
Kesinlikle kent 63 6,6
Kısmen kent 331 34,8
Kent değil 204 21,5
Köy 353 37,1
Toplam 951 100,0

Şehrin tarihteki yeri göz önüne alındığında bir " kent’’  adı altında bile 
tanımlanmıyor olması yapılan çalışmaların sadece belirli bir zaman için aktif 
rol oynadığı ve gelişim açısından yeterli olmadığı algısını çıkarabilmektedir. 
İnişleri ve çıkışlarıyla adeta değişken bir yapı sunmaktadır bizlere. Özellikle de 
madenin yanı sıra bir liman kenti olması etkisini hissedilir kılmamaktadır. Belirli 
bir sermayeye odaklanan şehir değişen şartlara ayak uyduramamıştır. Etkisini 
kaybeden bir yere yeni bir rant alanı oluşturulamamış, özellikle kullanılması 
gereken alanlar yanlış biçimde kullanılmaya, açığa çıkarılması gereken başka 



ZONGULDAK’TA MEKÂNA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ     465

sermaye alanları geri plana atılmaya devam ediliyor olabilir. Bireyler bir şehri 
içinde barındırdığı şartlar çerçevesinde değerlendirmektedirler.  Yer değiştirme 
hareketleri bile şehir olup olmadığından ziyade gidilecek yerin bireyler açısından 
yeterli şartları sağlıyor olması ile alakalıdır. Hal böyle olunca göç veren bir 
konuma düşen Zonguldak, yapılacak her türlü çalışma ve yatırımlar ile 
tekrar bireylerin tercih ettikleri bir yer haline gelebilir. 

Tablo 19:Kentsel dönüşümün Zonguldak’ta mekânsal değişimi sağlayacağını 
düşünüyorum.

Sıklık Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum 116 12,2
Katılmıyorum 138 14,4
Kararsızım 198 20,7
Katılıyorum 338 35,4
Kesinlikle katılıyorum 161 16,9
Toplam 951 100,0

Bireylere sorulan diğer sorular göz önüne alındığında (binaların, sokakların… 
görüntüsü) katılımcıların kentsel dönüşümü olumlu olarak görmeleri beklendik 
bir durum sergilemektedir. Ortaya çıkan memnuniyetsizlik durumu için bir 
çözüm niteliği taşımaktadır kentsel dönüşüm. Kararsızlık durumu ise şehrin 
tarihi yapılarının korunmasına yönelik iletilen sorunun "hiç memnun değilim’’ 
yanıtının yüzdelik dilimine bakıldığında (%44,6)  bağlantı kurabileceğimiz bir 
bileşken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tablo 20: Zonguldak’ta yaşamaktan memnuniyet durumu

Sıklık Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum 140 14,7

Katılmıyorum 177 18,5

Kararsızım 150 15,8

Katılıyorum 369 38,7

Kesinlikle katılıyorum 115 12,1

Toplam 951 100,0

Anket dönemindeki gözlemlerimize dayanarak, katılımcıların kente dair 
olumsuz tavırlar sergiledikleri görülürken, ulaşılan verilerden anlaşıldığı üzere 
yüksek oranda Zonguldak’ta yaşamaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 21: Şehir dışından misafirlerini ilk olarak Zonguldak’ta gezdireceği 
yerler

Sıklık Yüzde
Fener 199 20,8
Liman Arkası 28 2,8
AVM 123 12,7
Kozlu Sahili 278 29,1
Çarşı 115 12,0
Merkez Sahil 120 12,5
Ilıksu 50 5,2
Değirmenağzı 40 4,1
Toplam 951 100,0

Şehir dışından bir misafiriniz gelse ilk olarak onu Zonguldak’ta nerelere 
götürürsünüz? Sorusuna katılımcıların %29,1’i Kozlu Sahili, %20,8’i Fener 
cevaplarını vermiştir. Şehirde sosyalleşme ve rekreasyon alanlarının az olması 
belirli yerlerde yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Sosyal mekânlar, bir kentin 
gelişmişlik düzeyini göstermesi açısından da önem taşır.

SONUÇ

Toplumsal ilişkilerin, kültürlerin kurulduğu bölgelerin coğrafi konumları, yer 
şekilleri, yeraltı kaynakları, iklim şartları, ekonomik kaynakları… gibi nedenler bir 
şehrin kurulması kadar o bölge insanının davranış kalıplarında etkili olan faktörler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânlar üretildiği gibi içerisinde var olan bireyler 
de toplumsal ilişkilerini üretmeye başlamaktadırlar. Bu durum tam bir ikililik arz 
etmektedir. Bizler bir bölge insanına herhangi bir davranış kalıbıyla anmaya 
başladığımız andan itibaren etiketlemede bulunmuş olmaktayız. Sosyologların da 
sorduğu gibi bir insan eğer bulunduğu yerden başka bir coğrafyada yaşıyor, farklı 
bir sosyalleşme süreci içerisine doğmuş olsaydı aynı davranış kalıplarını da 
sergiliyor olur muydu? Tam da bu noktada coğrafyadan ayırmakta güçlük 
çekeceğimiz kültürel yapılar kendilerini kentlerde-mekânlarda sürdürmeye 
devam etmektedir. Bu durum tam bir ikililik arz etmektedir. Aynı zamanda 
kültür-yapı, bir sentez içerisinde kuramcılar tarafından tartışılan bir konu 
olmaktadır. Bourdieu’nun habitusundan, Giddens’ın yapı-fail hakkındaki 
görüşleri, Harvey’in mekânlar ve insanlar hakkındaki görüşleri bizim araştırma 
konumuzla bağlantı kurabileceğimiz ve değerlendirebileceğimiz bir noktada 
durmaktadır. Bireyler dışsal yapılardan bağımsız olamadıkları için toplumsal 
hayatta karşılaşmış olduğumuz yapıların (mekânların) bireylerin pratiklerinden, 
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düşünümsel eylemlerinden bağımsız olamayacağını belirtmektedir. Aynı 
zamanda belirli pratiklerle bezeli bu yapıların da bireylere biçmiş oldukları 
roller bulunmaktadır.  Kentlerin mekânlarında yapılması zorunlu olmasa dahi 
belirli ritüelleri bulunmaktadır.  Basit bir örnek verecek olursak; herhangi bir 
nedenden ötürü kısa süreli yapılan gezilerde insanlar gittikleri şehirlerde 
şehrin kendine özgü yemeklerini tadıyor olmaları bile tamamlanması gereken 
bir gelenek halini almıştır. Kısaca insanlar yapıları etkilediği gibi yapılar da 
insanları etkileyerek nesneleştirmeye devam etmektedir. 

Yukarıda sıralanan bu sebeplerden ötürü her kentin toplumsallaşması 
açısından farklılıklar bulunduğu gibi araştırmamızın konusu olan Zonguldak 
ilinin mekân açısından nasıl bir yol izlediği açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. 
Zonguldak’ın şehir olarak Türkiye’de anılmasıyla yan yana bulunan diğer bir 
kavram ise maden ocakları, kömür olmaktadır. Bu yeraltı kaynağının ekonomik 
getirisi düşünüldüğünde ve bir şehrin bu kaynak açısından zengin olması ikisini 
aynı noktaya taşımaktadır. Rant aracı olarak kullanılan bu maden sayesinde 
Zonguldak ekonomik yapısını güçlendirmiş, açılan maden ocakları ile çalışmak 
için gelen göç için artı değer üreten bir yer olarak karşımıza çıkmaktaydı ilk 
dönemlerinde. Maden ocakları sadece şehrin insanının yahut ülke insanının 
önem verdiği bir yatırım aracı değildi aynı zamanda yabancı sermayelerin 
de peşinde koştukları bir yatırım aracıydı. Durum böyle olunca 
Zonguldak’ın tarihinde, şehrin tasarımında, mekânların şeklinde yabancı bir 
kültür yapısı da hissedilir şekilde karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde 
barındırdığı bu etkenler sayesinde modern bir kent olma özelliği taşıyan 
Zonguldak kendisini var eden maden ocakların gelişen teknoloji, değişen 
ekonomik koşullar ve bir mekânın şartlarının hangi koşullar çerçevesinde iyi 
olarak nitelendirilebileceği hakkındaki kıstaslarından farklılaşmış olmasından 
kaynaklı araştırılmaya değer bir serüven izlemektedir. Zonguldak’ı kentteki 
yerleşimler, binaların, sokakların görünümü açısından iki dönem etrafında 
değerlendirmek daha doğru tasvirleri bizlere sunabilir. 

Urry’de zaman kavramına dikkat çekmiştir. Şöyle ki belli bir zamanda, 
bir yerde anlamlı olan şeyler zamanla yıpratılarak tüketilmektedir. Tam da bu 
açıdan iki dönemimiz şu şekildedir; 1. dönem maden ocaklarının etkin olduğu 
ve ocakların etrafında şekillenen bir kent. Bu dönemde kentte yerleşim yerleri 
inşa edilmeye, konut türleri daha çok işçilerin kalabileceği ve çalışmak için 
gelen bireylerin kalabileceği tarzda yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tasarım ne şekilde olursa olsun kültürel yapı etkileyen bir faaliyet olmaktadır. 2. 
dönem ise maden ocaklarının etkisinin azaldığı, onun yerine yeni bir rant haline 
gelen üniversite karşımıza çıkmaktadır. Zonguldak ilinin mekân açısından 
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etkilerini belirleyen çizgilerin ne koşullar çerçevesinde değiştiğini, bireylerin 
bu değişimleri nasıl değerlendirdiğini belirlemek çalışmamızın da hedeflerini 
ortaya koymaktadır. 

Zonguldak’ta şartlar ne olursa olsun değişmeyen bir coğrafi yapısı 
bulunmaktadır. Geçmişte de günümüzde de dağlık bir kent olması konut 
türünü belirleyen en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Araştırmamızın verilerine göre çoğunluğun beş kat ve üzeri apartman dairesinde 
ikâmet ettiklerini belirtmeleri kentte ciddi orandaki apartmanlaşmayı ortaya 
çıkarmıştır. Peki, apartmanlaşmanın bu kadar hissedilir olduğu bir şehirde 
katılımcıların büyük çoğunluğunun Zonguldak’ı kent olarak değerlendirmemesi, 
bireylerin şehrin alt yapısal sorunlarından, binaların, sokakların görüntüsünden 
yaşadıkları memnuniyetsizlik hallerinden ve sorulan diğer sorulara verilen 
yanıtların bir olumsuzluk içermesinden kaynaklanmasıyla doğrusal bir ilişki 
içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tarihinde yaşamış olduğu ekonomik 
refahın yerini kaybetmesinden ötürü bireylerin eski ve yeniyi kıyaslama yaparak 
bu tarz bir yaklaşım sergilediklerini varsayabiliriz. Şu anda yapılan çalışmaların 
ise hala yetersiz kaldığı elde ettiğimiz görüşler içerisindedir. Özellikle de 
günümüzde sıkça duyduğumuz kent terimlerinden "yaşlı dostu kentler-engelli 
dostu kentler’’ Zonguldak’ın coğrafi yapısından kaynaklı merdiven ve yokuşlar 
göz önüne alındığında bu kategori içerisine girmekte zorlanmaktadır.  Bu 
konuda yapılacak olan çalışmalar ise daha fazla maliyet ve dikkatle planlanması 
gereken projeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Tüm bu olumsuzların 
beraberinde bireylerin yaşadıkları şehirden memnun olmaları ise bir ikilemin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlar her ne kadar olumsuzluklarını 
ifade etmiş olsalar da toplumsallaşma süreçlerini burada geçirmiş olmalarından 
kaynaklı olarak şehre duyulan aidiyet onları şehirden koparmamaktadır. Ayrıca 
katılımcıların kentsel dönüşüm projelerinden umutlu olduklarını belirtmeleri de 
bu durumu destekler niteliktedir. 
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1. Giriş

İnsanoğlu varoluşundan bu yana etrafını keşfetmeye, tanımaya ve anlamaya
çalışmıştır (Gökçe, 1999:3). Bununla birlikte, bu çabaların belli bir disiplin
ve sistematiğe kavuşması 18. yüzyıl batı toplumlarında Weber’in ifadesiyle

(2004:32). “…rasyonalizasyon, entellektüelleşme ve hepsinden de öte dünyanın 
büyüsünün bozulmasıyla” mümkün olmuştur. Din ve inancın yerini akıl ve 
bilimin almasıyla birlikte (Andersen’den aktaran Kuyucuoğlu, 2015:675) fizik 
doğayı ve sosyal gerçekliği belli bir paradigma dahilinde ele alan çeşitli düşünce 
akımları ortaya çıkmıştır. Bu düşünce akımlarının belli başlıları pragmatizm, 
liberalizm, idealizm, rasyonalizm, ampirizm, determinizm, pozitivizm, realizm, 

*Bu çalışma, 31.01.2018-02.02.2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi tarafından
düzenlenen USBİK-1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde “Dil ve Söylem
Kavramları Bağlamında Levi-Strauss ve Foucault’un Görüşlerinin Karşılaştırılması”
başlığı altında özet metin olarak sunulmuştur.
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materyalizm, strüktüralizm, modernizm, post-modernizm ve post-strüktüralizm 
olarak sayılabilir. Bununla birlikte bu düşünce akımları durağan kalıplar değildir 
ve her bir akıma fikirleriyle canlılık ve hareketlilik kazandıran temsilcileri vardır. 
Dil ve söylem kavramları bağlamında el alındığında; Fransız antropolog Claude 
Levi-Strauss yapısalcılığın (strüktüralizm), diğer bir Fransız düşünür Michel 
Foucault ise post-yapısalcılığın (post-strüktüralizmin) önemli birer temsilcisidir. 
Görüşlerinde ve mensup oldukları yaklaşımlarda dil ve söylemin ortak paydayı 
oluşturduğu bu iki düşünür hakkında literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. 
Bununla birlikte, bu iki düşünürü dayandıkları felsefi temelleri esas alarak salt 
dil ve söylem kavramları üzerinden karşılaştıran yeterli sayıda çalışma yoktur. 
Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkılarak yapılan bu çalışmada Levi-Strauss ve 
Foucault’un dil ve söylem kavramları hakkındaki görüşleri mensup oldukları 
düşünce akımları çerçevesinde ele alınmış ve birbiriyle karşılaştırılmıştır.  

Literatür taraması yoluyla yapılan bu çalışma toplam dört bölümden 
oluşmaktadır: ilk bölümde yapısalcılık ve post-yapısalcılık hakkında genel 
bir bilgi verilmiş,  ikinci ve üçüncü bölümlerde Levi-Strauss ve Foucault’nun 
kısa birer biyografilerinin ardından dil ve söylem temelli analizlerine yer 
verilmiş, dördüncü ve son bölüm olan değerlendirme ve sonuç bölümünde ise 
düşünürlerin görüşleri ve yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 
ortaya konularak toplumsal ve kültürel yapıyı nasıl analiz ettiklerine ilişkin bir 
çıkarımda bulunulmuştur.   

2. Yapısalcılık (Strüktüralizm)

Yapısalcılık; fizik, kimya, biyoloji, matematik, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve 
edebiyat gibi birbirinden farklı alanları etkilemiş olduğu için bu düşünce akımının 
net ve açık bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ayrıca, bu akım kimi zaman 
bir felsefi söylem kimi zaman bir araştırma yöntemi kimi zaman da bir düşünce 
modası olarak karşımıza çıkmıştır (Onart, 1973: 231-232). Yapısalcılıktaki bu 
tanım ve içerik karmaşasına rağmen, İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure 
ile Prag Dil Okulunun bu akımın kaynağı oldukları konusunda yazarlar arasında 
bir görüş birliği vardır (Yücel, 1977: 31). Saussure’ün dilbilim çalışmalarıyla 
yapısalcılara ilham kaynağı olan iki temel ön kabulünü aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür:

(3) Dilyetisinin hem bireysel bir yanı, hem de toplumsal bir yanı vardır.
Bunların biri olmadan öbürü düşünülemez. Üstelik: (4) Dilyetisi her an
yerleşik bir dizgeyle bir evrim içerir; hem çağdaş bir kurumdur, hem de
geçmişin ürünüdür her an. Dizgeyi tarihinden, bugünkü durumu eski
durumdan ayırt etmek ilk bakışta insana kolay görünür. Gerçekteyse,
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bunları birleştiren bağ öylesine sıkı bir bağdır ki, bu ikiyönü birbirinden 
ayırmakta güçlük çekeriz (Saussure, 1998: 37). 

Yapısalcılığın altında yatan mantalite, yapıyı oluşturan nesneler yerine nesneler 
arasındaki ilişkilerin ön plana çıkarıldığı bir gerçeklik çözümlenmesidir (Tüfekçi, 
2003: 50).  Saussure bu temel kabulün yanı sıra dilbilim incelemelerinde söz 
ve dil ayrımına da vurgu yapar. Bu ikisi arasında her ne kadar karşılıklı bir 
bağımlılık ilişkisi olsa da sözler bireysel ve somut; dil ise toplumsal ve soyuttur 
(Saussure, 1998:50-51). Saussure’in dilbilim incelemelerine getirdiği diğer bir 
ayrım da yöntem olarak artsüremli (artzamanlı) ve eşsüremli (eşzamanlı) analiz 
ayrımıdır. Bu analizlerin ilki dilin tarihsel (geçirdiği evrimi/değişimi); diğeri 
ise dural (dilin o anki durumunu) yönünü belirtir (Saussure, 1998:150-151). 
Saussure artsürem ve eşsüremi aşağıdaki şekilde açıklar;

Eşsüremli dilbilim, bir arada bulunan ve dizge oluşturan öğelerin, aynı 
toplumsal bilincin algıladığı mantıksal ve ruhbilimsel bağıntılarıyla 
uğraşacak, aynı toplumsal bilinç onları nasıl görüyorsa o da öyle 
görecektir… Artsüremli dilbilim ise aynı toplumsal bilincin görmediği 
ve aralarında dizge oluşturmadan birbirinin yerini alan ardışık öğelerin 
bağıntılarını inceleyecektir (Saussure, 1998:152).

Dilin eşsüremli analizlerle ele alınması gereken bir dizge1 olduğunu belirten 
Saussure (1998:136), dilin tarihinden ziyade kendisine önem vermiş ve bu 
nedenle dilde artsüremli yaklaşımlar yerine eşsüremli yaklaşımları esas almıştır. 
Ayrıca Saussure, bir sistem (yapı) olarak dilin temel unsurlarının göstergeler 
olduğunu belirtir. Göstergeler, gösteren ve gösterilen arasında toplumsal uzlaşıyla 
oluşmuş çağrışımsal keyfi ilişkilerdir (Kotlu, 2007:18-23).  Durkheim’dan izler 
taşıyan ve dilin kolektif yönüne vurgu yapan Saussure’ün bu görüşleri (Say, 
2013: 334), zamanla dilbilimi dışında çeşitli disiplinleri de etkileyerek bilim 
dünyasında genel bir çerçeve/model haline gelmiştir.  

3. Post-yapısalcılık (Post-strüktüralizm)

Yapısalcılığın parça yerine bütünü, özne yerine yapıyı ön plana çıkaran ve 
(adeta) bireyleri dışlayan yaklaşımı zamanla eleştiri almaya başlamış ve bu 
akıma bir tepki olarak Post-yapısalcılık doğmuştur (Berk ve Yıldırım, 2015:40). 
Post-yapısalcılık, aynı zamanda modernizme karşı bir itiraz ve modernizmin 
1 Yapısalcılığa ilham veren Saussure çalışmalarında yapı yerine sistem/dizge kavramını 
kullanmış, bununla birlikte bu terim yerini zamanla yapı kavramına bırakmıştır (Kotlu, 
2007:15).



476    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

altında yatan akılcılık ve aydınlanmadan şüphe duymaktır. Bu anlamda Post-
yapısalcılık sadece teorik çerçevede bir değişimi değil, fakat aynı zamanda 
toplumsal dünyaya bakış açısındaki önemli bir değişimi de yansıtır. Buna göre 
yapısalcılar modern dünyaya odaklanırken; post-yapısalcılar, post-modernizmle 
dolaylı bir ilişki içinde post-modern toplumlara odaklanırlar. Bu düşünce akımı; 
Lyotard, Derrida ve Foucault gibi düşünürlerin önderliğinde zamanla pek çok 
disiplini etkisi altına almıştır (Kotlu, 2007: 70-72).

Yapısalcılığa tepki olarak ortaya çıkan post-yapısalcılığın selefiyle/
öncülüyle birleştikleri ve ayrıldıkları bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle her 
iki yaklaşımında da toplumun/kültürün çözümlenmesinde dile önem verdiği 
söylenebilir.  Çünkü dil, sosyal gerçekliğin inşa edildiği yerdir ve toplumları 
anlamak için öncelikle dili anlamak gerekir. Bununla birlikte dil üzerinden 
yürütülen sosyal gerçeklik arayışında;

a) Yapısalcılar modern dünyaya; post-yapısalcılar ise post-modern toplumlara 
odaklanırlar. 

b) Yapısalcılar anlamı ortaya çıkarmak için bilinçaltını araştırarak derinlere 
inilmesi gerektiğini belirtirken post-yapısalcılar sadece bilinçdışı ile 
yetinerek derinliği reddederler.  

c) Yapısalcılar belli bir zaman kesitine odaklanarak konunun tarihi boyutunu 
göz ardı ederken post-yapısalcılar konuyu tarihi derinliği içinde ele alırlar. 

d) Yapısalcılar yapı üzerinden sabit ve değişmez bir anlamı tespit etme 
peşindeyken post-yapısalcılar özneyi ön plana çıkararak anlamın özneye 
göre değişeceğini/yorum kazanabileceğini savunurlar. 

e) Yapısalcılar anlam ve bilme üzerinden kesinlik peşindeyken post-yapısalcılar 
yorum üzerinden belirsizliği savunurlar. 

f) Yapısalcılar tek bir yapısal bütünlüğün üzerinde dururken post-yapısalcılar 
birbirinden kopmuş birçok yapısal sistemleri öne sürerek ontolojik ve 
epistemolojik çoğulculuk üzerinde dururlar.

Özetle, post-yapısalcılık yapıyı önceleyen makro anlayıştan özneyi önceleyen 
mikro anlayışa doğru bir geçişi temsil etmektedir (Kotlu, 2007: 2, 71, 114-127). 

4. Claude Levi-Strauss

4.1.		Kısa	Bir	Biyografi

Fransız asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında Belçika’nın Brüksel 
kentinde dünyaya gelmiştir. Bir süre sonra ailesiyle Paris’te taşınmış ve burada 
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1927-1932 yılları arasında Paris Üniversitesinde hukuk ve felsefe öğrenimi 
görmüştür. Mezuniyeti sonrası bir süre ortaokul öğretmenliği yapmış, daha 
sonra Brezilya’da Sao Paulo Üniversitesinde sosyoloji hocası olarak çalışmıştır. 
1934-1937 yılları arasında kaldığı Brezilya’da üniversite hocalığının yanı sıra 
(antropolojiye duyduğu ilgiden dolayı) Brezilya yerlileri üzerine bazı etnografik 
araştırmalarda da bulunmuştur. 1941 yılında New School for Social Research’e 
(NSSR)2 katılmış ve orada Rus dil bilimci Roman Jacobsen’un fikirlerinden 
etkilenmiştir.  1950 yılında ülkesine dönerek çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
Levi-Strauss’un en çok bilinen eserleri; Akrabalığın Temel Yapıları (1949), 
Yapısal Antropoloji (1961), Günümüzde Totemcilik (1962), Yaban Düşünce 
(1962) ile Çiğ ve Pişmiş’tir (1964) (britannica.com). 

4.2.	 Dil	Temelli	Sosyolojik	Görüşleri

Levi-Strauss, Saussure’nin dilbilim alanında geliştirdiği fikirleri ve yöntemi 
antropolojiye uyarlamış ve yapısalcılığı sosyal bilimlere aktaran ilk kişi 
olmuştur. Bu anlamda Levi-Strauss; mitler, akrabalık yapıları ve totemcilik 
gibi antropolojik verileri Saussure’in yöntem ve yaklaşımına uygun bir biçimde 
yapısal analize tabi tutmuştur (Kotlu, 2007: 4, 57). Levi-Strauss’un çalışmalarında 
Saussure dışında Freud’dan da önemli ölçüde etkilendiği belirtilebilir. Çünkü 
Levi_Strauss insan eylemlerinin temelinde ortak bir düşünce yapısı ve ortak 
bir bilinçaltı olduğuna inanır. Dolayısıyla, Levi-Strauss’un yapısalcılık anlayışı 
Saussure ve Freud’un yöntem ve düşüncelerinin bir bireşimidir. 

Levi-Strauss çalışmalarında dile özel bir misyon yükler. Ona göre dil, 
toplumsal hayatın sürdürülmesinde vazgeçilmez bir unsurdur. Duygu ve 
düşünceler dil ile ifade edilir, sözcükler ile ona anlamlar yüklenir. Ancak Levi-
Strauss dili, tüm bunlardan da öte, insan zihninin derinliklerindeki düşünceleri 
yansıtan birer kodlama olarak görür. Dolayısıyla sözcüklere yüklenen anlamlar 
ve insan zihninin derinliklerindeki bilinçaltı ancak dil vasıtasıyla açığa 
çıkarılabilir. Levi-Strauss’un bu anlayışı, yapı-birey ikileminde bireyi geri 
plana iterek bireyin içinde bulunduğu bütünü/yapıyı ön plana çıkarmaktadır. 
Bu bağlamda Levi-Strauss sosyal yapıyı keşfetme ve anlamada bireye değil 
yapıya önem vermektedir. Yapıyı anlamak için toplulukta kullanılan sözcüklerin 
anlamlarına, karşıtlıklara, hikayelere, mitlere, söylemlere bakılarak insan 
zihninin işleyiş şeklini ve bilinçaltını çözümlenebilir.  Levi-Strauss, Mit ve Anlam 

2  NSSR, ABD’de 1919 yılında toplumsal sorunlara çözüm olabilecek yeni ve alternatif 
bir eğitim modeli arayışında olan ve aralarında John Dewey ve Thorstein Veblen gibi 
bilim adamlarının da bulunduğu bir grup entelektüel tarafından kurulmuştur. Bu okula 
zamanla kıta Avrupa’sından sürgün edilen çok sayıda bilim adamı da katılmış ve okul 
etki alanını genişletmiştir (https://www.newschool.edu/nssr/history/). 
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adlı çalışmasında araştırmalarında daima bir düzen arayışı içinde olduğunu ve 
görünen düzensizliğin ardında bile belli bir düzen olduğuna inandığını aşağıdaki 
sözlerle belirtir:

Bu görünüşteki düzensizliğin ardında bir düzen aramak benim ilk 
yönelimimdi. Akrabalık sistemleri ve evlilik kuralları üzerine bir 
süre çalıştıktan sonra, hiç de amaçlamadan ve hatta tamamen kaderin 
cilvesiyle, rotamı problemin tıpatıp aynı olduğu mitolojiye çevirdim. 
Mitolojik, hikayeler nedensiz anlamsız ve absürddürler veya öyleymiş 
gibi görünürler, ancak buna rağmen dünyanın her yerinde yeniden boy 
gösterirler. Zihnin herhangi bir yerdeki tuhaf yaratımı biricik olacaktır, 
aynı yaratımı tamamen farklı bir yerde bulamazsınız.  Benim problemim, 
bu görünüşteki düzensizliğin ardında bir düzen yatıp yatmadığını bulmaya 
çalışmak hepsi bu (Levi-Strauss, 2013:45).

Diğer taraftan, Levi-Strauss incelediği topluluklarda çiğ-pişmiş, uzun-kısa, 
büyük-küçük ve biz-öteki gibi ikili karşıtlıkların olduğunu veya kullanılan bir 
sözcüğün diğer bir sözcüğü çağrıştırdığını tespit etmiştir (Nar, 2014, 37-38). 
Çalışmalarıyla Levi-Strauss, adeta sosyal yapıdaki değişmez unsurları ortaya 
çıkarmanın peşindedir (Işık, 1994: 55). Bu da Levi-Strauss’u yapısalcılık 
anlayışında yeni bir noktaya götürür ki o da düzendir. Nitekim Levi-Strauss’a 
göre düzen olmazsa anlam da olmayacaktır (Işık, 1994: 57). 

Levi-Strauss’un çalışmalarında vurguladığı diğer bir önemli husus da 
insan zihninin işleyiş şeklinin evrensel olduğunu savunması ve buna bağlı 
olarak ilkel topluluklar ile gelişmiş/modern toplumlar ayrımına karşı çıkmasıdır. 
Yaban Düşünce adlı kitabında bu ayırımı savunanlara karşı şu çarpıcı ifadelerde 
bulunur:

Ne var ki, insanın gerçeği farklılıklarının ve ortak özelliklerinin oluşturduğu 
dizgede yatarken, ister onlarda olsun, ister bizde, insan varlığının tümüyle 
tarihsel ya da coğrafyasal biçimlerinden yalnızca birine sığınmış olduğuna 
inanabilmek için, fazlasıyla benmerkezci, fazlasıyla bön olmak gerekir 
(Levi-Strauss, 1994: 293). 

Levi-Strauss’a göre ilkel topluluklar ile modern/gelişmiş toplumlar arasındaki 
fark insan zihninin farklı koşullarda çalışmasından kaynaklanmaktadır. Modern 
toplumlar soyut düşünce gelişimi sağlayan sofistike araçlara sahip olduğundan 
zihinleri ilkel topluluklara göre daha gelişmiştir. Ancak bu, onların zihinlerinin 
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ilkellerin zihinlerinden daha üstün olduğu ya da farklı çalıştığı anlamına gelmez 
(Kotlu, 2007:55-56). Yücel (1977: 65), Levi-Strauss’un bu (antiemperyalist) 
tavrını “Batılının kendi dışındaki hayat tarzlarına karşı takındığı küçümseyici 
tavırdan uzak” bir tavır olarak nitelendirir. Bu anlamda Levi-Strauss, 
toplumların (aklın kullanımına bağlı olarak) çizgisel ilerleme kaydettiğini 
savunan Batı kaynaklı evrimci anlayışa karşıdır. Böylece Levi-Straus, hem 
hümanist geçinen hem de üstünlük taslayan Batı’nın iç çelişkisini gözler önüne 
sermektedir (Yücel, 1977: 69). Dahası Levi-Strauss, ilkel topluluklar/uygar 
toplumlar ayrımını dayatan geleneksel tarih anlayışına da karşı çıkar. Tarihin 
gerek etnologlar gerekse tarihçiler için önemli bir yöntem olduğunu kabul eder, 
ancak bu iki kesimin tarihe bakış açılarında önemli bir farka işaret eder: tarihçi 
incelediği toplumları zaman; etnolog ise mekân çerçevesinde ele almaktadır. 
İlki şimdiki zamanı referans alarak ilkel toplumlara sadece görüntü olarak 
bakarken; ikincisi ilkel toplumları kendi dönemi içinde yeniden kurmaya çalışır. 
Bu nedenle tarih kavramını olayların mutlaka birbirini izlediği kesintisiz bir 
süreç yerine her bir olayın ayrı bir olguymuş gibi değerlendirildiği genel bir 
çerçeve olarak kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Levi-Strauss, 
1994:299-300). 

Levi-Strauss, Saussaure’in yanısıra Durkheim’ın görüşlerinden de önemli 
ölçüde etkilenmiştir. Hatta Levi-Strauss’un toplumun doğası konusunda 
neredeyse tamamen Durkheimcı olduğunu söylemek yanlış bir tespit olmaz. 
Bu kapsamda Levi-Strauss, Durkheim’ın sosyal gerçekliğin psişik, sembolik 
ve karakteristik özelliklerine yaptığı vurguya ve Durkheim’ın sosyal bilimler 
konusundaki yöntem anlayışına katılır ve onun eksik ya da eleştirilen yönlerini 
tamamlamaya çalışır (Clarke, 1981:40-41). 

Özetle Levi-Strauss, yapısal çözümlemelerinde dile büyük önem 
vermiş ve toplumu dil analojisi üzerinden çözme gayretinde olmuştur. 
Öyle ki Levi-Strauss’a göre bir toplumun beslenme tarzı, giyim-kuşam 
biçimi ve mimari anlayışı bile dille çözülebilir. Nasıl dilde belli bir sözcük 
sıralaması ve kurallar bütünü varsa; beslenme, giyim-kuşam ve mimari 
yapılarda da aynı şekilde bir sıralama ve ahenk vardır. Nasıl smokinin 
altına takunya giyilemezse, yemekler de tatlıyla başlanıp çorbayla 
bitirilemez. Levi-Strauss tespitleri ve çözümlemeleriyle toplumsal ve 
kültürel yapıları salt bir dil faktörüne indirger ve onları sanki dilsel bir 
sistemmiş gibi dil üzerinden açıklamaya çalışır (Yücel, 1977: 59). Ayrıca, 
Levi-Strauss insan zihninin evrenselliğine inanır ve bu anlamda insanlığı 
ve toplumları belli kategorilere ayıran geleneksel ya da dayatmacı tarih 
anlayışına da karşı çıkar.  
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5. Michel Foucault

5.1.	 Kısa	Bir	Biyografi

Foucault, üst-orta sınıfa mensup bir ailenin çocuğu olarak 1926 yılında Fransa 
Poitiers’de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimi için Paris’e gitmiş ve 1946 
yılında pek çok ünlü düşünürün okuduğu Ecole Normale Superior’a girerek bu 
okuldan felsefe ve psikoloji diploması almıştır. Mezuniyeti sonrası Almanya, 
Polonya ve İsveç gibi çeşitli ülkelerde kültür ataşeliği görevinde bulunmuştur. 
Ülkesine dönerek Ecole Normale Superior’da Deliliğin Tarihi adlı teziyle 1961 
yılında doktora derecesi almıştır. Bir aktivist olarak aralarında ABD, Kanada, 
Brezilya, Japonya, İspanya, İtalya ve Mısır’ın da bulunduğu pek çok ülkeyi 
ziyaret etmiştir. 1984 yılında Fransa’da ölen Foucault’un en önemli eserleri; 
akıl hastalığı temasını toplumsal ve tarihsel bir perspektiften ele aldığı “Akıl 
Hastalığı ve Kişilik” (1954), deliliği bir olgu olarak değil bir yargı olarak ele 
aldığı “Deliliğin Tarihi” (1961), Batı düşüncesinin 16.yy dan sonraki durumunu 
ve düşünce kodlarındaki değişimini incelediği “Kelimeler ve Şeyler” (1966) 
ile çalışmalarındaki metodolojiyi anlattığı “Bilginin Arkeolojisi” dir (1969) 
(Faubion, Britannica.com). 

5.2.	 Söylem	Temelli	Sosyolojik	Görüşleri

Kimileri tarafından yapısalcıyken post-yapısalcılığa geçen bir düşünür olarak 
değerlendirilse de Foucault bu görüşe karşıdır, kendi duruşunu ne yapısalcı ne 
de post-yapısalcı olarak konumlandırır ve özellikle kendini yapısalcı olarak 
görenlere şiddetle karşı çıkar (Megill, 1998: 288). Hatta Kelimeler ve Şeyler adlı 
kitabının önsözünde Foucault kendine ısrarla yapısalcı yaftası yapıştıranlara şu 
çarpıcı ifadelerle adeta isyan eder: 

Fransa’da bazı yarım akıllı ‘yorumcular’ beni ‘yapısalcı’ olarak etiketlemekte 
ısrar ediyorlar. Ben, yapısalcılığa özgü yöntemlerin, kavramların ya 
da anahtar terimlerin hiçbirini kullanmadığımı bu yorumcuların küçük 
beyinlerine bir türlü sokamadım (Foucault, 1994: xiv). 

Foucault her ne kadar yapısalcı olmadığını belirtse de Megill (1998:289) onun 
hala bir yönüyle yapısalcı olduğuna inanmaktadır. Foucault’yu tanımlarken 
yaşanan bu karmaşanın altında şüphesiz onun yoruma açık çok yönlü çalışmaları 
yatmaktadır. Bu ikilemden kurtulmak için “Foucault’nun çalışmalarını belirli bir 
disiplin veya düşünce kampı içinde değerlendirmek yerine, geniş bir entelektüel 
bağlamda ele alıp çalışmalarını bir analiz biçimi olarak görmek gerekir” (Güven, 
2008: 24). 
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Foucault’nun bağlı olduğu yaklaşım konusunda yaşanan bu tereddütte 
rağmen kesin olan bir husus var ki o da çalışmalarında dil, söylem ve bilginin 
önemli bir yer tuttuğudur. Ancak Foucault, Levi-Strauss’dan farklı olarak, dili 
bilinçaltının bir yansıması olarak değil, bilinçli bir eylem olarak görür ve dilin 
dış şartlardan etkilendiğini belirtir (Dalmış, 2012: 43). Diğer bir deyişle, dil 
(Levi-Strauss’daki gibi) tarafsız bir iletişim ya da temsil aracı değildir (Kotlu, 
2007:99). Dilin yanı sıra toplumsal pratiklerin kodlanmış bir şekli olan söylem 
de Foucault’da farklı bir anlam taşır. Levi-Strauss mit temelli söylem; Foucault 
ise episteme (bilgi) temelli söylem kuramını savunur (Elbirlik ve Karabulut, 
2015: 33-34,40). Foucault’nun (söylem) felsefesinin temelini oluşturan episteme 
(bilgi), “insana ve yaşama dair tüm alanları belirleyen ve belirlenmişliğin dışına 
çıkmayı engelleyen bir güçtür” (Dalmış, 2012:41). Foucault, epistemeyi kendi 
ifadeleriyle şöyle tanımlar;

… bir dünya görüşü, bütün bilgilerde ortak ve her bir bilgiye aynı yasaları 
ve postulatları empoze eden bir tarih dilimi, aklın genel bir evresi, belirli 
bir dönemin insanlarının kendisinden kaçıp kurtulamayacağı belirli bir 
düşünce yapısı, kimliği belirsiz bir bir el tarafından kesin bir biçimde 
yazılmış yasalar toplamı gibi bir şeydir (Foucault, 1972: 191). 

Foucault’ya göre her devrin düşünce yapısını ve söylemlerini belirleyen bir 
episteme vardır. Kelimeler ve Şeyler (1966) adlı kitabında bunları ayrıntılı bir 
biçimde ele alan Foucault Batı dünyası için üç tür episteme belirler (Dalmış, 
2012: 45-68): 

1. Benzerliklere dayalı Orta çağ ve Rönesans epistemesi (1400-1650), 
2. Temsile dayalı klasik episteme (1650-1800) ve 
3. İnsana dayalı modern episteme (1800’den günümüze) 

Foucault’da (epistemelerin belirlediği) söylem kavramı güç/iktidar, ideoloji ve 
bilgi ile iç içe geçmiştir. Teoride sınırsız sayıda olabilecek olan söylem sayısı, 
pratikte iktidarın bazı iç ve dış düzenlemeleriyle sınırlandırılmıştır. Bunun nedeni 
bazı söylemlerin kendi içinde doğru olmasına rağmen, dış gerçekliğe uygun 
olmamasıdır. Buna bağlı olarak bazı konulara tabular getirilerek bazı konularda 
da sadece uzman kişilere (örneğin duruşmalarda hâkimlere; dini ayinlerde din 
adamlarına) söz hakkı verilerek dış denetim yoluyla söylemler iktidar tarafından 
doğrudan kısıtlanır. Bununla birlikte, söylemle iktidar arasında tek yönlü bir 
ilişki yoktur. Tam tersine karşılıklı bir ilişki vardır ve bu ilişki dâhilinde söylem 
iktidarı destekleyip kuvvetlendirebileceği gibi onu yıpratıp zayıflatabilir de 
(Bozdoğan, 2013: 50-51). Foucault’daki iktidar kavramı klasiklerdeki iktidar 
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kavramından farklıdır. Ona göre iktidar, sadece birinin ya da birilerinin diğerleri 
üzerindeki egemenliği ya da mülkiyeti değildir. Foucault, iktidarı karmaşık bir 
ilişkiler ağı ve yumağı olarak görür. Ayrıca, onun anlayışında iktidar klasiklerde 
olduğu gibi sadece baskı, yasaklama ve denetleme aygıtı değil aynı zamanda 
üretici ve olumlayıcı bir aygıttır (Bayram, 2003: 41,42). “Foucault’nun iktidar 
anlayışında; sadece emek üzerinden bireye ulaşan, bireyi yabancılaştıran bir 
iktidar değil, hayatın tüm alanlarında bireyi kuşatan bir iktidar ilişkileri anlayışı” 
söz konusudur (Aslan, 2012:42). 

Foucault’nun Levi-Strauss’dan ayrıldığı diğer bir husus da yöntem 
anlayışındadır. Levi-Strauss dil üzerinden yaptığı toplum/kültür analizlerinde 
sosyal gerçekliği Saussure’in etkisiyle eşzamanlı bir yaklaşımla ele alırken, 
Foucault dil ve söylemle iç içe gördüğü bilgiyi analiz ederken “arkeolojik analiz” 
adını verdiği artzamanlı bir yaklaşımla ele alır. Ancak, arkeolojik analizi kuru 
kuruya yapılan bir tarihsel okuma olarak değerlendirmemek gerekir. “Arkeolojik 
bir analiz yaparken Foucault’nun amacı; bilgiyi mümkün kılan tarihsel koşulları 
ve bu koşulların belirlediği epistemik mekânı ortaya çıkarmaktır” (Bozdoğan, 
2013: 55). 

Foucault (1972:136) alanında tamamen yenilikçi bir yaklaşım olan ve 
kendi yöntem anlayışının temelini teşkil eden arkeolojik analizi betimlerken 
kendine bu yaklaşımın diğer yaklaşımlardan farkı ne? ya da arkeolojik analiz 
diğer analizlerin veremediği neyi sağlar? sorusunu yöneltir. Foucault’a göre bu 
sorunun cevabı arkelolojik analiz ile düşüncelerin tarihi arasındaki dört temel 
farkta yatmaktadır. Bu farkların ilki arkeolojik analizin söylemleri olduğu gibi 
kabul etmesi ve onlarda gizli niyetler aramamasıdır, ikincisi arkeolojik analizin 
sadece söylemlere odaklanması ve söylemlerde öncelik sonralık bağlantısı 
aramamasıdır, üçüncüsü arkeolojik analizin söylemleri diğer yaklaşımlar gibi 
genel bir tablo içine yerleştirerek diğerlerine göre yerini keşfetmekten çok 
sadece söylemleri yöneten, onlara hâkim olan ilkeleri bulmaya çalışması, 
sonuncusu ise arkeolojik analizin söylemleri dışarıdan müdahalelerle yeniden 
kurmaya yeltenmeyip sadece sistematik betimlemeler yapmasıdır (Foucault, 
1972:138-140). Tüm bunlar, arkeolojik analizi bilginin analizi için en elverişli 
yöntem kılar.

Foucault’nun yöntem anlayışı sadece arkeolojik analizden ibaret değildir. 
Foucault, arkeolojik analizin yanı sıra çalışmalarında –özellikle belirli bir 
döneminden sonra- jeneolojik (soykütüğü) analizi de bir yöntem olarak 
kullanmıştır. Arkeolojik analizin izlerini Deliliği Tarihi, Şeylerin Düzeni ve 
Bilginin Arkeolojisi adlı çalışmalarında; jeneolojik analizin izlerini ise Disiplin 
ve Ceza ile Cinselliğin Tarihi 1 adlı çalışmalarında gözlemlemek mümkündür. 
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İlk yöntem Foucault’yu felsefe tarihçisi; ikinci yöntem ise tarih felsefecisi yapar 
(Gutting: 2005:2). Jeneoloji, sosyo-entellektüel gerçekliğin karmaşık öncülleriyle 
ilgilenen günümüz tarihidir (Gutting, 2005:12).  Arkeolojik analiz Foucault’da 
birbirine yapışmış söylemler hakkında bilgi ve söylem arasında ilişkiyi analiz 
ederken, jeneolojik analizde söylemler birbirinden kopmakta, her birindeki 
yalnız epistemolojik farklılıklardan çok, insanın kökenlerini ilgilendiren insan 
unsurunu baştan sona kuran, inşa eden ontolojik anlamda bağlantısız çoğul 
söylemler haline gelmektedirler (Dreyfus ve Rabinow, 1983: 105-107). 

Foucault yapısalcılar gibi gerçeği tek bir dizgede değil, pek çok dizgeden 
oluşmuş yapılar içinde görmüştür. Nitekim, 1980 yılında Le Monde gazetesine 
verdiği bir röportajda aşağıda kullandığı ifadeler benimsediği bu çoğulcu 
anlayışın ipuçlarını taşımaktadır.

Yeni bir merak çağının hayalini kuruyorum. Bunun için teknik imkânlara 
sahibiz; istek orada; bilinmesi gereken şeyler sonsuz; kendini bu göreve 
adayacak insanlar var. (O halde) Neden acı çekiyoruz? Dar, eksik, yarı 
tekelci ve yetersiz kanallar yüzünden. “Kötü” bilgilerin “iyi” bilgileri ele 
geçirip yok etmesini önlemek için korumacı bir tutum benimsemenin anlamı 
yok. Bunun yerine, yolları ve iletişimi çoğaltmalıyız (Foucault, 1996:305).

Foucault’nun, entelektüel görüşlerinin arkasında Nietzche’nin tarih ve felsefe 
anlayışının yattığını söylemek mümkündür. Foucault; Hegel’in çizgisel, 
bütüncül ve bir amaca doğru evrilen tarih anlayışına karşı çıkarak tıpkı 
Nietzsche’de olduğu gibi bütün yerine tekillerin dikkate alınması gerektiğini 
ve (bütüne boyun eğdirilmeyen) tekiller üzerinden tarihsel bir okuma yapılması 
gerektiğini savunur. Hatta Foucault’nun, çalışmalarında bir yöntem olarak 
kullandığı jeneolojik analizin temellerini Nietzsche’nin tarih görüşünden aldığı 
bile belirtilebilir (Bayar, 2004:247). Foucault’nun tarih hakkındaki görüşleri, 
Nietzsche’nin yanı sıra Fransız Annales Okulu3 ve Braudel’in4 görüşleriyle de 
benzerlik taşımaktadır. 

3  Annales Okulunun temelleri, yeni bir tarih yazımı ve anlatısını savunan Fransız 
tarihçiler March Bloch ve Lucien Febvre tarafından 1920’li yıllarda kurulan Annales 
d’Historie Economique et Sociale (Ekonomik ve Toplumsal Tarih Yıllıkları) dergisine 
dayanmaktadır. Geleneksel tarih anlayışına karşı çıkarak olaylar yerine yapıyı, insanı 
ve insan eylemlerini esas alan, disiplinler arası iş birliğini savunan bu yenilikçi tarih 
anlayışı zamanla bir ekole dönüşmüştür (Delice, 2011:104-105).
4  Braudel, 1956 yılında Annales Okulunun yönetimini devralmış ve geleneksel tarih 
yazımında tarihin yanı sıra ekonomik ve sosyolojik faktörler ile özellikle coğrafi 
faktörlere vurgu yapmıştır. Akdeniz adlı çalışmasıyla jeo-tarih anlayışına öncülük 
etmiştir (Delice, 2011:104, 110).
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Michel Foucault, tek tarih düşüncesinin, halihazırda sona ermiş olan 
modern çağların bir icadı olduğu görüşündedir. Çoğu Annales tarihçileri 
de bu görüşü paylaşmaktadır. Tek bir tarihsel zaman yerine, yalnız farklı 
uygarlıklar arasında değil, her bir uygarlığın kendi içinde de, bir arada var 
olan çoğul zamanlar görürler (Iggers, 2011: 57)

Özet olarak Michel Foucault’nun çalışmalarında ve fikirlerinde (dil 
temelli) söylem, bilgi ve iktidar ön plana çıkan kavramlar olmuş ve Foucault bu 
kavramları ve aralarındaki ilişkileri arkeolojik ve jeneolojik analiz adını verdiği 
tarihsel yöntemlerle ve post-yapısalcı bir yaklaşımla ortaya koymaya çalışmıştır.   

6. Değerlendirme ve Sonuç

İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure’in öncülük ettiği yapısalcı dilbilim 
anlayışı ve yöntemi, zamanla matematikten edebiyata, fizikten psikolojiye, 
sosyolojiden biyolojiye birbirinden farklı disiplinleri etkilemiş ve genel bir 
bilimsel model haline gelmiştir. Bu yaklaşımın temel mantığı, sistemi oluşturan 
ögeler arasındaki ilişkilere bakılarak bütün hakkında bir fikre varılmasıdır. Parça 
yerine bütünün ya da öğe yerine sistemin/yapının ön plana çıkartıldığı ve bireyin/
parçanın göz ardı edildiği bu yaklaşım zamanla entelektüel çevrelerden (özellikle 
Fransa’dan) tepkiler ve eleştiriler almaya başlamıştır. Yapısalcılığa yöneltilen bu 
tepki ve eleştirilerden doğan post-yapısalcılık toplumsal gerçeklikleri çözmede 
selefi gibi dilin önemine inanmış, ancak yöntem açısından selefinden önemli 
noktalarda ayrılık göstermiştir. Buna göre yapısalcılarda bilinçaltı, yapı, anlam 
ve eş zamanlı analizler; post-yapısalcılarda ise bilinç, özne, yorum, belirsizlik 
ve art zamanlı (tarihi) analizler ön plana çıkan kavramlar olmuştur. 

Her ikisi de birer Fransız vatandaşı olmakla birlikte sahip oldukları farklı 
entelektüel donanımlar ve içinde bulundukları farklı fiziki, ekonomik, siyasi ve 
sosyokültürel koşullar nedeniyle Claude Levi-Strauss yapısalcılığın, Michel 
Foucault ise post-yapısalcılığın temsilcisi olmuş ve sosyal gerçekliği bu farklı 
yaklaşımlar çerçevesinde açıklamaya çalışmışlardır. 

Dil ve söylem kavramları üzerinden toplum ve kültür analizi yapmak 
her iki düşünürün de üzerinde hemfikir olduğu bir husus olsa da aralarında şu 
noktalarda önemli fikir ayrılıkları olmuştur: 

a) Levi-Strauss’da dil bilinçaltının bir ürünü iken Foucault’da bilinçli insan
eyleminin bir ürünüdür.
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b) Levi-Strauss’da dil (iletişimi sağlayan) bir temsil aracı iken Foucault da 
(söylemler üzerinden) bir iktidar aracıdır. 

c) Levi-Strauss dili eş zamanlı çalışmalarla incelerken Foucault dil ve söylemi 
(arkeolojik analiz adını verdiği) art zamanlı çalışmalarla inceler.

d) Levi-Strauss çalışmalarında özneyi göz ardı edip yapı üzerine yoğunlaşırken 
Foucault çalışmalarında nesneleşen özne üzerine odaklanmıştır. 

e) Levi-Strauss ilkel topluluklar üzerinde çalışmış ve ilkel/modern düşünce 
ayrımına karşı gelerek insan zihninin evrenselliğini savunmuştur. Foucault 
ise Batılı toplumlar üzerinde çalışmış ve Batının düşünce yapısını 
şekillendiren üçlü bir episteme (bilgi) anlayışı ortaya koymuştur.

f) Levi-Strauss toplumları ve toplulukları kategorize eden tarih anlayışına karşı 
çıkarken, Foucault Batı kaynaklı (geleneksel) tarih anlayışının etkisinde 
kalmıştır. 

g) Levi-Strauss’un görüşleri tek bir yapısal bütünlük üzerinde dururken, 
Foucault’un görüşleri ontolojik ve epistemolojik bir çoğulcu anlayış 
üzerinde durmaktadır.

Levi-Strauss ve Foucault arasında yukarıda belirtilen görüş ayrılıklarının ortaya 
çıkmasında ilkinin Durkheim’in (yapısalcı-işlevselci) sosyolojik görüşüne; 
ikincisinin ise Braudel’in önderliğindeki (çoğulcu/interdisipliner) Annales 
Okulunun tarih anlayışına olan yakınlıkları etkili olmuş ve bu nedenle her 
iki düşünür aynı sosyal gerçekliği farklı metodolojik anlayışlarla çözümleme 
gayretinde olmuşlardır. 
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1. Giriş

Gözetim, kişi veya kişilerin bilgi edinmek üzere düzenli takip içeren 
izleme pratikleridir. Geçmişten günümüze gözetim, şekilsel değişimler 
geçirse de özündeki merak ve gözetlenene yönelik ilginin kaynağında 

yer alan bilgi edinme hedefini korumuştur. Bu merak ve ilgi ekseninde 
şekillenen gözetimin tarihi, ilk insan topluluklarının birbirini kıyaslama ve 
daha iyi koşullar için birbiriyle mücadelede bulunma edimleriyle kalabalıklara 
hükmetmek ve yerleşik bir düzen oluşturmak için gözlemek gibi etkinliklere 
kadar uzanır. Sosyolojik bir olgu olarak modern anlamda gözetim, üretim 
ilişkileri bağlamında değişen emek-sermaye koşulları çevresinde toplulukları 
denetlemek, ussal yönetim ilişkilerinin ortaya çıkardığı bürokratik düzendeki 
ast ve üst hiyerarşisi bağlamında gözetimde bulunmak gibi çeşitli pratiklerle 
sosyo-ekonomik dönüşümler sonucunda şekillenmiştir. 

*Bu çalışma Pelin Büyükgaga adlı araştırmacının Prof. Dr. Hacer Tor’un danışmanlığında 
yürüttüğü “Dijital Gözetim ve Mahremiyetin Dönüşümü: ‘The  Circle’ Örneği” isimli 
yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Gözetimin teknolojilerle dönüşen doğası, gözetim etkinliğinin küresel 
çapta artışı ve yayılması ile sonuçlanmıştır. Bugün gözetim, günlük hayatın bir 
parçası olarak toplumsal ve bireysel rutine işlemiş dijital kültürün yansımasıdır. 
Bu bağlamda başlangıçta gözleme ardından modern süreçle birlikte dosya ve 
evraka dayanan gözetim hareketi, günümüzde elektronik çağın teknolojileriyle 
eş güdümlü olarak dijital bir dolaşımı esas almıştır. Kameralar, biyometrik 
teknolojiler, güvenlik stratejileri bağlamındaki izleme etkinlikleri ve internette 
kişisel verilerin takibini içeren birçok dijital gözetim teknolojileri, bireye ait gizli 
alanın sınırlarını aşındırarak mahremin anlamında bir tür yozlaşmaya sebebiyet 
verirler. Bu durum, gözetimin mahremiyete açık bir etkide bulunduğunu ve 
mahremiyet kavramıyla gözetim olgusunun ilişkisinin değerlendirilmesinin bir 
ihtiyaç olduğunu gözler önüne serer.

Gözetim ve mahremiyet ilişkisinin anlaşılması doğrultusunda; gözetimin 
sosyolojik tarihi, toplumsal ve teknolojik değişimlerin gözetimin zamanla 
farklılık kazanan işleyişindeki yerine etkisinin saptanması ve mahremiyetin 
gözetimle kesişerek anlam kaybına uğradığı alanların incelenmesi başlıca önem 
taşımaktadır. Bu nedenler çerçevesinde bu çalışma, öncelikle gözetim kavramının 
tarihsel gelişimiyle dönüşen anlamına odaklanmakta ve bu bağlamda gözetimin 
mahremiyete etkisini açıklamayı amaçlamaktadır.

2. Gözetimin Sosyolojik Tarihi: Modern Anlamda Gözetim

Gözetimin sosyolojik bir olgu olarak değer kazanması, toplumsal değişimlerin 
ve buna bağlı teknolojik gelişmelerin birbirini tetiklemesiyle eş zamanlıdır. 
Gözetim, tarihsel olarak kat ettiği anlamlarla toplumun değerlerini sergileyen 
kültürün nüvesi, eylem ve söylemleri belirleyen bir norm dizisidir. Bu bakımdan 
büyük toplumsal dönüşümlere neden olan modernleşme, sanayileşme, 
dijitalleşme gibi hareketler gözetimin tarihsel gelişimine ilişkin vurucu noktaları 
oluşturmaktadır.

Modernleşme sonucunda ulus devletlerin ve büyük çaplı bürokratik 
kuruluşların meydana çıkması gözetimin toplumsal dolaşımını 
yaygınlaştırmıştır(Bozkurt,2014:100). Sanayileşme, makineleşmeyi artırmış, 
artan üretim talebiyle işçi-işveren ilişkisi denetimi gerekli kılmıştır. Bu 
durum, modern anlamdaki gözetim hareketi olan üretim ilişkileri çevresindeki 
emek-sermaye denetimini ortaya atan Karl Marx’ın düşünceleriyle açıklık 
kazanmaktadır. Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto’da yeni 
gözetim hareketini neden sonuç ilişkisi çerçevesinde açıklamışlardır. Bu 
bağlamda Marx&Engels(2020)’in bakışına göre Amerika’nın keşfi, pazarların 
açılması ve ticaretin artışını etkilemiştir. Feodal toplum, sömürgeleşmenin ve 
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yeni pazar arayışının gölgesinde kalarak sanayi sistemi bakımından yetersiz 
kalmıştır. Bu sebeple ilk kapitalistleri ortaya çıkaracak manifaktür sistemi 
doğmuş bu da sermayesi olan burjuva sınıfı ile emek sahibi proletarya arasındaki 
farklılıkları beslemiştir. Artan modernleşme ile kentleşme makineleşmeyle 
birleşince sermaye artırmaya çalışan burjuvazi, ücretli emek ihtiyacı duymuştur. 
Bu da işçi sınıfının burjuvazi menfaatleri doğrultusunda sömürüldüğü bir sistemi 
var etmiştir. Bu sistemin kaynağında ise proletaryayı makineleştirecek işçiler 
arası rekabet, sıkı denetim, düşük ücret ve uzun çalışma saatlerini kapsayan işçi 
gözetim hareketleri yer almıştır. Marx ve Engels’a göre proletarya ve burjuvazi 
arasında da olduğu gibi tarih, sınıflar arası farkları yaratan şartlarla ve sınıflar 
arası mücadelenin sonucunda şekillenmiştir(Marx&Engels,2020:49-64).

Bu çerçevede Marx’a göre gözetim, sanayileşme ve makineleşmenin 
bir getirisi olan üretim ve pazar etkinlikleri çevresinde emek-sermaye ilişkisi 
üzerinden yaygınlık kazanmıştır. Ona göre gözetimi besleyen üretim ilişkileri, 
toplumsal bilinç ile birbirini etkilemekteydi. Bu bağlamda Marx’a göre ekonomik 
altyapı, toplumsal dönüşüm açısından daha baskın bir nitelikteydi ve fikirsel 
oluşumları ifade eden üstyapıyı belirlemekteydi. Bu durum onun sözleriyle 
şöyle ifade edilmiştir: “İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; 
tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır”(Marx,1979:25).

Marx, ekonomik gücü elinde bulunduran burjuvanın gözetim hakkını da 
elinde bulundurduğunu savunmaktaydı. Sermayesi yeterli gelen kapitalist, işçi 
ve işçi gruplarının denetlenmesi görevini diğer ücretli işçilere bırakarak gözetime 
yerleşiklik kazandırmaktaydı (Marx,2020a:323). Sıkı denetim altında aralıksız 
gözetime maruz kalan işçi, işini kaybetmemek adına bu düzene razı gelmekte, 
kendi yaşamına yabancılaşarak makinelerin temposuna ayak uydurmaktaydı. Bu 
bakımdan kapitalist üretim Marx’a göre emeğin en çok sömürüldüğü bir sistem 
olarak önceki çağları geride bırakmaktadır(Marx,2020b:45-46). Bu sömürü 
sisteminde işçilerin zorlu koşullar altında çalışması uzun saatler, eksik ücret 
ve sıkı denetlemeden ibaret değildi. Kapalı ve dar alanlarda havalandırmadan 
tasarruf etmek amacıyla uzun süre çalışmak durumunda kalan işçi, solunum 
yolu hastalıklarına yakalanmakta ve ölüm hızı artmaktaydı(Marx,2020c:101).

Marx’ın çizdiği çerçevede ekonomik durum dünya sisteminin parçası olan 
inanç, bilim, sanat ve ahlak gibi üstyapı kavramlarını şekillendirdiğinden bu 
bağlamda kapitalizmin yerleştiği dünya düzeninde kar elde etmek, sermaye 
artırmak burjuvaziye ait özelliklerdir. Koşullar ise burjuvazinin karşısında yer 
alan proletaryanın aleyhine işlemekte, ekonomik gücü elinde barındıran sınıf, 
sömürüye yönelen gözetim hareketleriyle işçi sınıfını kapitalizmi yeniden 
üreten yanlı düzen içinde sıkıştırmakta ve onu mücadeleye zorlamaktaydı. Bu 
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bakımdan ona göre bu eşitliksiz durum ancak işçi bilincini artıracak farkındalıkla 
son bulabilecekti.

Marx’ın sınıflaşma üzerine ekonomik güç odaklarına dayanan tezinde 
gözetim bir tür sınıf çatışmasının eseridir. Gözetimin sosyolojik tarihi, Marx’ın 
yanı sıra onun düşüncelerinden etkilenen fakat sınıfsal ayrışmalar dışında farklı 
oluşumları da dikkate alan Max Weber’in görüşleri üzerinden de önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda Weber, Marx’ın gözetimde sınıf ilişkilerini baz alan 
fikirlerine rasyonalite ve bürokrasi kavramlarını da ekler. Marx’ın ekonomi ve 
sınıf çatışması çevresinde açıkladığı kapitalizm, Weber için insan doğasının da 
içinde bulunduğu eylem, davranış, inanış ve akıl üzerinden anlamlı olmaktadır.

Weber, gözetimin yaygınlaşmasının kapitalizmin doğuşuyla bağlantılı 
bulmuştur. Ekonomik hareketin yanı sıra Protestan ahlakı özellikleri, amaçsal-
akılcı eylem ve yasal otorite kavramları bürokrasinin önünü açarak kapitalizmi 
beslemiş, ast üst ilişkisine dayalı bir gözetim türünü ihtiva etmiştir. Bu sebeple 
Weber öncelikle kapitalizmin doğuşuyla yakından ilişkisi olduğunu düşündüğü 
Protestan ahlakının özelliklerini açıklar. 

Weber’e (2017a) göre Protestan ahlak, tembellik, zamanı boşa harcama gibi 
durumlara karşıydı. Yoksulluğu istekle sürdürmek bir tür tembellik ve Tanrı’ya 
yapılmış bir saygısızlıktı. Bu ahlak, kazanmayı fakat aşırı harcamadan kaçarak 
birikim yapabilmeyi yani zengin olmayı destekliyordu. Bu durum da sermaye 
sahibi kapitalistlerin doğuşunun önünü açmaktaydı. “Kazanılan servetin tüketim 
yolunda harcanmasını önlemeyi amaçlayan engellemeler, bu birikimin yatırım 
sermayesi olarak üretimde kullanılması sonucunu doğurmak zorundaydı” 
(Weber,2017a:157). Protestan ahlak öğretilerinden en temel öğüt, mesleğinde 
çok çalışmaktı. Bununla birlikte kişi içinde yer aldığı sınıfsal farklılıkları göz ardı 
edecek şekilde Tanrı’ya teslimiyet duymalı, kurtuluşu için özverili ve düzenli 
bir şekilde çalışmayı sürdürmeliydi. Protestanlığın çok çalışmak, Tanrı’nın 
çağrısına uyarak zengin olmak, lüks tüketimden kaçınmak ve bulunduğu sınıfın 
yaşam koşullarını kabul etmek gibi öğretileri kapitalizmin doğuşunda zihinsel bir 
temel niteliğindedir. Öte yandan sınıfsal farklılıkları kabul etme, zengin sınıf ve 
işçi sınıf arasındaki sömürü hareketini Tanrı vergisi olarak görüp sorgulamadan 
dünyevi bir çileden ibaret görmektir. “Sofuluk, bu dünyadaki malların dengesiz 
dağılımını tamamen Tanrı’nın belirlediği kaderin eseri olduğu, Tanrı’nın bu 
farklılıklarla ve lütuf parçacıklarıyla, sır dolu ve bilemediğimiz bir amaç izlediği 
şeklinde rahatlatıcı bir güvence sunar”(Weber,2017a:161). Kadersel nedenlere 
dayalı olarak sorgulamamak kapitalizmle işçinin her yönden sömürülecek 
yaşamını rasyonel bir çizgiye sürüklerken, Tanrı adına zengin olmak zamanla 
bireysel menfaatlerini koruyan burjuvaziyi yüceltmiştir. Kazanılanları biriktirme 
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öğüdü sermaye artırma hareketini başlatmış, mesleğinde çok çalışma öğretisi 
ise bireyi makineleştirecek türdeki kapitalist sistemin kendi içinde yeniden 
üretimine imkân sağlamıştır(Weber,2017a:102-166).

Weber’in teorisinde modern yaşamın gözetim kılıfı olacak kapitalizmin 
doğuşunda dini öğretilerin yanı sıra akla yatkınlığın temelinde şekillenen ideal 
tiplerden amaçsal-akılcı eylem ve yasal otorite de önemlidir. Sosyal eylem 
tipleri olarak adlandırdığı ideal tiplerden biri olan amaçsal-akılcı eylem, tutarlı 
ve akılcı bir hareketi simgeler. “Amaç, araçlar ve ikincil sonuçlar hep beraber 
rasyonel olarak dikkate alındığı ve tartıldığı zaman eylem gereç-ussaldır”(Weber, 
2012a:134).

Otorite ideal tiplerinden yasal otorite ise toplumun uyması beklenilen 
normatif kurallara ve akılcı bir meşruluğa dayanan bir egemenlik türüdür. Yasal 
otorite, normlara dayalı hiyerarşik düzene ve buna özgü yetki alanlarına bağlıdır. 
Yetki alanları, ast-üst ilişkileri denilen teknik eğitim temelindeki memurluk 
sınıflamasıyla dağıtılır. Her resmi memur bulunduğu kademeye uygun görev ve 
yetkiye sahiptir. Yasal otorite, iş bölümünün uzmanlık ölçütünde şekillendiği bir 
düzeni ve bürokratik yönetimin her bir üstün alt kademede yer alan memurları 
denetleyebildiği türde bir disiplin işleyişini ifade eder. Yazılı belgelere dayalı 
işlemler, atamayla görevlendirilmiş memurlar ve uzmanlık seviyesine göre 
yetki alanı edinme yasal otoritenin bütününü oluşturur. Yasal otorite bürokratik 
bir düzeni ve bürokratik teşkilatlanma da kapitalizmi geliştirici saiklere 
sahiptir(Weber,2017b:48-60).

Amaçsal-akılcı eylemin hareketlerini koruyan ve yasal otoritenin 
ihtiyaçlarını karşılayan bürokrasi, Weber’in görüşlerinin merkezindedir. 
“Bürokrasi, ‘rasyonel’ bir özelliğe sahiptir; varlığına kurallar, araçlar, amaçlar, 
gerçekçilik egemendir”(Weber,2011:350). Bürokrasi taşıdığı özellikler 
çevresinde kapitalizmin yeniden üretiminde yer alan rasyonel yöntemdir. Bu 
bakımdan Weber (2012b), bürokrasinin yasalarla ve resmi yetkilendirme 
sistemiyle işlediğinin altını çizer. Bürokratik yapı, resmi görevlerin yazılı 
belgeler eşliğinde resmi faaliyet adıyla dağıtımını esas alır. Resmi göreve sahip 
olanlar özel sınavlarla uzmanlığı test edilmiş memurlardır ve memurlar sahip 
oldukları kıdemle doğru orantılı olarak ücret alırlar. Yetkilendirme uzmanlık 
eğitimiyle sonuçlanan kademelere uygun olarak tahsis edilir ve görev hiyerarşisi 
bu sınıfların alt ya da üst kademede olmalarına yönelik dağılır. Bu hiyerarşi üst 
kademedeki memurun alt kademedeki memuru denetleyebileceği bir iş disiplinini 
ve buna bağlı gelişen bürokratik yönetimi ortaya çıkarmaktadır. Nesnel bir tavır 
ve dakikliğe de bağlı iş disiplini, öznel görüşlerin memuriyet ve bürokrasiden 
uzak kaldığı saf rasyonel bir düzene işaret etmektedir (Weber,2012b:323-330).
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Weber’in kuramında rasyonalite onun teorisinin çekirdeğinde, bürokrasinin 
özünde ve bürokratik gözetimin işleyişinde bulunmaktadır. Dosyaya işlenmiş 
kayıtlı evraklar, belge ve görev hiyerarşisine uygun imza yetkisi, iş yeri 
sorumlulukları kapsamında meşru denetim ve uzmanlaşmanın önemi, gözetimde 
kıdem, sıra ve sınıfa yönelik bir hareketin yerleşmesine imkân sağlamıştır. 
Bürokratik gözetim, askeri bir disiplini andıran doğası ve eylemlerinde güç 
aldığı rasyonel mantık ile bir izleme sistemi olarak hüküm sürmüş, dosya bazlı 
gözetim hareketleri dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla yerini elektronik 
araçlara bırakmıştır.

Marx ve Weber’in kapitalizm olgusu çevresinde şekillenen üretim ilişkileri 
üzerinden sınıf çatışması ve rasyonaliteye dayalı bürokrasi görüşleri gözetimin 
toplumsal değişmeler eşliğinde modern bir anlam kazandığının ifadesidir. 
Gözetimin sosyolojik anlamı Marx ve Weber’in teorilerinden hareketle 
belirginleşirken Michel Foucault’nun düşünce mirasıyla da ilişki içindedir. Bu 
bakımdan Foucault’nun çalışmaları, gözetimin dijitalleşmeden önceki tarihi 
açısından önemli anekdotları barındırmaktadır. Foucault’nun gözetime ilişkin 
görüşlerini anlamlandırmak için Jeremy Bentham’ın panoptikon hapishane 
modelini kavramak önem teşkil etmektedir.

Panoptikon, gözlemcinin kolaylıkla uygulayabileceği ve gözlenenin 
bunu fark etmeyeceği türde bir gözetime olanak sağlamaktaydı. Bu bağlamda 
onun amacı görünmeden gözetimin kullanışlı bir pratiğe evrilmesidir. Bu 
modeli hapishaneler gibi denetim ve ıslah etme ihtiyacı duyan kurumlarda 
uygulamaya elverişli bulan Bentham’a göre panoptik mimaride “işin 
özü, iyi bilinen etkili görünmeden gözetleme mekanizmasıyla birleşen 
gözetleyicinin konumunun merkeziliğinde yatmaktadır”(Bentham,2016:23). 
Panoptikon, halka halinde bir binanın merkezinde gözetleme kulesi 
barındırdığı ve tek bir gözetmenin merkezi kuleden çevredeki hücreleri 
açıklıkla izleyebildiği bir sisteme sahiptir. Bu model, görünürlük ve 
tanınırlığı temel alan bir kapatmayı, hücrelere vuran ışık altında kapatılanlar 
için daimi türde denetim anlamını taşımaktadır (Foucault,2017a:295-296). 
Gözetmenin gözetlenen topluluk üzerinde üstünlüğünü sağlayan bu model, 
gözlemcinin saatlerce bir noktaya odaklanma zorunluluğunu, mahkûmlara 
daima gözetim altında hissi vermesiyle ortadan kaldırmıştır. Panoptikon, 
gözetim ile ıslah etmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu bakımdan “Yunanca 
pan ve optikon kelimelerinden türetilen ve ‘her yeri gören yer’ anlamına 
gelen panoptikon”(Bauman&Lyon,2016:22) ne zaman ve ne kadar süreyle 
izlenildiğini bilmeyen mahkumların öz disiplin kazanması ve hareketlerini 
her an izleniyormuşçasına düzenlemesini hedefler.
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Foucault, panoptikon mimarisinin birçok kurumda ıslah edicilik 
bakımından kullanışlı olduğu kanısındadır. Ona göre panoptikon; “bireylerin ya 
bir üretim aygıtına, bir makineye, bir mesleğe, bir atölyeye, bir fabrikaya, ya 
bir eğitim aygıtına ya da bir cezalandırıcı, hizaya getirici veya sıhhi bir aygıta 
bağlı tutuldukları gözetim kurumları” (Foucault,2015a:126) olarak görülebilir. 
Zygmunt Bauman’a göre de panoptik kurumlar, mahkûmların kendi denetimini 
kendi kazandığı, öz disiplinin bir alışkanlık yaratarak tembellik ve işe yaramaz 
olmayla mücadele edebildiği toplumsal normlara uygun normal bireyler 
yaratacak ıslah evleriydi(Bauman,2016:123). Panoptik mimari, disipline edici 
bir yönetimi, toplum normaline, üretim ilişkilerine, ahlaka, akla ve yasaya uyan 
terbiye edilmiş bir zihni ifade etmektedir. Toplumu şekillendiren bu disiplin 
yönetimi tasarısı için Foucault, Bentham’ın şu sözlerini hatırlatır: “Bu, elbette, 
mimari bir biçimdir, fakat özellikle bir yönetim biçimidir; zihin için zihin 
üzerinde iktidar uygulama biçimidir”(Foucault,2015a:135).

Foucault, panoptikon mimarisinden de destek alarak yaptığı araştırma 
ve çalışmalarla gözetimin ötekileştirmeden özneleştirmeye doğru ilerleyen 
tarihini düşünce mirasına ekler. Bu bakımdan onun geliştirdiği kavram ve 
düşünce şemaları gözetimin bütüncül olarak kavranmasında oldukça etkilidir. 
Foucault’nun gözetime ilişkin fikirleri onun iktidar kavramını açıklama şekliyle 
yakından bağıntı bulundurur. Ona göre iktidar bilgi kavramıyla açıklanabilir ve 
anlamlı hale gelir. Foucault’ya göre söylemsel ve düzenli bir şekilde oluşturulmuş 
ve bilimsel bir dağarcığı ifade etmese de bilimin gereksinim duyduğu öğeler 
toplamına bilgi denilmektedir (Foucault,2016a:230). Bilgi, bilime ve yasalara 
uygun meşru değerlerin bir kanıtı olduğundan iktidarın söylemini geçerli kılar ve 
toplulukları yönetebilmeyi sağlayan gücü ona tahsis eder. Bu sebeple Foucault, 
dönemin bilgisine hâkim iktidarın güce de sahip olacağını ve bilgiye erişimin 
en uygun yolunun da gözetimden geçtiğini ifade eder. Öte yandan Foucault, 
iktidarı bireye atfedilen bir olgudan ziyade bir ilişki ağı ya da insan etkileşimi ile 
bağdaştırır: “Bence, iktidar dolaşımda olan ya da ancak zincir şeklinde işleyen 
bir şey olarak analiz edilmelidir” (Foucault,2016b:106). Bu durum iktidarın 
insan ilişkileri üzerinden hareketini ve her ilişki biçiminde yer edebileceğini 
göstermektedir. Foucault, iktidarın bireyler arasında, aile yapısında, siyasi 
konumda ya da eğitim alanı gibi mikro düzeylerde bir iktidar ilişkileri ağı 
kurduğunu savunur(Foucault,2016c:224). İnsan etkileşimleri kapsamındaki güç 
ilişkileri olarak iktidar, uygun teknoloji ve araçlarla bilgiyi yöneten dolayısıyla 
kitleleri gözetime ikna eden bir dolaşımın eseridir. “İktidar bir kurum, bir yapı 
değildir; bazılarının baştan sahip olduğu belirli bir güç değil, belli bir toplumda 
karmaşık bir stratejik duruma verilen addır”(Foucault, 2016d:70).
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İnsan etkileşimleri her dönem ve iktidar tipinde farklı gözetim araçlarını 
meşru kılmaktadır. Buna göre Foucault’nun terminolojisinde iktidar, mutlak, 
disipline edici ve biyo-iktidar olarak üç farklı dönem ve tarihsel süreci kapsarken 
çağa uygun ve hâkim iktidar türünün yönetim ve denetleme şekilleri gözetimin 
uygulanışı hakkında bilgi vermektedir. Mutlak iktidar, baskı ve gücün fiziksel bir 
kuvvetle ortaya çıkışını resmeder. Foucault, mutlak iktidarın gözetim yöntemini 
azap çektirme olarak görür ve “Hapishanenin Doğuşu” eserinde mutlak iktidarın 
kullandığı azap çektirme yöntemini şu sözlerle açıklar: “o farklılaştırılmış bir 
acı üretimi, kurbanların damgalanmaları ve ceza veren iktidarın dışavurumu için 
düzenlenmiş ayinsel bir çerçevedir”(Foucault,2017a:75). Beden, işkence unsuru 
olarak cezanın odağında, onu izleyen gözlerin zihninde ve iktidarın yeniden 
üretiminde yer eder. Türlü işkenceler ile iktidar, kendisine biat edilmesini 
ve otoritesine rıza gösterilmesini sağlar. Layder’e göre de İktidara karşı suç 
işleyen kimse, halkın mutlak iktidara bağlılığında onulmaz bir delik açması 
sebebiyle herkesin gözü önünde cezalandırılırken suçunu itirafa zorlanmaktadır. 
İktidarın meşruiyetini kutsayan bu uygulama, topluluğun dehşetle izlediği ve 
iktidarın gücünü korkuyla zihinlere aşılayan halka açık bir gösteriden ibarettir 
(Layder,2014:139). Ölümle korkutan, baskı ve azap ile susturan iktidar kendi 
meşruiyetini dayatır ve kayıtsız şartsız bir itaati mecburi kılar.

Mutlak iktidarın devri ve uygulamaları yerini zamanla başka bir iktidara 
bırakır, Foucault’ya göre “fiziki cezanın büyük seyirlik unsur olmaktan çıkması 
XIX. yüzyılın başında gerçekleşmiştir; bedene azap çektirilmemekte, acının 
sahnelenmesi artık ceza kapsamından çıkarılmaktadır. Azap çektirmenin 
ortadan kalkması, 1830-1848 arasında tamamen yerleşik hale gelmiş olarak 
kabul edilebilir”(Foucault,2017a:47). Mutlak iktidarın ardından ortaya çıkan 
disipline edici iktidar, Bentham’ın panoptikon tasarımına uygun bireyin 
kendi disiplinini sağlaması için gerekli, görünmeyen gözetim etkinliklerini 
içermekteydi. “Disiplinci iktidar, Foucault’nun tabiriyle, ‘görünmezliği yoluyla 
uygulanıyordu’; onu yaşayanlar bu yeni iktidar teknolojisine razı oluyorlardı 
ve onların rızası bu yeni teknolojinin temel bir parçasıydı”(Giddens,2017:271).

Disipline edici iktidar, normalleştirme tekniklerini ve yasal, tutarlı bilgi 
birliklerine sahip disiplinleri gözetimin odağında tutar. Islah etmenin normlara 
ve normale yatkın bir sistem haline gelişi disiplinler ile mümkün olmuştur. 
Foucault’ya göre disiplin, normalleştirici, ayrıştırıcı ve dönüştürücü bir biçimde 
çalışır. Önce ne olduğunu belirler sonra denetimi kolaylaştırıcı biçimde tasnif 
ederek terbiyeye yönelir. Gruplandırmalar, normal-anormal ayrımını güçlendirir. 
Normlara uygun olmayan bilgi, eylem ya da davranışın dönüştürülmesi ve 
disiplin edilmesi zaruridir (Foucault,2016e:50-51). Bu bakımdan disiplinler, 
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normal-anormal ayrımında olduğu gibi bireyleri ikili zıt kutuplar şeklinde 
tasnif etmeye yardımcı olur ve bireyin bulunduğu gruba uygun muamele ile 
müdahaleyi açığa çıkararak disipline edici iktidara yol gösterir.

Foucault, disiplin ve normalleştirme etkinliklerine dayalı bu toplumun 
bir norm toplumu olduğu kanaatindedir. “Bu toplum, çok daha başka bir 
gözetleme ve kontrol sistemi gerektirir: bitip tükenmeyen görünürlük, 
bireylerin sürekli sınıflandırılması, hiyerarşikleştirme, nitelendirme, sınırların 
oluşturulması, teşhis koyma. Norm bireyleri bölümlere ayırmanın ölçütü halini 
alır”(Foucault,2015b:78). Teşhis ve terbiye özündeki gözetim sistemi panoptik 
mimariyi etkin bir biçimde kullanır. Bu bakımdan disipline edici iktidar 
gözaltında tutarak ıslah etmenin ve normale uygun bir toplum yaratmanın 
iktidarıdır.

Panoptik mantık ve disipline edici iktidarın görünür hal aldığı durumun 
kaynağı Foucault çalışmalarında delilik üzerinden değerlendirilmektedir. Buna 
göre Aydınlanmanın aklı ön plana çıkaran kabullerinden önce deli, toplumda 
farklılığına saygı duyulan kişiydi. “XVII. yüzyıl başının bu dünyası deliliğe 
garip bir şekilde iyi kabul göstermektedir. Delilik bu dönemde şeylerin ve 
insanların tam ortasındadır”(Foucault,2017b:83). Deliye karşı bu hoşgörülü 
tutum, onun doğaüstü bir sapkınlığa uğrayan şeytan çarpmış kişi olarak 
görülmesinden kaynaklanır. On beşinci yüzyıl sonu ile delilik sanatın, bilimsel 
ve felsefi metinlerin içinde yer almış,  on yedinci yüzyıl başında Fransa’da 
ünlü delilerin kitapları büyük ilgi toplamıştır. Bu bakımdan on yedinci yüzyılın 
ortasına kadar deliler aşağılanmayan, toplumun bir parçası olarak kabul 
gören kimselerken on yedinci yüzyıl itibariyle toplumsal doku ve düzene 
zarar verdiği gerekçesiyle dışlanmanın merkezinde ıslah evlerinde kapatılan 
kimselerdir(Foucault,2017c:82-86).

Foucault, kapatmanın aslında işsizlik, dilencilik ya da fakirlik sebebiyle 
ortaya çıktığını topluma uygunsuz bu gibi kişilerin ötekiler olarak tecrit 
edildiğini savunmuş disipline edici iktidarın uyguladığı kapatma ve gözetimin 
öncesinde aylaklığın topluma sirayet etmemesi gereken bir tür hastalık olarak 
algılanmasıyla aylak gezen insanların kapatıldığını vurgulamıştır. “Kapatma 
ona bizim yüklediğimiz veya en azından onda var olduğunu kabul etmekten 
tat aldığımız tıbbi anlama sahip olmadan önce, tedavinin tamamen dışındaki 
bir kaygı nedeniyle talep edilmiştir. Onu gerekli kılan bir istihdam zorunluluğu 
olmuştur”(Foucault,2017b:112).

18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkışı ve aklın, hayatın 
merkezinde yer aldığı bir dönem olmuştur. Böylece deliliğe yüklenen kutsi 
anlam yerini aklını kullanmaktan yoksun bir kesim algısına bırakarak akıllı-



498    Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

deli ikiliğine sebebiyet vermiştir. Delilik, damgalanan ve normal olması için 
ötekileştirilerek kapatılan bir nosyon olmuş, kapatma için gerekli olan denetim 
sistemi ise panoptik tasarımda kullanışlı bulunmuştur. Her ne kadar panoptikonun 
yaratılış amacı işçileri kontrol etmeyi kolaylaştırmak ve üretim hızını artırmakla 
eş değer olsa da panoptikon mimari; hapishane, hastane, ıslahhane gibi pek çok 
kurumda gözetimi kolaylaştırmıştır. “Pek çok disiplinci kurum- hapishaneler, 
okullar, sığınma evleri- bugün hala bir panoptik mimariye, yani bir yandan 
bireylerin kapatılması ve gözetlenmesiyle, öte yandan da panoptikonun 
ulusallaşmasına bağlı iktidarın işlevinin hafiflemesiyle belirginleşmiş bir alana 
sahiptir”(Revel,2012:59-60).

Panoptik bakış, gözetimin yaygınlaşarak toplumsal norma uygun şekilde 
bireylerin disipline edildiği ve eğitildiği en önemli iktidar denetim aracıdır. 
Kapatma, toplumsal sınıfların iyi ya da kötü şeklinde bir değere indirgenmesiyle 
standart bir doğruyu oluşturan, daimi izlenilirlik hissinin kişide özdenetim 
yarattığı türde bir kendi kendinin gözetmeni olma sistemini var eder. Toplumun 
bir parçası olmak ise yalnızca toplumsal normlara uygun normal sınıfa uygun, 
eğitilmiş ruhlu olmaktan ya da anormal sınıfın rehabilite edilmiş bireyi olmaktan 
geçer.

Biyo-iktidar, azap çektiren ve disipline eden iktidardan sonra gelen yapıcı, 
iyicil, yaşatmayı merkezine alan, hayatı kapsayan üretici ve düzenleyici bir 
iktidar türüdür. Foucault,  akışın içinde yer alan bu; canlı, kapsayıcı ve hayata 
yön veren biyo-iktidar için, “iktidar mekanizmasını düşündüğümde, iktidarın 
bireylerin tohumuna kadar ulaştığı, bedenlerine eriştiği, hal ve tavırlarına, 
söylemlerine, öğrenimlerine, gündelik yaşamlarına sindiği kılcal var olma 
biçimini düşünüyorum” (Foucault,2015b:23) der. Böyle bir iktidar, canlı 
hayatının nabzını tutmak adına bir dizi yönetim stratejisi ve pratikleri uygular. 
Tüm bu pratikler, biyo-politika adı altında anlam kazanır. “Temel yaklaşımı 
bakımından disiplinleştirici değil de düzenleştirici bir karakter taşıdığı 
söylenebilecek olan yeni iktidar teknolojisinin, yani biyoiktidarın müdahale 
zeminini nüfus, daha açıkçası, nüfusu yakından ilgilendiren doğum, hastalık, 
ölüm ve çeşitli biyolojik yetersizliklerin oranı belirleyecektir”(Urhan,2010:82). 
Bu bakımdan biyo-iktidar, yaşamsal verilere bağlı rakam ve grafikleri gözetim 
ölçeği olarak alan bir iktidar türüdür. Foucault’ya göre bu yeni iktidar teknolojisi, 
çok sayıdaki bedenle yani nüfus ve nüfus hareketliliği ile yakından ilgilenir. 
Ve böylece biyo-iktidarın uyguladığı biyo-politikanın merkezinde nüfus 
bulunur(Foucault,2018:251). Biyo-iktidar, nüfusu ve bedeni ortak bir zeminde 
düzenleyebilmek için Foucault’nun yönetimsellik adını verdiği topluma uygun 
yaşam siyasetini ve düzenleyici bir nüfus refahı pratiğini uygular. Fakat Foucault, 
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yönetim ve yönetimselliği ayırarak yönetimin iktidarın çıkarına ve onun yetki 
alanına ait bir karar dizisi, yönetimselliğin ise topluluğun yaşam hareketliliğine 
yardım eden, toplumun haklarını koruyarak eylem özgürlüğünü es geçmeyen 
yaptırımdan uzak yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen hareketler olarak 
tanımlar(Foucault,2015c:41). Böylece yönetimsellik, iktidarın nüfusa ilişkin 
politikalarıyla beraber, vatandaşların da yönetime katılım hakkını saklı tutar.

Biyo-iktidar, düzenleyici ve nüfusu koruyucu, iyileştirici bir iktidardır. 
Bunu yaparken yönetimselliği bir araç olarak kullanması, nüfusa seçme ve 
katılım hakkı tanıyarak kendi canlılığını da koruma stratejisine dayanmaktadır. 
Biyo-iktidar, önlemlere dayalı bir politika üzerinden ihtimallerin denetimini 
yapar. Bu bağlamda önceliği güvenliktir. İktidarın bir yönetme tekniği olarak 
güvenlik, hem iyileştirici bir harekete hem de sınırlayıcı bir faaliyete sahiptir. 
Güvenlik, toplum refahı için gerekli yasak, uyarı ve sınırlandırma etkinliklerini 
kapsayan bir iktidar teknolojisidir. Nüfusa yönelik tehditlerin tespiti ve 
müdahalesi için güvenlik, toplumsal emniyet gereğidir.

Güvenlik, nüfusun üzerinde bir tehlike ihtimali söylemini zihinlere dağıtır. 
Biyo-iktidar, toplumun iyiliği konusunda özneleri ikna için bu söylemlerle 
yönlendirir. Böylece güvenlik, iktidarın yönetimselliğine katılarak onaylayan 
özne için meşru ve hayati bir profile sahip olur. Bu bakımdan Foucault, biyo-
iktidarın özgür ve hak tanıyan politikasında özneyi yönetimselliğin önemli 
bir parçası olarak görür. Ve bu fikri şu sözlerle destekler: “Başkalarının 
üzerinde hakimiyet kurma teknolojileriyle kendini biçimlendirme tekniklerinin 
kesişmesine ben yönetimsellik adını veriyorum”(Foucault,2019:29). Özne, 
düzenleyici sistemin içinde kendiliğini keşfederek ikna olan nüfusun bir parçası 
olmaya ve biyo-politikanın yeniden üretiminde rol almaya hazır olan bir iktidar 
nüvesidir. Böylece biyo-iktidar, ilişkiler ağına ve zihinlere dağılan bir dolaşıma, 
merkezsiz ve her yerde olan bir iktidara vurgu yapmaktadır.

Foucault’nun iktidar tipleri, tarihsel bir gözetim perspektifinden gelişme ve 
teknolojik değişimleri barındırmaktadır. Mutlak iktidarın bedene azap çektiren, 
zihinlere korku işleyerek topluma hükmeden doğası yerini normal-anormal 
ayrımı üzerinden ötekileştirilen bireyi kapatma ve panoptik bir gözetime tabi 
tutmayı merkeze alan disipline edici iktidara bırakır. Son olarak biyo-iktidar, 
doğrudan bir denetimden ziyade düzenleyici güvenlik hareketlerini benimser. Bu 
geçiş ile iktidar durağanlıktan sıyrılarak yönetimselliğe özneyi aktif bir şekilde 
davet eder, nüfusu ve bedeni, önleyici ve iyileştirici teknoloji ve uygulamalarla 
yönlendirerek zihinlerde yer eden canlı ve dolaşımda bir iktidar yapısı kazanır.

Gözetimin sosyolojik tarihi ve onun bir toplumsal sisteme bürünmesi, 
Marx’a göre sanayileşme ve makineleşmenin artışıyla değişerek değer kazanan 
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üretimin merkezinde yer alan işçilerin denetlenmesiyle, Weber’e göre bürokratik 
yönetim ilişkileri ve rasyonel aklın egemenliğinde hiyerarşik ve uzmanlaşma 
bazlı bir gözetim hareketiyle gözlemlenir. Foucault’nun teorisinde ise gözetim 
bedene azap çektiren mutlak iktidar etkinliklerinden Bentham’ın panoptikon 
mimarisinin kapatma ve ıslah etkinlikleriyle birleştirilerek uygulanmasına doğru 
yol kat eder. Son olarak iktidarın gözetimde ötekileştirmeden özneleştirmeye 
aldığı yolculukta nüfus ve beden üzerinde canlı siyasetini meşrulaştıran biyo-
iktidar uygulamalarıyla gözetim, zihinlere ve günlük hayata kalıcı bir biçimde 
yerleşir. Teknolojiyle değişen ve dönüşen toplum, günümüzde kanıksanmış 
olan dijital gözetim faaliyetlerini tarih boyunca gözetime atfedilen ve kümülatif 
olarak ilerleyen sosyolojik sürece borçludur.

3. Dijitalleşen Dünyada Gözetimin Sunumu

Dijital anlamda gözetim, teknolojinin günümüzde kazandığı ivme ile yakından 
ilişki içindedir. Dijital gözetim, teknolojinin iş yükünü azaltan, zamandan 
tasarrufa fırsat veren ve sosyalleşmeyi kolaylaştırıcı etkisi altındadır. Dosya 
ve evraklar yerini elektronik belge, fatura ve imzaya devrederken alışveriş 
yapmak için saatler harcamaya gerek kalmadan dijital ortamda ihtiyaçlar 
giderilebilmektedir. Yüz yüze iletişimde bulunulduğundan daha yoğun bir 
şekilde sanal ortamda yazışma, sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşimde 
bulunma gerçekleşmektedir. Tüm bunlar nerdeyse zahmetsiz bir yaşam ve 
sanal manada aktif bir sosyallik sunsa da kişisel veriler ve mahremiyet tehdit 
altındadır, sanal dünyadaki hareketler hem kişilerarası bir seyrin nesnesidir 
hem de büyük şirketler tarafından gözaltındadır. Öte yandan dijital teknolojiler, 
çeşitli tehditlere ve güvenlik açığı ihtimaline karşı bir gözetim aracı olarak 
günlük hayatta yerini almıştır.

Gözetim teknolojilerinin artışı ve hızla yayılması gözetleme hareketinin 
normalleştiği, her bir bireyin gözetleyen ve gözetlenen olarak iki şekilde de 
parçası olduğu bir gözetim toplumunu doğurmaktadır. Dijital dünyada oluşmuş 
yeni toplum tipi ve gözetimin tanısı için birçok kavram ve tanım düşünürler 
tarafından ortaya konmuştur.

Manuel Castells, internetin ortaya çıkışı, ağ teknolojilerinin artışı ve 
bilgisayarların küresel ölçekteki yayılışı sebebiyle bu topluma ‘ağ toplumu’ 
adını vermiştir. “Enformasyon teknolojisi devrimi ve kapitalizmin yeniden 
yapılanması, yeni bir toplum biçimini, ağ toplumunu ortaya çıkardı. Ağ toplumu, 
stratejik olarak belirleyici ekonomik etkinliklerin küreselleşmesinin damgasını 
vurduğu bir toplumdur. Ağlar oluşturan örgütlenme biçiminin damgasını vurduğu 
bir toplumdur” (Castells,2006:3-4). Castells’in tanımına göre ağ toplumu, 
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ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte ağlarla dağılarak bilgi akışlarına bağlı 
olduğu bir toplumdur. Castells, iletişim anlamında hareket halindeki canlı bir 
toplumdan bahsederken sürekli temasın vurgusunu akışlar kavramsallaştırması 
üzerinden yapar. “Akışlar derken, toplumun ekonomik, siyasi ve sembolik 
yapılarındaki toplumsal aktörlerin sahip olduğu birbirinden fiziksel olarak ayrı 
konumlar arasındaki amaçlı, tekrarlanan ve programlanabilir teati ve etkileşim 
dizilerini kastediyorum” (Castells,2008:548). Buna göre akışlar, gündemi 
belirleyici, söylemleri ve iletişimsel ilişki dizinlerini ifade eder. Ağlar, bilgiye 
yönelik örgütlenmenin, topluma yayılan akışlar üzerinden inşa edilecek bilgi 
sisteminin aracıdır. Bu bakımdan Castells’e göre bu yeni toplum tipi, dinamik 
yapıdadır ve sürekli değişebilir ölçüde bir etkileşimi dijital ortamlarda akışlar 
üzerinden karşılar.

Deleuze’e göre toplum, bilgisayar ve bilişim makinelerinin değer ve 
hareketler üzerinde belirleyici olduğu bir dijitalleşmenin parçası olmaktadır. 
Bununla beraber gözetim, Foucault’nun disiplin toplumlarında ifade ettiği gibi 
zihinsel bir terbiyeden ziyade kodların egemenliğinde denetleyici bir baskınlığı 
öne çıkaran dijital bir akımdır. “Deleuze’e göre, bugünün toplumları, disiplinden 
çok kontrol ile bağlantılıdır. Güç mücadelesinin yaşandığı alan, bedenleri 
sınırlayan bariyerlerle belirlenen fiziksel alanlar değil, birleşen kodlarıyla 
beraber gözetleme akımlarıdır” (Lyon,2006:273).

Gilles Deleuze, Foucault’nun modern teknikler üzerinden kapatmanın, 
panoptikon mimarisi ve fikrinin izdüşümünü gözetime dâhil eden disiplin 
toplumlarını, yeni tekniklerin de doğmasıyla ‘denetim toplumları’ olarak 
açıklar. Disiplin ve denetim toplumları arasındaki kıyaslama üzerinden bu 
toplum tipini anlatır. Deleuze’e göre denetim toplumları şifre ya da kodlarla 
ölçülen bir sistemle birey ile kitle bağını kurar. Disiplin toplumları ise birey ve 
kitle arasında bağımlı bir ilişkiye ortam hazırlar. Disiplin toplumları kalıplarla 
denetim toplumları ise modülasyonlarla ifade edilebilir. Disiplin toplumları için 
kapatma; okul, fabrika ve kışla gibi aynı kurumlar üzerinden devam ederken, 
denetim toplumlarında sürekli, değişken ve evrensel bir sistem kurulmaktadır. 
Denetim toplumları, insanın değil, kodların ve şifrenin önem kazandığı bilgi 
dağarcıklarının işlenmesine odaklanır. Bu bakımdan disiplin toplumları, 
insan emeğiyle oluşan hareketleri temsil ederken denetim toplumları, bilişim 
teknolojilerinin önder olduğu bağımsız ve çok sayıda insanın yaşamını destekle
r(Deleuze,2020:183-188).

David Lyon, dijital dünyanın yerleşmesiyle bilgisayarlar üzerinden 
edinilecek bilgi ile insan arasında bir tuş ya da bir ekran kadar mesafe olduğunun 
farkında olduğundan, yeni toplum tipinde gözetim olgusuna dikkat çeker. Bu 
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bağlamda Lyon, ‘elektronik gözetim’ kavramsallaştırması üzerinden toplumun 
değişimine odaklanır. Lyon’a göre gözetimin sıradanlaşması; banka makinesinden 
para çekmek, kredi kartı kullanmak, yurtdışı için sınırdan geçmek, telefon 
etmek gibi edimleri içeren bilgisayarlar ve iletişim sistemleri üzerinden görünür 
pratikler olduğundan modern toplumun bireyi olmak elektronik gözetime katılımı 
gerekli kılmaktadır(Lyon,1997:16-17). Lyon, elektronik gözetimin teknolojik 
buluşlarla şekillenen yapısına vurgu yapar. “Bugünün gözetimi, yazılım kodlama 
bağlantı noktasının dijital teknolojiler ve kişisel verileri kapsadığı ve karşıladığı 
alışılmışın dışında belirsiz bir süreçtir”(Lyon,2013:168). Yeni teknolojilerle 
kimlik kartlarının artışı, parmak izi, yüz tanımlama tekniklerinin ortaya çıkışı 
gözetimin her yere dağılan yapısına vurgu yapmaktadır. Lyon bu bağlamda 
gözetimin kimlik kartları ve kamera sistemleri üzerinden dağılışına özellikle 
değinir. “Kimlik kartları sistemlerinin işlemesini sağlayan şeyin, devasa nüfus 
kayıtları olduğunu, bunun için birbirleriyle ağ bağlantısı olan ve üzerinde arama 
yapılabilen veri tabanları kullanıldığını öğrendiğimizde gözetim olgusunu da 
görmüş oluruz”(Lyon,2012:28). Kimlik kartları gözetimi tüm dünya üzerinde 
genelleştirerek sürdürmekte ve çok boyutlu bir harekete sürüklemektedir. Bir 
tür takip cihazını üzerinde taşımak gibi olan bu kartlar, kişinin tespit edilerek 
toplumsal huzurun düzenlenmesi bakımından aktif bir dolaşım sağlar. Öte 
yandan her yere dağılmış kameralar, taşıma zahmeti olmaksızın kişiye gittiği her 
yerde açık bir denetim hizmetini sunar. Bu sebeple Lyon’a göre: “Gözetlemenin 
en belirgin işaretlerinden biri kapalı devre televizyon kamerasının tepede duran 
‘elektronik gözü’dür”(Lyon,2006:123).

Lyon’un gözetime ilişkin bakış açısına ek olarak Zygmunt Bauman ile 
gözetim hareketine yönelik ortak görüşleri ‘akışkan gözetim’ kavramıyla ortaya 
konmaktadır. Bu kavram, Bauman’ın modernite ve gözetime ilişkin bakışını 
doğrudan yansıtır. Ona göre modernite akışkan, devinimsel ve değişken bir 
hareketi beraberinde getirir. “Modern öncesi hayat, doğadaki canlılar hariç 
her şeyde ebediyetin günbegün deneyimlenmesi idiyse, akışkan modern hayat 
günbegün her şeyin geçiciliğinin deneyimlenmesidir”(Bauman,2018:114-115). 
Bu da yeni bir toplumsallığı var ederek gözetimin merkezinin değişmesine atıfta 
bulunur. Gözetim, her ne kadar kamera merceğinden topluma ve bireye yönelse de 
yeni gözetim pratikleri kişinin kendi gözetimini yarattığı ve başkalarını gözetim 
altına aldığı sanal âlemin ve sosyal medyanın yerleşik dünyasıdır. Gözetimin 
fiziki olarak bir parçası olan dijital dünya insanlarını Bauman şu ifadelerle 
betimler: “nasıl ki salyangozlar evlerini sırtlarında taşıyorsa, aynı şekilde, cesur 
yeni akışkan modern dünyanın çalışanları da kendi kişisel panoptikonlarını kendi 
bedenleri üzerinde büyütmek ve taşımak zorundadır”(Bauman&Lyon,2016:73). 
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Fakat panoptikon modeli, bu noktada yarattığı gözetim akımının yalnızca 
nüvesidir. Görsel ve teknik anlamda başkalaşmış çok boyutlu bir panoptikon 
olarak elektronik sistemler, kodlar, şifreler ve veri tabanları gözetimin yeni 
düzeni hakkında bir ipucu vermektedirler. Bauman’a göre bu, sabit ve durağan 
olmak yerine dinamik ve değişken doğaya sahip olmakla açıklanır: 
“Panoptikon’un aksine veri tabanı, insanları yerlerine çivileyen bir pranga değil, 
hareketlilik sağlayan bir araçtır”(Bauman,2016a:61). Böylece gözetim, ona 
verilen kapatma ve denetim anlamından sıyrılarak bedenleri özgür bırakır. Fakat 
gezen bedenler, zihinlerle birlikte dijital gözetimin tesiri ve düzenlemesi 
altındadır.

Panoptikon, modern gözetime bir temel olarak oldukça önemli bir buluştu. 
Fakat yeni teknolojilerle birlikte dijital toplumun elinde bulundurdukları ve 
ihtiyaçları üzerinden gözetim modelleri yeniden yorumlanarak süper-
panoptikon, sinoptikon, banoptikon, omnioptikon ve katoptikon şeklinde farklı 
yönleriyle ortaya çıkmıştır.

Mark Poster, ‘süper-panoptikon’ kavramıyla Foucault’nun gözetim 
üzerinden ele aldığı panoptikonu dijital teknolojilere uygun olarak yeniden 
kurgular. Poster’a göre süper-panoptikon, veri tabanları üzerinden bilgisayar 
ağlarının birbirine bağlanarak birbiriyle alışveriş yapabildiği, bilginin 
karşılaştırılarak sonuçlar üzerinden bir kimlik portresi oluşturmaya fırsat verdiği 
enformasyon teknolojisidir. Öte yandan bireyler bakımından ise dâhil oldukları 
izlenme hareketinin içinde takip edildikleri bir gözetim 
sistemidir(Poster,2018:549). Bu bağlamda kişi, sanal dünyada attığı adımlar 
üzerinden gözetlenen bir özne, veri yığınlarının içinde yer alan kodlanmış bir 
benliktir.

Thomas Mathiesen ise kitle iletişim araçlarının arttığı dijital dünyada 
izlenilirlik bağlamında bir gözetim modelini kavramlaştırarak buna ‘sinoptikon’ 
adını verir. “Sinoptikon, panoptikon düzende olduğu gibi az sayıda 
gözetleyicinin çoğunluğu gözetlemesi değil, çoğunluğun az olanı gözetlemesi, 
yani çoğunluğun da eski düzenin az sayıdaki gözetleyicilerini gözetleyebilmesi 
demektir”(Mathiesen’den akt. Çağan,2019:38). Bu tarz gözetim modeli, 
televizyon örneğinde açıkça görünür bir hale bürünür. Televizyon, az sayıda 
gösteri öznesinin çok sayıda izleyici tarafından gözetime tabi tutulduğu sinoptik 
bir araçtır. Panoptikonun mantığını izleyici ve izlenen sayısı bakımından tersine 
çeviren sinoptikon modeli, gözetimin içselleştirilmesi bakımından da benzer 
şekilde panoptikona zıt bir görünüm sergiler. Panoptikon, kişinin gözetmen 
denetiminin merceğinde olduğunu bilmesiyle öz disiplinini artıran bir 
karakterdeyken sinoptikon, izleyen çoğunluğun izledikleri azınlığın gösterisini 
içselleştirerek zihinsel bir yönlendirmeye maruz bırakıldığı gözetim modelidir. 
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Yani panoptikon, gözetlenen kişiyi sinoptikon ise gözetmeni dönüştürücü bir 
etkiye sahiptir.

Didier Bigo, Foucault’nun güvenlik ve yönetimsellik üzerine fikirlerinden 
hareketle yeni bir gözetim modeli olarak ‘banoptikon’u sunar. Bigo’ya göre 
güvenlik, yasa ve yasaklara bunlar da biyo-iktidar bağlamındaki yönetimsellik 
kavramına göndermede bulunmaktadır. Böylece banoptikon, güvenlik 
hareketleri kapsamında tehdit içeren yabancıların, sınır dışı edilmesi, küresel 
polis ağlarının oluşturulması, uluslararası iş birliği ve istihbarat hizmetlerinin 
kullanılması gibi önlemleri kapsar. Bu model, güvenlik amacıyla biyometrik 
teknolojilerin kimlik doğrulamasında elverişli olduğu, toplumsal düzenin 
gözetimi adına ülke sınırlarına kameraların yerleştirildiği yasal hizmetleri 
görünür kılar (Bigo,2006:46-50). Banoptikon, göçmen, turist ya da yabancı 
kimselerin gözetimini ulusal huzurun sürekliliği bağlamında meşrulaştıran, 
küresel güvenlik ve elektronik bilinirliğin yaygınlaştığı bir sistemin parçasıdır.

Emanuel Dimas de Melo Pimenta, gözetime kapsamlı ve geniş bir anlam 
katan ‘omnioptikon’ kavramını geliştirmiştir. Omnioptikon herkesin herkesi 
gözetleyebildiği bir sisteme vurgu yapar. Pimenta, bu modeli Campenalla’nın 
Güneş Ülkesi eseriyle açıklar. Buna göre mimari bakımdan panoptikonu 
andıran ve yedi farklı katmandan oluşan bir çember modeli Güneş Kent’in 
merkezindedir. En üst katmanda yöneticilerin bulunduğu bu modelde, gölgelere 
yer bırakmayacak bir açıklık hâkimdir. Pimenta bunu Bentham’ın panoptikonu 
ile benzetir ve onun ileri görüşlü olduğunu savunur. Panoptikona karşıt olarak 
Mathiesen’in geliştirdiği sinoptikonu da ele alan Pimenta, izlenilirlik ve izleme 
açısından iki sistemi kaynaştıracak olan omnioptikonu geliştirir. Herkesin 
herkesi izlediği bu model, küresel ağlarla sanal hiper iletişimin artışına olanak 
sağlayacaktır(Pimenta,2010:260-272). Pimenta, omnioptikon modeli ile tam 
erişilebilirliği, bakışın sonsuzluğunu ve sürekli bir gözetim hareketini özetler.

Jean-Gabriel Ganascia, Steve Mann’in alttan gözetim kavramı üzerinden 
ortaya koyduğu ‘katoptikon’ ile herkesin herkesi sınırsız ve eşit bir biçimde 
izleyebileceği bir model tasarlar. Ganascia, ayna kulesi temelli modelinin 
panoptikona zıt bir mantıkla kurgulandığını söyler. Steve Mann’in alttan 
gözetim kavramı üzerinden anlam kazanan modelde, alttan gözetim ifadesi, 
gözetmenin toplumsal olarak altta olduğunu ve herkesin herkesi gözetleyebildiği 
dijital yaşamda fikirlerin kitlelere aşılanmasının zorlaştığını vurgular. Alttan 
gözetim, herkesin birbirinden sorumlu olduğu denetleyici ve şeffaf bir denge 
rejimini ortaya çıkarır. Bu bakımdan alttan gözetimi dayanak olarak alan 
katoptikon modelinde panoptikon ile belirgin zıtlıklar söz konusudur. Ganascia, 
panoptikondan ayrışan yönleri bakımından katoptikonu, toplumun şeffaflığını, 
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simetriyi ve böylece herkesin herkesi görebilmesini, herkesin birbiriyle bilgi 
alışverişinde bulunabilmesini örnek gösterir. Bu durum panoptikondaki 
hiyerarşik izleme ilkesini ortadan kaldıracak bir bakış sunar. Katoptikon 
adını katoptrik yani yansımayla ilgili olan ayna ve ışığın yansımasından alır. 
Katoptikonun en önemli iki özelliği ise statü farkını engelleyecek şekilde eşitlik 
sağlaması ve bulunduğu alanın şeffaf olmasıdır(Ganascia, 2009:252-260). 

Katoptikon, günümüz gözetimine yakından benzerlik gösteren yanını 
gözetlenenin izlendiğinin farkında olduğu kayıt teknolojilerinden alır. “Steve 
Mann’ın ileri sürdüğü alttan-gözetim kavramı orijinal haliyle, her izleyicinin 
kaydedilen tüm enformasyona serbestçe erişimi gönüllü olarak verdiği anlamına 
gelir. Genellikle, enformasyonu kaydeden insanlar olayın içinde yer alırlar ve 
katılımcılar kayıt yapıldığının farkındadırlar” (Ganascia,2016:189). Böylece 
dijital dünyaya ait gözetim hareketi bireyin mahreminin yerele ve küresele 
açılımına zemin hazırlar. Bu bakımdan dijital gözetim, mahremiyeti dönüştürücü 
bir etkiyi başlatmış olur.

4. Mahremiyetin Kısa Tarihi ve Dijital Çağda Mahremiyet

Dijital gözetim, gerek tanıları gerekse modelleriyle mahremiyet kavramının 
yeni sistemdeki anlamına cevap ararken bu kavramın gözetimin çevresinde 
sorgulanmasını da gerekli kılar. Buna göre mahremiyet, gizli ve kişiye özgü 
bir alanı ve bu alana ilişkin durumlarda bireysel iradenin önceliğini ifade 
eder. “En öz haliyle mahremiyet, insanların kendileri olabilme ve diledikleri 
gibi yaşayabilme hakkıdır” (Arık,2018:20). Mahremiyet, kişinin kendini gizli 
tutabilme hakkı olarak bireysel sınırları kapsar. Fakat dijital gözetimle dönüşen 
mahremiyet, teknolojinin veriye erişimi ve onu saklı tutabilme özelliğinden 
bağımsız ele alınamaz. “Bu açıdan bakıldığında, gerçek hayatta mahremiyet 
‘kişinin tek yönlü olarak belirlediği alanlar’ iken, dijital mahremiyet ise 
gerek teknolojiden gerekse onu üreten ve tüketenden ortaya çıkan çok yönlü 
bir durumdur”(Barkuş&Koç,2019:37). Böylece mahremiyet olgusu, bireyin 
öznelliğinden toplumsalın nesnesi olmaya doğru ilerler. Yalnızca bir defa bile 
olsa kişisel alanını dış gözlere sunma eylemi, kişiyi istese de geri alamayacağı 
kitlesel bir veri deposunun hacmine dâhil eder. Böylece mahrem, topluma ait 
bir ürün ve gözetim unsuru olarak küresel bir dolaşımın merceğinde yerini alır.

Mahremiyetin dönüşümü modernleşme ve teknolojik aygıtların 
dolaşımıyla iç içe bir tarihe sahiptir. David Vincent’e göre mahremiyet beş farklı 
döngüden geçerek bugünkü anlamına sahip olmuştur. Vincent, mahremiyeti 
1300’lü yıllardan 2015’e dek tarihsel bir çizelgede beş farklı zaman diliminde 
ele alır. İlk dönemde mahremiyet,  ev ortamında özel alana yönelik bir algının 
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gelişmediği bir süreçten özel alanın belirleneceği şekilde oturma odası ve yatak 
odasının konumlarının ayrıştığı ve evden hırsızlık yapanların ceza aldığı bir 
döngüye evrilir. On beşinci yüzyıl sonunda günlük tutulmaya başlanması ve on 
altıncı yüzyılın son yıllarında toplumsal açıdan üst tabakadaki kimselerin yazılı 
kayıtlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber sosyal bir değişim 
hareketinin ilk adımları atılır. Yine de mahremiyetin tarihinde ilk döngü, 
mahremin güvence altında tutulmadığı ve yüz yüze ilişkilere dayalı bilgi 
alışverişinin ağırlıklı ölçüde seyrettiği bir döneme atıfta bulunur. 1650’lerden 
başlayan ikinci aralık ise mektuplaşmanın arttığı, matbaa devriminin 
sonuçlarının iletişime tesir ettiği bir dönemi ifade etmektedir. Matbaa ve 
kentleşmenin öncülüğünde oluşan farklı bir toplum tasavvuru çerçevesinde 
mahremiyet kavramı da değişime uğrar. Evlerdeki kilit sistemi ve hırsızlığın 
ölümle cezalandırılması gibi olgular mahremiyetin öneminde ciddi bir artış 
yaşandığının göstergesidir. Kent yaşamı ve mektuplaşmanın artışı, postacıların 
mektupları açmasının yasaklanması gibi önlemleri de beraberinde getirir ve özel 
alana saygı oluşur. Fakat bu dönem sonuna doğru Fransız İhtilali’ni kapsayan 
ikinci dilimde toplumsal hareketlerin denetlenmesi gerekçesi, mahremiyet 
hakkının ihlaliyle sonuçlanmıştır (Vincent,2017:11-88).

Mahremiyet tarihinde üçüncü zaman dilimi 1800’ler ve 1900’ler 
arasındadır. Bu aralıkta mahremiyet yazınsal olarak ön plana çıkmıştır. George 
Orwell’ın 1984’ü, Michel Foucault’nun Hapishanenin Doğuşu eseri ve Michael 
Froomkin’in Mahremiyet Öldü Mü? makalesi gözetim kavramı çevresinde 
anlam kazanan mahremiyete ilişkin görüşlerin yazılı örnekleridir. Fransız 
İhtilali’nin özgürlük ve haklar konusundaki tutumu ve yükselen burjuva sınıfı 
ideolojisinin görünür hal aldığı bu dönem, mahremiyetin korunması adına birçok 
yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda kişisel alan eve ait bir parça 
olmuş, gözetmen kimselere karşı, evin giriş kapısı niteliğindeki çitler popüler bir 
hal almıştır. Bununla birlikte bahçeler, komşu sınırlarına göre düzenlenmiştir. 
Mektuplaşma yeni bir boyut kazanarak yeni bir icat olan telgraf ile buluşunca 
1800’lerin ilk yarısında uzaktan iletişim için mesafeleri azaltan bu buluş çok 
tercih edilmiştir. 1800’lerin ikinci yarısıyla telgraf yerini telefona bırakmış, 
telefonun her evde yer alması pahalı bir aygıt olduğundan zaman almıştır. 
Mahremiyet için ise bu icat bir dönüm noktasını tetiklemiş, telefonların 
dinlenme ihtimali mahremiyetin korunmasına ilişkin soru işaretlerini de 
beraberinde getirmiştir. Öte yandan gazeteciliğin değer kazanmasıyla mahrem 
alanın ifşasının dedikodu içerikli yazılarla sunulması, mahremiyeti zorlayan bir 
etki yaratmıştır. Kitle iletişim araçlarının icadı ve sosyalleşmenin yaygınlaşması 
sebebiyle mahremiyetin ünü artarken mahrem alanın korunmasıyla ilgili atılan 
adımlar oldukça yetersizdir. (Vincent,2017:89-130).
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1900’lü yıllar mahremiyet hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ile resmiyet kazandığı bir döneme kapı aralamıştır. Buna rağmen mahremiyet 
hakkının sınıfsal farklılıkları artıracak ölçüde yalnız zengin sınıfa özgüymüş 
gibi görülmesi, yeni konutlara her ekonomik sınıftan bireyin erişebilme hakkının 
verilmesi gerekliliğini de gündeme getirmiştir. Ev sahibi olma koşullarının 
iyileştirilmesiyle fakir sınıfın, borç üzerinden konut edinerek zengin sınıfa ait 
mahremiyet lüksüne erişme isteği artmıştır. Bu dönemde mahremiyet, bahçe, 
araba ve televizyon üzerinden değerlendirilebilecek bir olgu idi. Çünkü bahçe, 
evin yani mahremin dışındaki ile sınırını çizmeye yarayan kullanışlı bir alandı. 
Otomobiller tekerlekli bir ev kapsamında, televizyon ise ailenin mahrem anına 
tekabül eden bir ev eğlencesi olarak değerlendirilmekteydi. Dördüncü dönem, 
devletin vatandaşları izlemeye başladığı, nüfusa ilişkin kayıtların ve ulusal 
türde bir gözetimin arttığı süreçti. 1970’lerden 2015’e dek mahremiyetin 
dönüşümünün teknolojilerle açıkça gözlemlendiği beşinci dönem, internetin 
icadının merkezindeki gelişmeleri konu almaktadır. Mahremiyetin kişisel haklar 
kapsamında bir olgu olduğu ve korunacağına ilişkin yapılan birçok araştırmaya 
rağmen bilgisayarlaşmanın artışıyla internet üzerinden kişisel verilerin saklanması 
bu süreçte belirgindir. Bunlardan biri NSA çalışanı ve bilgisayar uzmanı Edward 
Snowden’ın ifşaatlarının temelindeki iddiasını doğrulayan milyonlarca insanın 
bilgilerinin kaydedilerek saklanması durumudur. Mahremiyetin korunduğuna 
ilişkin inancı zayıflatan bu gelişmeye ek olarak sosyal medyanın yükselişi ile 
mahremiyet açık bir teşhir nesnesi halini almıştır (Vincent,2017:131-219).

Mahremiyetin tarihsel anlamındaki değişim, özel ve kamusal alanın 
kaynaşmasından ve mahremiyetin bu bağlamda bir çözülmeye uğramasından 
bağımsız değildir. Bu bakımdan modern öncesi dönemde özel alan, kamudan 
ayrı küçük bir sınırı ifade ederken modern dönemde mahremiyet, bireyin hak 
kazandığı yasal bir hali vurgulasa da kamunun içinde ve girift bir ilişki biçimini 
gözler önüne sermektedir. “Geleneksel toplumlarda mahremiyet karanlığın içinde 
gizlenen ve saklanan bir şey iken, günümüz toplumlarında mahremiyet gözleri 
kör eden bir ışığın ve görünürlüğün içinde gizlenmektedir”(Hazır,2019:150).

Richard Sennett’e göre “kamusal sözcüğü herkesin denetimine açık olan 
anlamına gelirken, özel sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları ile sınırlanan mahfuz 
bir yaşam bölgesi anlamındaydı”(Sennett,2019:31). Benzer şekilde Jürgen 
Habermas için de kamusal alan herkese açık ve topluma ait ortak bir yaşam 
yeriydi: “Kamusal alan kavramıyla, her şeyden önce, toplumsal yaşamımız 
içinde, kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturabildiği bir alanı kastederiz. Bu 
alana tüm yurttaşların erişmesi garanti altına alınmıştır”(Habermas,2004:95). 
Bu bakımdan kamusal alan gözetimin meşru olduğu bir yer iken özel alan gözün 
dışında kalan bölgeyi belirtmekteydi. Habermas’a (2018) göre kamusal alan 
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burjuva sınıfının belirlediği bir bölgeyi betimlemekteydi, güçlü sınıfın denetimi 
altındaki bu alanın haricinde özel alan da sınıfsal bir sahipliği çağrıştırdığından 
burjuva ile ilgili olmaktaydı. “Özel alan, dar anlamda burjuva toplumunu, yani 
mal dolaşımı ve toplumsal emek alanını kapsıyor; mahremiyet alanıyla aile 
de ona dahil”(Habermas,2018:98). Habermas’a göre mahremiyet, toplumsal 
tabakalaşma çerçevesinde baskın sınıfın algısına göre şekil almaktaydı ve kamu-
özel ayrımı da sınıfsal oluşumların etkisi altındaydı.

Hannah Arendt, kamu ve özel alan arasındaki ayrımın belirsizleşmesinde 
hane ve ev idaresine ilişkin konuların kamuya taşınmasını doğru orantılı bulur. 
Bu durum, mahremiyeti aşındırmaya yönelik bir bakışın yaygınlaşmasına sebep 
olmuştur ve yaşama ilişkin hareketlerin toplum aracılığıyla kamuya aktarılması 
bu geçişi beslemiştir (Arendt,1994:68-69).

Özel alanın kamuya aktarılması kitle iletişim araçlarının dolaşım hareketiyle 
de yakından ilişkilidir. Medyanın bireyin mahremini topluma aktardığı basın 
ve yayın faaliyetleri kişisel alanın izlendiği bir gerçekliğe kapı aralamıştır. 
Televizyon, bireyin ailesi ya da özel yaşamının incelikli karelerini işlerken, 
gazete ve dergiler ünlü kesimin mahremini okurun meraklı gözlerine, kamunun 
odağına bırakır. Telefon ve internet de bu hareketi pekiştirecek şekilde sanal 
bir evrende özel yaşama pencerelerini açan uygulamaların ve sanal kimlikler 
üzerinden mahremin paylaşımını destekleyen iletişim hareketinin öncüsü olur.

Mahremiyetin anlamındaki dönüşümün bir başka boyutu ise ‘güvenlik-
risk-gözetim’ üçgenindeki yerine ilişkindir. Güvenliği gerekli kılan risk 
durumları, olası tehditleri önleyici gözetim hareketlerinin yayılmasının önünü 
açar. Emniyet için dijital gözetim,  mahrem olabilecek alanları da bu koruyucu 
izleme hareketine davet eder. Böylece güvenlik, risk ve gözetim ilişkisi 
mahremiyetin kamuya taşınmasını gerekli kılacak birçok uygulama, teknoloji 
ve denetim hareketini de beraberinde getirir.

Güvenlik, önlemler dünyasında oluşabilecek risk için bir panzehir ya 
da bir tür silah olmasının yanı sıra toplumsal ve bireysel hayatlara tesir eden 
dijital gözetimin en geçerli gerekçesidir. Bu bağlamda güvenlik, bireyin kendini 
koruması ya da devletin himayesinde emniyet altına alınması adına geliştirilmiş 
teknolojiler bütünüdür. Hardt&Negri’ye göre güvenlik, aktif ve devamlı sürecek 
askeri ya da polisiye hareketlerinin çevreyi şekillendirmesidir. Bu şekillendirme 
açıkça toplumsal yaşamı düzenleyen ve dönüştürerek yeniden üreten biyo-
iktidar biçimine karşılık gelir (Hardt&Negri,2004:38).

Risk ise güvenlik uygulamalarının arttığı bir toplumda emniyet 
boşluklarından sızabilecek durumların varlığını ifade ederken önleyici gözetim 
hareketlerini gerekli kılan tehlikeler olarak tanımlanabilir. Giddens’a göre risk, 
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gelenekselden modern topluma geçişte ortaya çıkar. “Risk kavramı geçmişi, 
geleneksel davranış biçimlerini terk eden ve kendini bizzat problemli bir geleceğe 
açan bir toplumda merkezi bir terim haline gelmiştir”(Giddens,2019:152). Ona 
göre modernite öncesi ve sonrasında risk farklı bir anlam kazanmıştır. Modern 
öncesi dönemde risk, doğayla ilişkili sel baskını, toprak kayması, deprem gibi 
doğal afetleri ve küçük toplulukların maruz kaldıkları yağmalanma ya da hırsızlık 
olaylarını ifade eder. Bu sınırlanmış risk faktörleri modern sonrası dönemde 
yerini öngörülemeyen tehditlere bırakır. Giddens, modernite sonrası risk profili 
olarak gördüğü modern yaşama özgü tehlikelere askeri şiddet tehdidi, nükleer 
çatışma olasılığı gibi örnekler vermektedir(Giddens,2018:110).

Ulrich Beck, Anthony Giddens’ın risk profili olarak tanımladığı durumu, 
modern dünyada insanlığın sürekli riskleri tespit ederek onlara karşı korunmak 
için mücadele verdiği risk toplumu kavramlaştırmasıyla ortaya koyar. “Beck’in 
tanımladığı şekliyle risk toplumu kavramı, küreselleşmiş nitelik taşıyan, 
politik, ekonomik, kültürel ve çevresel olabilen risklerle örülü bir dünyayı 
betimlemektedir”(Esgin,2016:109). Beck, risk toplumunda piyasaların çökmesi, 
sermayenin değer kaybetmesi, kirli hava ve toksik sızıntı tehlikesi, hukuk davaları, 
itibar kaybı gibi hem sosyal, ekonomik hem de siyasi anlamda etkileri büyük 
durumların olağanüstü hali normale dönüştürme tehlikesi olduğunu düşünür 
(Beck,2019:29). Öte yandan risklerin üç ayırt edici özelliğini tanımlayarak 
bunları mahalsizleşme, hesaplanamazlık ve telafi edilemezlik olarak adlandırır. 
Riskler mahalsizleşme özelliği gösterir çünkü belli bir bölgede belirli sınırlara 
sahip olmayıp küresel ölçekte bir yayılmaya sebebiyet verirler. Hesaplanamazlık 
özelliğini barındırırlar çünkü tahminlerle ulaşılamaz ve sonuçları ölçülemez. 
Son olarak telafi edilemezlik niteliği sebebiyle gerçekleştikten sonra sunulan 
çözümler bile durumu geriye dönüştüremez. Küresel ısınma sonucu iklim 
dönüşümünün geri dönüştürülemeyecek oluşu buna örnektir. Bu üç özellik, 
mekânsal, zamansal ve toplumsal olarak da görülebilir. Mekânsal bağlamda 
riskler, belirli bir devlete, millete ya da alana bağımlı olmaksızın evrensel 
ölçekte gelişirler. Zamansal bağlamda uzun süren yan etkileri nükleer atıklarda 
olduğu gibi ölçülemeyip çözüm süreci zaman alabilir. Toplumsal ölçekte ise 
toplumun refahına yönelik gelecek planlarının yapılmasını geciktirebilir ya da 
engel olabilirler(Beck,2019:356-360). Risk, bir dizi önlemin, olası tehditlerden 
kaçınma ya da var olan tehlikeden korunma gibi amaçlarla genelleştirilmesinin 
önünü açar. Bu noktada risk için alınan güvenlik önlemleri bitimsiz bir gözetim 
hareketine sebebiyet verir.

Dijital çağda mahremiyet, kamusal ve özel alan ayrımında kırılmanın 
oluştuğu, medyanın ve internet teknolojilerinin bireyin mahremini seyirciye 
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kolaylıkla servis ettiği, güvenlik önlemleri ve risklerle mücadele için herkesin 
gözetim altında yaşadığı bir dünyanın tam ortasındadır. Bu bakımdan 
mahremiyet, bireye özgü ve gizli olma niteliğinden arınıp büyük ölçekli bir 
anlam kayması yaşayarak toplumsal değişmenin önemli bir unsuru olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

5. Sonuç

Gözetim, geçmişten günümüze kapsamını ve toplumdaki yerini artırarak yeni 
dijital çağa uygun hale gelmiştir. Bu bakımdan gözetim, gözlemlendiği her 
dönemde toplumun değerlerini, toplulukların yaşam şekillerini yansıttığından 
sosyolojik bir olgudur. Modernleşme, sanayileşme ve dijitalleşme gibi büyük 
sosyal değişmelerin akabinde hem toplumsal bir ihtiyaç hem de toplumsal 
düzenin sağlanmasında önemli bir araç olarak gözetim dikkat çekicidir. 

Gözetimin sosyolojik tarihi, sosyo-ekonomik dönüşümlerle birbirini 
tetikleyen bir oluşumu gözler önüne serer. Modernleşme sonucunda kapitalizmin 
doğuşunu etkileyen saikler ve ona dayanak oluşturacak toplumsal olgular, 
Marx’ın savında olduğu gibi üretim ilişkileri kapsamındaki sınıfsal gözetim 
hareketleriyle ya da Weber’in rasyonaliteye dayalı hiyerarşik bir örgütlenmeyi 
temsil eden bürokratik gözetimiyle birlikte okunabilir. Denetleyici izleme 
hareketlerini ön plana çıkaran doğasıyla gözetim, Bentham’ın panoptikon 
mimarisinden ve buna eşlenik olarak Foucault’nun normalleştirme teknikleri ile 
panoptik kurumları aktive eden disipline edici iktidar kavramından bağımsız 
değildir. Foucault’nun düşünce mirası üzerinden bilgi-güç ilişkisinin tesis 
edildiği biyo-iktidar kavramı ile gözetim, nüfusa yönelik güvenlik hareketlerine 
ve bedenin mahremine ilişkin veriye kapı aralayacak bir dönüşüm geçirmiştir.

Gözetimin dijitalleşmesi, Castells’in ağ toplumu dediği küresel ölçekteki 
bilgi akışına, Deleuze’un denetim toplumları olarak adlandırdığı şifre ve kod 
temelli bir çağa, Lyon’un elektronik gözetim dediği bilginin kontrolünün 
bilgisayarlaşma üzerinden artışına ve Bauman ile Lyon’un akışkan gözetim 
olarak gördüğü yeni teknolojilerle kişilerin artık hareket halinde bile panoptik 
bakışın odağında kalabildikleri izleme olanaklarına tekabül eder. 

Dijital gözetim, özel alanların ve kamuya açık olmayanın ifadesi olan 
mahremiyetin kırılmasına sebebiyet verir. Kameralar ve biyometrik gözetim 
sistemleri, risklerden uzakta güvenli bir toplum tesisi adına bedenin, kişisel 
alana ilişkin bilgilerin ve günlük hareketlerin izlenmesini kolaylaştırarak 
mahremiyetin sınırlarında anlam değişikliğine sebep olur. Bilgisayarlar, internet 
teknolojileri, medya ve araçları mahrem olarak bilinen evin sırlarını seyirlik 
eğlence olarak kamuya sunar, paylaşım ve beğeniler üzerinden kişiye özel 
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olanı teşhire açık hale getirir, elektronik ortamdaki kişisel hareketleri izleyerek 
veri tabanları şeklinde saklar. Tüm bu durumların çevresinde birey ve toplum, 
hem gözetimin değerli parçası hem de mahremiyet olgusunun dönüşümüne 
birer yardımcıdır. Mahremiyet, anlamı itibariyle günümüzde birçok ölçüde 
değişime uğrayıp aşınırken çeşitli dijital teknolojilerin kullanımı, gözetimin 
yalnızca küresel ya da yerel bir elin hareketiyle gerçekleştiği anlamına gelmez. 
Mahremiyetin anlamında kaymaya sebebiyet veren dijital teknolojilerin ve 
uygulamaların kullanımı, diğer yandan bireylerin iradelerine dayalı bir şekilde 
aleniliği yaygınlaştıran gösteri ve izleme kültürü alışkanlıklarına da işaret eder.
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