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Rusya-Ukrayna Savaşının Türk Turizmine Yansımaları 

 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Olca SEZEN DOĞANCILI, Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu, Sinop, e-posta: o.dogancili@sinop.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7070-4076 
 
 
 
Öz 

Turizm sektörü doğal afet, terör, siyaset, güvenlik gibi birçok iç ve dış etkenlerden etkilenen 
kırılgan bir yapıya sahiptir. 2019 yılında dünya çapında yaşanan Covid 19 pandemisinin olumsuz 
etkileriyle boğuşan turizm sektöründe, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya ile Ukrayna savaşı ile 
büyük soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. Her iki ülkenin de Türkiye’ye en fazla turist gönderen 
ülkelerden olmasından dolayı 2022 yılı turizm sezonuna ilişkin belirsizlikler yaşanmaktadır.  Bu 
kapsamda yerel ve ulusal dijital medyada yer alan yazılı haber içerikleri incelenerek 2022 yaz 
dönemine ilişkin öngörülerin ortaya konulması amaçlanan çalışmada 119 haber ve 671 haber 
ifadesi incelenerek mevcut durum analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre Şubat ayında “talep 
düşüşü, umut, endişe”; Mart ayında “talep azlığı, alternatif turizm, gelir kaybı” ve Nisan ayında 
“Covid, alternatif pazar, MİR” ifadeleri görülmüştür. Ödeme kolaylıkları, alternatif ödeme 
seçenekleri ve alternatif pazar oluşturmak gibi ifadeler de çözüm yöntemleri olarak saptanmıştır. 
Bu veriler ışığında Covid pandemisinin etkisini giderememiş olan turizm sektörünün, Rusya 
Ukrayna savaşının yıkıcı etkisini hissetmemesi için yerli turistler ile yabancı alternatif pazarlara 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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Reflections of the Russia-Ukraine War on Turkish Tourism 

 
 
 
Assistant Prof. Dr. Olca SEZEN DOĞANCILI, Sinop University, School of Tourism and Hotel 
Management, Sinop, e-mail: o.dogancili@sinop.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7070-4076 
 
 
Abstract 

The tourism sector has a fragile structure influenced by numerous internal and external factors 
such as natural disasters, terrorism, politics, and security. With the start of the war between 
Russia and Ukraine on February 24, 2022, the tourism sector, which had been struggling with the 
negative effects of the global COVID pandemic in 2019, began to face significant uncertainty. 
Since both countries are among those that send the greatest number of tourists to Turkey, 
uncertainties have occurred for the 2020 tourism season. In this regard, the current situation has 
been analyzed by reviewing 119 news articles and 671 news expressions as part of a study that 
attempts to disclose predictions for the summer of 2022 by examining the published news content 
in local and national digital media. According to the data collected, the expressions "reduction in 
demand, hope, and concern" were observed in February; "demand shortage, alternative tourism, 
and loss of income" in March; and the expressions "Covid, alternative market, and MIR" were 
observed in April. Payment facilities, alternative payment options, and the development of an 
alternative market have also been identified as solution methods. In light of these findings, it is 
suggested that promotional and marketing activities for domestic tourists and foreign alternative 
markets be developed so that the tourism sector, which has yet to recover from the COVID 
pandemic, does not feel the devastating effect of the Russia-Ukraine war. 
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GİRİŞ 

Kitle iletişim araçları ile aktarılmak istenen bilgiler hem ülkesel hem de küresel olarak geniş 
kitlelere ulaştırılmaktadır (Şahan ve Çınar, 2004: 313). Bu kapsamda kitle iletişim araçlarından 
birisi olan medya, insanların çeşitli cihazlar kullanarak gelişmeleri takip ettikleri bir mecra olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Radyo, televizyon, gazete gibi görsel ve yazılı medyanın yanı sıra internet 
gazeteciliği de medya türleri arasında yerini almaktadır. En hızlı ve etkili haber ulaştırma 
platformu olarak internet gazeteciliği (Ercan, 2021:151-152) 90’lı yıllardan itibaren gelişmekte ve 
teknolojinin de gelişmesi ile birlikte daha nitelikli hale gelmektedir (Yavuz, 2019: 245).  

Gelişen teknoloji ile beraber medyacılıkta gerçekleşen yenilikler iletişim ve pazarlama 
alanlarında da yenilikleri beraberinde getirmiştir (Ayuni, Cangara ve Arianto, 2019: 129). Web 
2.0 araçlarının hızla yaygınlaşmasıyla izleyicilerin haberlere katılımını sağlanması için yeni 
olanaklar oluşturularak “etkileşim” (Lawrence, Radcliffe ve Schmidt, 2018: 1220) ve “hızlılık” 
unsuru medya endüstrisinin moda sözcüğü haline gelmiştir (Karlsson ve Stromback, 2010:2). Bu 
alan ile kullanıcılar dijital medya içerikleri oluşturmanın yanı sıra diğer kullanıcıların daha kolay 
okuyup etkileşime girebilmeleri söz konusu olmuştur (Arıkan ve Polat, 2021: 2643). 

Turizm destinasyonlarının dijital medya araçları ile tanıtım faaliyetlerinde yer alması ile 
potansiyel pazarlarda imaj oluşturmaktadır. Dünya kapsamında internet ve sosyal medyanın 
kullanım oranlarının yüksekliği de göz önüne alındığında, turizmle ilgili paydaşların dijital 
medya araçlarını tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaları büyük önem taşımaktadır 
(Dalkıran ve Demir, 2020: 101).  

Özellikle turistlerin mal ve can güvenliğini tehdit eden savaş, terör, hastalık, doğal afet gibi 
krizlerin yaşandığı bölgelerin imajı son derece duyarlı bir yapıda olmaktadır. Turizm talebinin 
önemli ölçüde etkilendiği bu durumlarda (Göral, 2014: 89) turistlerin seyahat planlarken bilgi 
kaynağı olarak kullandıkları web siteleri üzerinden tanıtım çalışmaları yürütülmesi 
gerekmektedir (Lončarić, Basan ve Markovic, 2013: 373). 

Kriz dönemlerinde turizm hareketliliğinde durgunluk ve azalmalar meydana gelmekte ve bu 
süreçte turistlerin haberlere olan duyarlılığı artmaktadır. Bu dönemlerde yaşanan 
olumsuzluklara ilişkin birtakım önlemler alınması gerekmektedir. Bunlar; kriz yönetimi, algı 
yönetimi, turistler için ve turizm işletmeleri için teşvik çalışmaları, yerel turizm hareketliliğini 
geliştirmek, yeni segmentler oluşturmak, çoklu paydaş planlaması olarak sıralanmaktadır 
(Atasever ve Bahar, 2017: 53). 

Bu kapsamda çalışmanın temelini Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın Türk turizm 
sektörüne olan yansımalarını görmek amacı ile ulusal ve yerel basında yer alan dijital haber 
içerikleri oluşturmaktadır. Söz konusu savaş ülkemiz topraklarında yaşanmasa da Türkiye’ye en 
çok turist gönderen ülkelerden olan Rusya ve Ukrayna’nın gerek can ve mal güvenliğine olan 
öncelikleri, gerekse de ülkemizin savaş durumuna olan siyasi yaklaşımı gibi birçok unsur Türk 
turizmine etki etmektedir.  

Bu doğrultuda yerel, bölgesel ve ulusal turizm çıkarlarını koruyabilmek adına var olan durumu 
ortaya koymak ve turizmin gelişimi için çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Böylece kısa 
dönemde kriz yönetimi planlaması oluşturularak turizm sezonunun en az hasarla geçirilmesi 
sağlanacaktır. 
 

LİTERATÜR TARAMASI 

Dijital ortamda üretilen haber materyalleri, çeşitli bileşenlerin bir sentezidir. Öte yandan, söz 
konusu haber içerikleri, tüketici güvenini sürdürerek diğer haber kuruluşları üzerinde rekabet 
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avantajı sağlayacak kadar tutarlı hale gelmelidir (Mallick, Mishra ve Chae, 2020:1). E-posta, 
dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları ve dijital ses kayıt cihazları, bloglar, kendi kendine 
yayın yapan araçlar ve dijital yayın için ucuz dijital video kaydediciler gibi araçları kullanmanın 
dijital gazeteciliğin bir parçasıdır (Perreault ve Ferrucci, 2020: 1300). Gelişen teknoloji ile birlikte 
iş süreçlerinin de değişime uğradığı internet gazeteciliğinde, medya şirketleri ve çevrimiçi haber 
içeriği için uygulanan stratejilerini takip etmek çok önemli görülmektedir (Giomelakis vd., 2019: 
609). 

Haberlere anlık olarak ulaşımın sağlanması (Sütçü, 2014: 44), haber içeriğinin aynı anda birden 
fazla kanal aracılığıyla kültürleri etkileyebilmesi (Ercan, 2021: 13) ve bilgiye erişimin 
kolaylaşması gibi birçok unsur internet gazeteciliği ile hayatımıza girmiştir. Tüketicilerin de aktif 
olarak iletişim platformuna girdiği bu ağ sayesinde bilginin dolaşımı da hız kazanmış (Başaran 
İnce, 2017: 190; Becan, 2018: 239) ve yapılan haberlerin arşivlenmesinde sağladığı kolaylıklar ile 
geçmiş tarihlere ilişkin haberlere erişim imkanı da kolaylaşmıştır (Broussard ve Boss, 2018: 1206). 

Dijital 2021 Raporuna göre internet kullanımının giderek arttığı günümüz teknoloji çağında 
insanların düzenli olarak günlük hayatlarında internete yer verdiği görülmektedir. Dünya 
nüfusunun %59,5'inin yani 4,66 milyar insanın internet kullanıcısı olduğu tespit edilmiş ve bu 
kişilerin günde 6 saat 54 dakikayı internette geçirdiği ve bu bağlantının %92,6'sının telefon 
yoluyla yapıldığı tespit edilmiştir. Kullanım amacına bakıldığında ise kişilerin %63’ü bilgi 
edinme amaçlı olarak interneti tercih etmektedir (www.tbv.org.tr). Ülkemizdeki internet 
kullanımına bakıldığında ise TUİK’in yapmış olduğu araştırma kapsamında (Bknz Tablo 1) 
internet kullanım sıklığı erkeklerde 2020 yılında % 76,4 iken 2021 yılında %81,6’ya; kadınlarda 
ise 2020 yılında %65,3 olan internet kullanımının 2021 yılında %71,4’e yükseldiği görülmektedir. 

 

Tablo 1. Bireylerin Ortalama İnternet Kullanım Sıklığı (2020, 2021) 

 Toplam Erkek Kadın 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Hemen her gün 70,8 76,5 76,4 81,6 65,3 71,4 
Haftada en az bir defa 5,6 4,0 5,7 4,0 5,6 4,0 
Haftada bir defadan az 1,2 0,9 1,2 0,8 1,2 0,9 

Kaynak: www.data.tuik.gov.tr. 

İnternet ağları ile oluşturulan yeni gazetecilik, dijital donanımlardan ve ortamlardan oluşmakta 
olup (Kanaat, Ilgaz Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2019: 3809) hızlı ve özgür gazeteciliğin yanı 
sıra (Kılıç ve Övür, 2019: 126) eş zamanlı olarak ulusal ve uluslararası platformlarda haberler 
yayınlanmaktadır (Korkmaz, 2009: 7). Bu özellikleri ile toplumu yönlendirme konusunda etkili 
olan medyaya büyük sorumluluk düşmektedir (Yılmaz, 2013: 249). Yönlendirilmek istenen 
ideoloji ve sahip olunan önyargılar ile biçimlendirilen medya ürünleri (Bal, 2011: 202), 
kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra yönlendirme işlevini de yerine getirmektedir (Çalışır, 
Aksoy ve Aydoğan Kılıç, 2019: 442; Yılmaz, 2013: 250). Özellikle dijital medyanın etkisi 
bireysellikten çıkıp toplumsal ve uluslararası boyuta taşındığı için (Kanat, 2016: 528) turizm 
işletmelerinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini dijital medya kanalları aracılığı ile kısa sürede 
hedef kitleye ulaştırabilmektedir (İmre, 2020: 1667). 

Önceliği bilgilendirmek olan gazetecilik mesleğinde güvenirliğin kaybedilmemesi için ideolojik 
süzgeç yerine profesyonellik süzgecinden geçirilerek (Toruk ve Sine, 2012: 375), kişisel bilgilerin 
korunmasını sağlayarak bilgi güvenirliği ve farkındalığını artırıcı modeller geliştirilmesi 
gerekmektedir (Eren ve Aydın, 2014: 204). Her geçen gün gelişen teknoloji donanımları ve 
yazılımları ile kaliteli veri aktarımının sağlanarak (Özyal ve Tosun, 2017: 60) internet üzerinden 
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haber içeriği üreten profesyonelleri editoryal baskıdan uzakta ürün oluşturmaya teşvik etmek 
gerekmektedir (Sarita ve Jorge, 2017: 33).  

Dünya çapındaki Covid-19 pandemisi ile hayatımızdaki birçok unsurun çevrimiçi etkileşime ve 
sanal sosyalleşmeye dönüştüğü günümüzde, söz konusu dijital devrim hayatı değiştirmeye 
devam etmektedir (Hoehe ve Thibaut, 2020: 93). Yapılan haberlerin kamuoyunu etkilediği de göz 
önüne alındığında (Vos, Eichholz ve Karaliova, 2019: 1023-1024) dijitalleşmenin etkilerini 
yaşayacağımızı söylemek mümkün olacaktır.  

Turizm sektöründe yaşanan kriz dönemlerinde halkla iletişim kurmak ve bu iletişim için 
kullanılan medya startejileri hayati önem taşımaktadır. Kriz yönetim planlarına etkin bir şekilde 
entegre edilmesi gereken medya stratejileri ile krizin yıkıcı etkilerine önlem alabilmek ve turizm 
sektörünü krizden kurtarma uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir (Park, Kim ve Choi, 
2019: 1819). Bu kapsamda dünyada yaşanan krizlere ilişkin literatürde yer alan veriler şu 
şekildedir; 

Çeti ve Ünlüönen (2019: 122)’in çalışmasında 2001 yılında Birleşik Krallık’ta gerçekleşen ayak ve 
ağız hastalığı, 2003 yılında gerçekleşen SARS salgını, 2009 yılında gerçekleşen domuz gribi 
salgınında da ülkelerin tümünde turist sayılarının düştüğünden bahsedilmektedir. Sağlık sebepli 
yaşanan krizlerde turistlere doğru mesajları iletilerek imaj düzeltme çalışmaları yürütülmüştür. 
Tayvan’ın SARS salgını sonrası yapmış oldukları imaj geliştirme çalışmaların sonrasında 2005 
yılında ilk kez 3 milyondan fazla turist ağırlaması medyanın gücünü gösteren bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Mutlu ve Akbaş (2016: 11)’ın çalışmasında 11 Eylül saldırılarında birçok turizm işletmesi 
rezervasyon iptalleri, ertelemeler, istihdam düşüş, gelir düşüşü ve güvenlik gibi birçok sorunla 
karşı karşıya kalmıştır. Özellikle havayolu işletmelerinde uçuş iptalleri ve konaklama 
işletmelerinde rezervasyon iptalleri ve ertelemeler yaşanmıştır. Bu kriz durumunda turist 
güvenini sağlayabilmek adına güvenlik temalı önlemler alınarak turizmde hareketlilik 
sağlanmaya çalışılmıştır. Hall (2002: 462)’ ye göre sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil 
dünyanın her yerinde 11 Eylül olaylarının etkisinden oluşan güvenlik etkileri ile başa çıkmak için 
hükümetler insanları seyahat hareketlerine ikna etmek için medyayı araç olarak kullanmışlardır.  

2008 Ekonomik krizi döneminde ise 11 Eylül saldırılarındaki gibi seyahat ve konaklama 
işletmeleri başta olmak üzere tur operatörleri, yiyecek içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri ve 
eğlence işletmelerinde rezervasyon iptalleri yaşanmıştır (Mutlu ve Akbaş: 2021, 1504). 

Sekulovic (2015: 1628)’in çalışmasında tüm dünyada ekonomik kriz yaşanırken Sırbistan’ın diğer 
ülkelere göre ekonomik krizi daha hafif atlattığı süreçte iç turizm piyasasının zarar gördüğünü 
ve turizmde canlılık sağlamak için değişen turist davranışına uygun olarak modern teknoloji 
tabanlı iletişim ve medya araçları kullanıldığından bahsedilmiştir. 

Baxter ve Bowen (2004: 263)’ın çalışmasında Birleşik Krallık’ta 1967-68 ve 2001 yıllarında yaşanan 
şap hastalığının turizm endüstrisine olan etkisini ele almış ve 1967-68 yıllarında salgının turizm 
üzerinde sınırlı fiili etkiye neden olduğunu, ancak 2001 yılındaki salgının çok daha büyük etkiye 
sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu kapsamda medyanın rolünün krizle mücadelede önemli 
olduğunu ve acil durum planlamasında medyanın kilit rol oynadığı ifade etmişlerdir. 

Yıldız ve Işıldar (2020: 414)’ın çalışmasında 24 Kasım 2015’te yaşanan Rus savaş uçağı krizinde 
Suriye’nin kuzey hava sahasında Rus savaş uçağının ihlali sonrasında Rusya’dan Türkiye’ye 
charter uçuşlarında kısıtlamalar yaşandığından bahsedilmiştir. Bu durum 2016 yılında neredeyse 
hiç Rus turist gelmemesine ve turizm sezonunda düşüşe neden olmuş ve medyanın kullanımı ile 
kriz yönetimi çalışmalarına yer verilmiştir. 
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Toker (2021: 1497)’in çalışmasında Covid 19 pandemisine ilişkin haberler incelenerek küresel 
ölçekte turizmde ekonomik gerilemelerin yaşandığı ve 2020 Haziran ayı ile beraber turizmde 
güven hareketliliği başlatarak güven tazeleme çabaları başlamıştır. Aşı sertifikası, aşı pasaportu, 
güvenli turizm sertifikası, sağlıklı turizm sertifikası gibi birçok farklı isimlerle kişilere turizmde 
güven duygusu medya aracılığı ile kişilere entegre edilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada 24 Şubat 2022 tarihinde başlamış olan Rusya- Ukrayna Savaşının Türkiye’deki turizm 
sektörüne olası etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Covid-19 pandemisinin yıkıcı 
etkilerinden henüz kurtulamamış turizm sektörüne en çok turist gönderen ülkelerden olan Rusya 
ve Ukrayna’nın savaş içerisinde olması 2022 yaz sezonu için beklentilerin karşılanamama 
sorununu gündeme getirmiştir. Deniz kum güneş üçlüsünde en çok turist sayısına ulaştığımız 4-
5 aylık yaz sezonu sürecinde savaşın etkisinden dolayı turist sayısının ve turizm gelirinin 
azalması söz konusudur. Bu yüzden var olan durumu analiz edip çözüm yollarını oluşturabilmek 
turist sayısının ve turizm gelirlerinin etkilenmemesini sağlamak çalışmanın önemini 
göstermektedir. 

Bu kapsamda çalışmanın evreni Rusya- Ukrayna Savaşını Google News platformunda dijital 
haber olarak paylaşım yapan yerel ve ulusal haberlerden oluşurken çalışmanın örneklemi ise 
Rusya”, “Ukrayna”, “savaş”, “turizm” ve “öngörü” den oluşan anahtar kelimeler kullanılarak 
ulaşılan 119 dijital haberden oluşmaktadır. Çalışma verilerini elde edebilmek amacıyla 24 Şubat 
2022-30 Nisan 2022 arasında yerel ve ulusal dijital ortamda yer alan yazılı haber içerikleri 
incelenerek içerik analizi uygulaması yapılmıştır. Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki haberler 
kendi içerisinde analiz edilerek savaş esnasında turizm sezonuna yaklaştıkça medyada yer alan 
haberlerin odaklandığı unsurların tespit edilmesi sağlanmıştır. Ajansların ve haber sitelerinin 
birbirini tekrar eden haberleri çalışma kapsamına dâhil edilmemiş olup elde edilen veriler 
sınıflandırılarak içeriklere ilişkin en sık kullanılan 3 ifade tespit edilmiş ve bu ifadelerle kelime 
bulutu oluşturulmuştur. Verilerin görselleştirilmesinin sağlanarak anlaşılır olmasını sağlamak ve 
görselleştirerek hızlı bilgilendirme sağlaması amacı ile kelime bulutu yöntemi tercih edilmiştir 
(Fronza vd., 2013: 57-58). Haber içeriklerinde dikkat çekici unsurlar saptanmış ve 2022 yaz 
dönemine ilişkin durum analizi, tedirginlikler, sorun tespiti ve çözüm yollarına ilişkin 
çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Elde edilen haber başlıkları ve içerikleri alanında uzman öğretim üyesi eşliğinde incelenerek 
Miles ve Huberman (1994) tarafından ileri sürülen “Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + 
Görüş Ayrılığı” denklemi sonucu 0,82 güvenilir olarak tespit edilmiştir. 

Veri toplama süreci savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den başlayarak sezon hazırlıklarının 
yoğunlaştığı 30 Nisan 2022’ye kadarki süreçte yer alan haber sitelerinde ulaşılan haberlerden 
oluşmaktadır. Bu kapsamda araştırma yapılırken “Rusya”, “Ukrayna”, “savaş”, “turizm” ve 
“öngörü” den oluşan anahtar kelimeler kullanılarak geniş bir örnekleme ulaşılmaya çalışılmış ve 
karşılaşılan 57 farklı haber kanalından toplamda 119 habere ulaşılarak veriler elde edilmiştir. 
Haber başlıkları ile ilgili 286 ifade ve haber içerikleri ile ilgili 385 ifade olmak üzere toplam 671 
ifade veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilerde duyguları ifade edici, içinde bulunulan 
durumu yansıtıcı özellikte ve yakın geleceğe ilişkin çıkarımları kapsayan ifadeler kodlanarak 
sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler Word Art programı aracılığı ile kelime bulutu yöntemi 
kullanılarak anlamlı hale getirilmiştir.   

Rusya-Ukrayna Savaşının Türk turizm sektörüne yansımalarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan 
bu çalışmada araştırma kapsamında cevapları aranan sorular şu şekildedir; 
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1. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ülkemizde yapılan haberlerde aylara göre (Şubat, Mart 
ve Nisan) odaklanan unsurlar değişiklik gösteriyor mu? 

2. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ülkemizde yapılan haberlerde aylara göre (Şubat, Mart 
ve Nisan) Türk turizm sektörüne ilişkin tespit edilen sorunlar nelerdir? 

3. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ülkemizde yapılan haberlerde Türk turizm sektörüne 
ilişkin çözüm yolları nelerdir? 

Araştırma kapsamında dijital haber içerikleri incelenirken haberlerde yer alan fotoğraflar, 
tasarım ve ara yüz tasarımı gibi teknik özellikler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca belirtilen 
anahtar kelimelerle ulaşılıp içeriği Türk turizm sektörüne yönelik olmayan çalışmalar 
araştırmanın dışında tutulmuştur.  

 

BULGULAR 

Rusya- Ukrayna Savaşının Türk turizmine yansımalarına ilişkin çıkarımlarda bulunmak, durum 
analizi etmek ve yakın geleceğe ilişkin çözüm yolları önerebilmek amacı ile yapılan bu çalışmada, 
savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden başlayarak Mart ve Nisan aylarını içeren 119 haber 
incelenerek aşağıdaki verilere ulaşılmıştır;  

İlgili anahtar kelimeler kullanılarak yapılan araştırmalarda Şubat ayında 14, Mart ayında 43 ve 
Nisan ayında 62 olmak üzere toplam 119 adet habere ulaşılmıştır. Şubat ayında yayımlanan 14 
haberin başlıklarında yer alan ifadeler analiz edilerek 36 unsur tespit edilmiş olup bu tespitlere 
ilişkin kelime bulut analizi Şekil 1’deki gibidir; 

 

Şekil 1. Şubat Ayı Haber Başlıklarında Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

Şubat ayı haber başlıkları içeriklerinde en sık karşılaşılan ifadenin “endişe” olduğu 
görülmektedir. Bunu “savaş” ve “rezervasyon” unsurları takip etmektedir. Ayrıca “şok, iptal, 
darbe, mağdur, kış tatili, düşüş, kriz” gibi ifadelerin de haber başlıklarında bulunmaktadır. Mart 
ayında yayımlanan 43 haberin başlıklarında yer alan ifadeler de analiz edilerek 98 unsur tespit 
edilmiştir. Bu tespitlere ilişkin analiz ise aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 2. Mart Ayı Haber Başlıklarında Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

Mart ayında yer alan haber başlıklarında en sık karşılaşılan ifade “turizm” olarak saptanmıştır. 
Bunu “savaş”, “etki”, “kayıp” ifadeleri takip etmektedir. Ayrıca “endişe, yansıma, destek, gelir, 
tanıtım, arabuluculuk, alternatif pazar” unsurlarının da yer aldığı görülmektedir. Buna ek olarak 
Nisan ayında yayımlanan 62 haberin başlıklarında yer alan ifadeler analiz edilerek 126 unsur 
tespit edilmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin analiz aşağıdaki gibidir; 

 
Şekil 3. Nisan Ayı Haber Başlıklarında Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

Nisan ayı haber başlıklarında en çok kullanılan ifade “turizm” olarak tespit edilmiştir. Bunu 
“savaş”, “destek”, “müzakere”, ”MİR”, ”otel” ve “tur operatörleri” takip etmektedir. Ayrıca 
“katkı, etki, beklenti, umut, gölge düşmek, Covid etki, iç pazar” ifadelerinin de haber 
başlıklarında yer aldığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan 119 haber içeriğinde bazı haberlerin genel olarak Türkiye turizm 
sektörüne değinilirken bazılarının belirli bölge, il ve ilçe bazında da ele alındığı görülmüştür. Bu 
kapsamda elde edilen veriler ise Tablo 2’deki gibidir; 

Haberlerde yer alan destinasyon bilgilerine bakıldığında en fazla ele alınan destinasyonun 
Antalya olduğu görülmektedir. Bunu Akdeniz Bölgesi takip ederken Denizli, Kapadokya, Çeşme 
gibi farklı il ve ilçelerin ele alındığını söylemek mümkündür. 
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Tablo 2. Haberlerde Ele Alınan Destinasyonlara İlişkin Veriler 

Haberlerde Ele Alınan Destinasyonlar Tekrarlanma Sayısı 
Antalya 11 
Akdeniz Bölgesi 4 
Ege Bölgesi 3 
Dalaman 3 
Kemer 3 
Muğla 3 
Kıbrıs 2 
Alanya 2 
Denizli 2 
Kapadokya 1 
Çeşme 1 
Didim 1 
Manavgat 1 

 

Haberlerde yer alan içeriklere bakıldığında ise, Şubat ayında yayımlanan 14 haberin içeriklerinde 
yer alan ifadeler analiz edilerek 46 unsur tespit edilmiş olup bu tespitlere ilişkin analiz Şekil 
4’deki gibidir; 

 
Şekil 4. Şubat Ayı Haber İçeriklerinde Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

Şubat ayındaki haber içeriklerinde en fazla vurgulanan unsur “talep düşüşü” olmuştur. Bunu 
“umut”, “endişe” ve “barış” ifadeleri takip etmektedir. Ayrıca “kriz, tedirginlik, gerginlik, uçuş 
sayısı, kritik, ekonomik kayıp, yavaşlama, güven” gibi ifadeler de gözlenmektedir. Buna ek 
olarak Mart ayında yayımlanan 43 haberin içeriklerinde yer alan ifadeler de analiz edilerek 143 
unsur tespit edilmiştir. Bu tespitlere ilişkin analiz ise aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 5. Mart Ayı Haber İçeriklerinde Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

Mart ayı haber içeriklerinde ön plana çıkan ifade “talep azlığı”dır. Bunu “alternatif turizm”, 
“gelir kaybı”, “barış”, “ekonomi” ve “zarar” ifadeleri takip etmektedir. Ayrıca “kriz, zarar, iflas, 
kayıp, Covid, düşüş, politika, telafi, yıkıcı, döviz kuru, erteleme” gibi ifadeler de gözlenmektedir. 
Buna ek olarak Nisan ayında yayımlanan 62 haberin içeriklerinde yer alan ifadeler de analiz 
edilerek 196 unsur tespit edilmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin analiz aşağıdaki gibidir; 

 
Şekil 6. Nisan Ayı Haber İçeriklerinde Yer alan Unsurlara İlişkin Analiz 

 

Nisan ayın haber içeriklerinde en sık vurgulanan unsur “Covid” olmuştur. Bu unsuru “alternatif 
pazar”, “MİR”, “barış”, “alternatif turizm”, “yatırım” ve “destek” unsurları takip etmektedir. 
Ayrıca “uçuş yasağı, umut, işbirliği, maliyet, işsizlik, revize, değişim, rezervasyon iptali, ivme, 
kriz yönetimi” gibi unsurlar da haber içeriklerinde yer almaktadır.  

Haberlerde ele alınan “alternatif pazarlar”a ilişkin bazı haber içeriklerinde birtakım 
destinasyonlar tespit edilmiş olup ilgili destinasyonalar ilişkin veriler ise Tablo 3’deki gibi yer 
almaktadır; 
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Tablo 3. Haberlerde Ele Alınan Alternatif Pazarlara İlişkin Veriler 

Alternatif Pazarlar Tekrarlanma Sayısı 
İngiltere 12 
Avrupa Ülkeleri 9 
Almanya 8 
Uzakdoğu 3 
Arap ülkeleri 3 
Balkan ülkeleri 2 
İran 2 
Irak 2 
İskandinav Ülkeleri 2 
Ortadoğu 1 
İspanya 1 

Haber içeriklerinde Rusya ve Ukrayna’ya alternatif oluşturulabilecek destinasyonlar arasında 
İngiltere başı çekmektedir. Bunu Avrupa ülkeleri, Almanya, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri takip 
etmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Rusya- Ukrayna Savaşının Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dijital ortamdaki yazılı 
haberlerin incelendiği çalışma kapsamında 119 habere ulaşılmış olup haber başlıkları ile ilgili 286 
ifade ve haber içerikleri ile ilgili 385 ifade aracılığıyla elde edilen veriler ışığında aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır;  

Haberlerin başlıklarında yer alan ifadeler Şubat, Mart ve Nisan ayları için ayrı ayrı ele alınmış 
olup Şubat ayında “endişe, savaş, rezervasyon”, Mart ayında “turizm, savaş, etki” ve Nisan 
ayında “turizm, savaş, destek” ifadeleri ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda Şubat ayında savaşın 
ilk çıktığı günler olmasından kaynaklı olarak turizmcilerde savaşın ülkemiz turizm sektörüne 
yansımasındaki endişelerinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Mart ayında ise savaşın turizm 
sektörüne olan etkisinin sorgulanarak devam ettiği ve Nisan ayında savaşın etkilerini tölere edici 
desteklerin ele alındığı görülmektedir. Bunun da turizm sezonuna yaklaştıkça turizmcilerin 
yaşadıkları belirsizlikleri giderme amaçlı olduğu düşünülmektedir. 

Ele alınan haberlerde bazı haberlerin tüm ülke geneli için bazılarının da belirli bölge, il ya da ilçe 
için yapıldığı tespit edilmiştir. Belirli destinasyon için yapılan haberlere bakıldığında Antalya ili 
büyük farkla ön plana çıkmaktadır. Bu durum Rus ve Ukraynalı turistlerin deniz-kum-güneş 
üçlüsü için Antalya ilini tercih etmesi ile açıklanabilir. Ayrıca haberlerin içerikleri de aylara göre 
analiz edilmiş olup Şubat ayında “talep düşüşü, umut, endişe” ifadeleri; Mart ayında “talep 
azlığı, alternatif turizm, gelir kaybı” ifadeleri ve Nisan ayında “Covid, alternatif pazar, MİR” 
ifadeleri görülmüştür. Bu bilgiler ışığında Şubat ayında savaşın etkisi ile talebin düşüşünden 
doğan endişe ve turizmcilerin umutlu bekleyişlerinin yer aldığı ifade edilebilir. Mart ayında 
azalan taleple beraber işletmelerin gelir kaybına uğramaya başlamasından dolayı çözüm 
arayışına girdikleri ve alternatif turizm ile mevcut sorunun etkilerini azaltabileceği 
varsayılmaktadır. Nisan ayında ise Covid pandemisinin etkilerinden doğan olumsuzluklardan 
dolayı savaşın ülke turizmini etkilememesi/etkisini azaltması için ülkemize ziyaret edebilecek 
başka ülkelere yönelik kriz yönetimi yapılabileceği, Rus ve Ukraynalı turistlerin gelmesini 
kolaylaştırmak için de Rus ödeme sistemi olan MİR ile ödeme yapılarak turist çekmek 
amaçlandığı söylenebilir.  
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Solmaz vd. (2022: 50)’nin çalışmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabında 
yapılan paylaşımlara yazılan yorumlar incelenmiş olup Covid pandemi sürecinin ilk 
dönemlerinde “yok, iptal, neden, iade”; ikinci dönemlinde “destek, istiyoruz, olsun, lütfen, 
ödeme, Bakanım, zaman, nakit, seyahat”; üçüncü döneminde ise “hazırız, istiyoruz, talep, kadro, 
atama, lütfen, turizm, mezun, olsun, istihdam, ihtiyaç, kapatılsın, zaman” ifadelerinin yoğun 
olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu verilerin çalışma bulgularına benzer nitelikte olduğu ve 
birbirini destekleyen ifadelere yer verildiği görülmektedir. 

Çalışma kapsamında Türkiye’ye ziyaretçi gönderen ülkeler kapsamında “alternatif pazar” olarak 
ifade edilen destinasyonlara bakıldığında İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Almanya Rusya ve 
Ukrayna’ya alternatif ülkeler arasında görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda ilgili 
ülkelerin tercih ettiği/edebileceği turizm çeşitleri ortaya konularak reklam ve tanıtım 
çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Ayrıca haber içeriklerinde yer alan uçuş sayısını 
artırmak, ruble ve MİR ile ödeme imkanı, güvenli turizm sertifikasına sahip olmak ve işbirliği 
oluşturmak gibi çözüm yollarının olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirilerek uygulamaya 
alınması önerilmektedir. Özellikle turizmcilerde oluşan endişe duygularını tölere etme ve 
yaklaşan turizm sezonunda yol haritasını çıkarabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından turizmcilere gerek maddi olarak gerekse de turizm politikası olarak destek vermesi 
gerekmektedir. Böylece Covid 19 pandemisinin yıkıcı etkisi ile iflasın eşiğine gelmiş olan birçok 
turizm işletmesini refaha kavuşturmak ve maliyetlerini karşılayacak turizm hareketliliği 
oluşturmak için yerel halkın turizm hareketlerine yönlendirmek ve alternatif turizm çeşitlerinde 
ivme yaratılması önerilmektedir. Sadece deniz, kum, güneş üçlüsüne değil sağlık turizmi, 
ekoturizm, çiftlik turizmi, kongre turizmi, golf turizmi gibi birçok turizm türünün ülkemizin 
farklı bölgeleri, illeri ve destinasyonları için geliştirilmeli ve böylece orta ve uzun vadeli süreçte 
turizm sektörünün birkaç turist gönderen ülkeye bağlılığı sorununun ortadan kaldırılması 
sağlanmalıdır.  

Covid 19 pandemi sürecinde işletmelerin salgına ilişkin önlem aldıklarının göstergesi olarak 
“Güvenli Turizm Sertifikası”nın temin ediliyor olması ön büro, kat hizmetleri, yeme içme 
üniteleri, ortak alanlar, plaj, havuz, spor salonu, aktivite, spa, sauna, fitness gibi alanlarda özel 
uygulamaları yerine getiriyor olmalarının göstergesi olarak algılanmaktadır (Sezen Doğancılı, 
2021). Bu sebeple pandeminin etkisi ile turizm hareketlerine katılım konusunda kararsız kalan 
kişilere Güvenli Turizm Sertifikası ile tanıtım yapılması önerilmektedir. Böylece sağlık 
konusunda endişeleri olmasından dolayı 2019 yılından beri turizm hareketliliğinden uzak kalan 
kişileri turizme kazandırmış olmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşının olumsuz etkilerini 
giderici de olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca dijital gazetecilikte takipçilerin aktif olduğu saat dilimi içerisinde tanıtım faaliyetleri 
yapılarak etki oranının artırılması amacı ile (Atik Taşkıran, 2018:236) turizmde tanıtım çalışmaları 
yürütülmesi önerilmektedir. Park, Park ve Hu (2021: 1)’nun çalışmasında yer aldığı gibi medyada 
yer alan haber verilerinin turizmdeki performans sonuçlarını önemli ölçüde değiştirdiği ve 
turizm talebine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü medya içerikleri seyahat kararını 
vermek için bilgi araştırması yapan potansiyel turistlerin seyahat kararını etkileyebilmektedir 
(Dalkıran ve Demir, 2020: 93). 
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Abstract 
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GİRİŞ 

Yaşadığımız dünyayı anlamlandırmak ve onu tam olarak anlayabilmek, yaşanılan çağın 
araçlarıyla ilişkili olmayı gerektirmektedir. Son yıllarda internetin hızlı gelişim göstermesi ve 
dijital araçların yoğun kullanımı günlük aktivite, eğlence, spor, eğitim, bilgiye erişme gibi 
eylemlerin yapılma biçimlerinde değişime yol aşmıştır. Bilhassa web 2.0 ile içerik üretimi ve geri 
bildirim gibi imkânların ortaya çıkışı hızlı bir dönüşüm ve gelişim sürecine neden olmuştur. 
Günümüzde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin dijital oyunlara ilgi gösterdiği bilinmektedir. 
Dijital oyunlar eğlence, vakit değerlendirme, eğitim, hobi vs. çeşitli amaçlar için tercih 
edilmektedir. Çok eski dönemlerden beri var olan oyun, dijital araçlarla birlikte farklı bir boyut 
kazanmıştır. Dijital oyunlara gösterilen ilginin her geçen gün artması, dünya çapında 
turnuvaların düzenlenmesi oyunların eğlence sektöründe büyük bir hacme sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Her yaş grubuna hitap edecek nitelikte ve içerikte, çoğu interaktif tabanlı 
olan oyunlar ilgililerine geniş bir perspektifte sunulmaktadır. Dijital oyunlar, modern eğlence 
endüstrisinin pazarlama ilkeleri dikkate alınarak tasarlanmaktadır.  

Ekonomik sistemler içinde önemli bir yeri olan dijital oyunlarda üretim, dağıtım, tanıtım 
aşamalarında ücretsiz emek harcayan önemli bir kesimin varlığı söz konusudur (Buluş ve Buluş, 
2020:5). Fan grupları veya hayran kitlesi olarak adlandırılan bu kesim, oyunsal ve kurgusal 
evrenlerin tanıtılmasında, geliştirilmesinde, genişletilmesinde, arka plan hikâyesi 
tasarlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Fan üretimleri arasında çok ilgi gören 
türlerden biri de machinimadır. Berkeley (2006) machinimayı 3 boyutlu sanal ortamda gerçek 
zamanlı bir film yapımı olarak tanımlamakta, insanlar, senaryolar ve yapay zekâlar tarafından 
karakterlerin ve olayların kontrol edildiği, etkileşimli sanal ortamdan üretilen videolarla gerçek 
bir film yapma yöntemi olarak görmektedir. Martin Pickard, sinema, animasyon ve video 
oyunları görüntülerinin melez bir formda birleşmesi olarak machinimayı tanımlamakta, video 
oyunları ve sanat arasında gelişen sanat modlarının katılımcı kültür ekseninde yeni kültürel 
pratikleri beraberinde yarattığını dile getirmektedir. Machinimayı üretmek için kullanılan araçlar 
ve ayarlar oyun endüstrisi ile doğrudan ilişkilidir. Fakat üretim teknikleri bakımından 
düşünüldüğünde film yapımı uygulamaları ile benzerlik taşıdığından dolayı dijital sinema ile de 
ilişkilidir (Pickard, 2006). 

Sanatta farklı düşünüş ve davranışların ortaya çıktığı 20.yüzyılda nesneye yeni bir bakış açısı 
geliştirilmiştir. Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile toplumsal yapı içerisinde üretilen sanat, yeni 
formlarda, yeni sunum alanlarında görülür olmuştur. Postmodern sanat, günlük yaşamdan sanat 
nesneleri yaratma fikrinde olmuş, bu doğrultuda yeni sanatçılarını da yaratmıştır.  

Marcel Duchamp’ın, sıradan üretim bir nesneye imza atarak oluşturduğu eseri, kısa sürede 
postmodern sanatın estetik bilincini oluşturan bir atmosfer yaratmıştır. Yani modern sanatta 
“meta”laşma sorunu ve “yücelik estetiği” eleştirilme noktasına gelmiştir (Şahin, 2013:239). Andy 
Warhol ve Herbert W. Franke’nin yaklaşımları sanatta köklü değişimlerin yolunu açmıştır. 
Postmodern sanatta görülen taklit, ironi, pastiş, kolaj, asamblaj gibi teknikler kullanılarak sanat 
eserleri yaratılmış ve bu eserlerin yeni orijinaller olduğu savunulmuştur. Postmodern sanatta 
çoğu zaman anlaşılamayan, farklı kültürel ve teknik özelliklerin bir araya geldiği yapılara 
rastlanılmıştır (Şahin, 2013:243). İşte bu nedenlerle machinimanın bir sanat olup olmadığına 
yönelik tartışmalarda “sanat oyunu” kavramı ile bu tür yapımlar, dijital sanatlar bağlamında 
değerlendirilmekte ve sanat eseri olarak kabul edilmektedir (Holmes, 2003; Ploug, 2005; Cannon, 
2007). Ayrıca machinima sanat ve video arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. 
Hatta Cannon, machinimayı hayran üretimlerinden farklı bir yere konumlandırmakta ve sanatsal 
bir vizyonu olduğunu belirtmektedir (Cannon, 2007). Tavinor ise, machinimanın başlı başına bir 
sanat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek oyuna ait teknolojinin kullanılarak üretilen 
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geleneksel bir anlatı varlığına dikkat çekmektedir (Tavinor, 2009). Yalnızca machinima için değil 
bilişim teknolojileri aracılığıyla sanatta yeni açılımlar ve oluşumlar gerçekleşmiştir. Günümüz 
sanatı dijital teknoloji ile sanatın yeni ifade biçimlerini zenginleştirmiş, sanatsal üretimi 
kolaylaştırmış, sanatın kitlelere kolay ulaşmasını sağlamıştır (Akbulut, 2018:119). Dijitalizm ile 
birlikte sanat yapıtı ve izleyici arasında etkileşime dayalı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Yapıtla izleyici 
arasındaki geleneksel mesafe ortadan kalkmaya başlamış, izleyici sunumun bir parçası olmuştur 
(Cançat, 2018:168). Postmodern sanatçı, kişisel sanat anlayışını her platformda çeşitli izleyicilerle 
paylaşmış, postmodern dönemde sanatta sınırların erimesi anlamına gelen; farklı sanat 
disiplinlerinin bir arada gerçekleştirildiği sanatsal faaliyetler öne çıkmaya başlamıştır (Şahin, 
2013:243). Sanatsal dönüşüme paralel olarak Jenkins, 21.yüzyıla hâkim olacak kültürün katılımcı 
kültür olacağını ifade ederken özellikle oluşturma, paylaşma, katkıda bulunma gibi nosyonların 
öne çıkacağını ifade etmiştir (Jenkins, 2006:169). Bu bağlamda machinimalar katılımcı kültür, fan 
üretimleri, yakınsama kültürü, dijital platformların etkin kullanımı gibi birçok etkenle ilişkili 
olmakla birlikte yaşanılan yüzyılın sanatsal bakış açısı hakkında da fikir oluşturmaktadır. 

Dijital oyunlar, dijital sanat ve postmodern sanatla ilgili çeşitli çalışmalar dikkat çekmektedir. 
Dijital oyun alanında çalışmaların büyük bölümü oyun bağımlılığı, dijital okuryazarlık, 
ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkileri, dijital oyun ekonomisi veya dijital oyunlarda şiddet 
hakkında yapılmıştır. Deniz Yengin’in (2012) “Dijital Oyunlarda Şiddet” adlı eserinde yeni 
iletişim ortamları bağlamında şiddet kavramı incelenmiş, Biricik’in (2022) “Dijital Bağımlılıklar 
ve Dijital Bağımlılıklardan Kurtulma Yolu Olarak Dijital Minimalizm” adlı makalesinde alanda 
bilinç düzeyinin yüksek olması beklenen lisansüstü öğrencilerle dijital bağımlık hakkında 
görüşmeler yapılmış, öğrencilerin bağımlı olduğu ve dijital minimalizme yönelik eylemleri 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Uzunoğlu’nun (2021), “Dijital Oyun ve Bağımlılık” başlıklı 
makalesinde dijital oyunların diğer bağımlılık türleriyle benzerlik taşıdığı ifade edilmiştir. Yıldız 
ve Kanak’ın 2021 yılında yayınlanan “Çocukların Dijital Teknoloji Kullanımı ve Ebeveyn 
Yaklaşımları: Kesitsel Bir Çalışma” adlı makalede dijital teknoloji kullanımına olumlu yaklaşan 
annelerin çocuklarında duruma bağlı olarak sağlık problemleri görüldüğü belirtilerek 
ebeveynlerin bilgilendirilmesi gerektiği yönünde öneri sunulmuştur (Yıldız ve Kanak, 2021). 
Oyunların dijital ekonomideki yerine yönelik olarak Buluş ve Buluş’un (2020) “Kültür Endüstrisi 
Ürünü Olarak Dijital Oyunlar ve Dijital Ekonomi” adlı eserinde oyunların metaya dönüştüğü 
fakat oyunların kültürel bir etki alanı olduğunun unutulmaması gerektiğinin altı çizilmiştir. 
Binark ve Bayraktutan Sütçü (2008) “Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Dijital Oyun” adlı eserde 
dijital oyun endüstrisini irdelendikten sonra Türkiye’de bu endüstrinin topografyasını 
çıkarmışlardır. 

Machinima ile ilgili çalışmalarda Türkiye’de Erbaş’ın (2018) “Canlandırma Sineması Formu 
Olarak Machinima”, adlı makalesinde ve Halaçoğlu’nun (2021) “Makinimanın Gelişimi: Film 
Yapımının Sanal Prodüksiyona Dönüşümü” başlıklı makalesinde machinima yapımı ve 
animasyon ilişkileri irdelenmiştir. Dünyadaki çalışmalara göz gezdirildiğinde konuyla ilgili çok 
sayıda kuramsal çalışma dikkat çekmektedir. Eğitim teknikleri olarak kullanımından görsel 
kültürle ilişkisine, video oyunlarının iletişim metodolojilerinden, deneysel sinema ve video 
oluşturmaya kadar machinima birçok alanla ilişkilendirilerek çalışılmıştır (Sagri vd., 2020; 
Calero, 2022).  

Bu çalışma dijital oyunlardan elde edilen videolarla oluşturulan oyunun içeriğinden bağımsız 
olarak üretilen machinima filmlerini postmodern sanat çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda The Sims 3 oyunundan Türkiye’de üretilen “Kadınlar Saltanatı-Kösem” dizisi 
çalışmanın inceleme alanını oluşturmaktadır. Machinima ile ilgili kuramsal çalışmaların sayısı 
çok az olmakla birlikte bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması çalışmanın özgün 
yanını oluşturmaktadır.  
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MACHİNİMA NEDİR? 

Lowood, machinima kelimesinin “machine” ve “sinema” sözcüklerinden türetildiğini 
belirtmekte ve kavramı, bilgisayar oyunları geliştirmek ve oynamak için kullanılan yazılımlarla 
gerçek zamanlı animasyon filmler yapmak şeklinde tanımlamaktadır (Lowood, 2006:26). 
Machinima Sanatları ve Bilimleri Akademisi, machinima'yı “gerçek zamanlı sanal bir 3B ortamda 
animasyon filmleri yapma sanatı” olarak ifade etmektedir (Kelland, 2011:28). Machinima 
yapımcıları gerçek zamanda üç boyutlu sanal dünyadaki karakterleri bir anlatı senaryosu takip 
ederek video düzenleme araçlarıyla görüntüleri birleştirmektedir (Mazalek, 2011:92). “Oyun, 
teknik ustalık ve hikâye anlatımının karşılıklı ilişkilerinden” ortaya çıkan bir “yüksek 
performanslı oyun” örneğidir (Lowood, 2008:185). Berkeley (2006:66) 3D animasyon oyununun 
gerçek zamanlı video çekimi olarak kaydedildiği ve ardından geleneksel video anlatıları 
üretmede kullanılan araç olduğunu belirtmektedir. 

Lowood’a (2006:26) göre machinima, bilgisayar oyunlarında sınırsız içerik esnekliğine izin veren 
yapısıyla tam olarak keşfedilmemiş bir doğaya sahiptir. Machinimanın gelişimi oyun tekrarı, 
ekran yakalama teknolojileri ve oyun uygulamalarıyla yakından ilişkilidir ve genellikle oyun 
oynamak için kullanılan yazılımlarla üretilir. Dijital oyun teknolojisinin içinden ortaya çıkan yeni 
bir mecra olarak kabul edilen machinima, oyun geliştiriciler ve oyun severlerin birlikteliğine 
dayanmaktadır. Machinima ve tekrar oynatma, dijital oyun kültüründe önem arz etmektedir ve 
bu kavramlar oyuncuların performansını ve izleyicilik kültürlerini canlandırmaktadır. 
Machinima videolarını eğlence için izleyenler, oyunlara ilişkin yorum, yan anlam, espri amaçlı 
bir karışım gözüyle de machinimaya bakmaktadır (Lowood, 2011:3-6). Oyun motorunun yeni 
amaçlar ve içerikler doğrultusunda kullanılması bu noktada önem kazanmaktadır (Lowood, 
2008:185). Önde gelen iki machinima yapımcısı Hugh Hancock ve Paul Marino machinimayı yeni 
bir medya biçimi olarak tanımlamaktadır (Berkeley, 2006:66). Fountainhead Entertainment'ın 
kurucusu ve CEO'su olan Katherine Anna Kang ise machinimayı bir sanat biçimi olarak 
görmekte, oyun teknolojisinin ilerlemesinin machinimanın büyümesini hızlandıracağını 
belirtmektedir (Salen, 2011:36). Komediden bilim-kurguya kadar çeşitli türlerde üretilen 
machinima filmleri pahalı ekipman ihtiyacını, mekan kiralamayı, ünlü oyunculara ayrılabilecek 
bütçe ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır ve dahası bu filmler internet üzerinden ücretsiz bir 
şekilde dağıtılabilmektedir (Mirapaul, 2002).  

Machinima üretiminin üç temel yöntemini kodlama (demo), ekran yakalama ve oyun 
varlıklarının birleştirilmesi şeklinde belirtmek mümkündür (Lowood, 2011:6). İlk yöntem ve 
aralarında en eski olan kodlama veya demo; oyun motorunda üretilen oyuna ait öğelerin, 
seslerin, animasyonların ve modellerin yeniden yorumlanması ve canlandırılması mantığına 
dayanmaktadır. Oyun motorunun sınırları ölçüsünde oyunsal alan ve karakterler kayda alınır ve 
oyun dünyasındaki olayların bir dosyası oluşturulur (Nitsche, 2011:118). Bir oyuncu oyunu 
başlattığında görüntülenen şey bir oyun varlığı olup, oyunculara kendi oyun oturumlarını 
kaydetme imkânı sunmaktadır yani oyuncuya performansını izleme şansı vermektedir. Demo 
kaydı bugün machinima olarak adlandırılan, başlangıçta Quake filmleri olarak bilinen ilk 
projenin de temelidir Lowood (2011:7). Bu durumu sanal dünya tarihinin korunması sorununun 
çözülebilmesi ve belgelenmesi olarak değerlendirmektedir. Quake ve Doom gibi trend belirleyen 
öncü oyunlar yeni bir kültürel üretim ekonomisi ortaya çıkarmıştır (Salen, 2011:42). 

Machinima ilk dönemlerinde oyundan doğan bir sanat formu şeklindeyken son yıllarda sadece 
oyun severlere veya bir oyunun hayranlarına değil farklı izleyici kitlelerine hitap etmeye de 
başlamıştır. Machinimanın ilk örnekleri Quake’in spor içerikli fanatik izleyicilere yönelik demo 
filmleriydi. Oyuncular tarafından yine oyuncular için oluşturulmuş bir sanat formuydu. 
Machinimanın anlatıya geçişi ise 1996 yılında yine Quake'te çekilen Diary of a Camper adlı kısa 
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filmle olmuştur. Zamanla Machinima tasarlayanlar kompozisyon yeteneklerini genişletmiş ve 
filmlerine post prodüksiyon çalışmaları yapmaya başlamıştır (Kelland, 2011:23). Özellikle 1999 
yılında piyasaya sürülen gerçek zamanlı bir video yakalama aracı olan ve saniyede yaklaşık yüz 
kare yakalayan FRAPS, machinima kültürünü daha geniş bir oyun ve yapımcı yelpazesine 
açmıştır (Salen, 2011:42). 

Machinima üretiminde ikinci yöntem, ekran görüntüsü alma üzerine kuruludur. Oyun 
dünyalarındaki olayların mükemmel bir şekilde yakalanmasına imkân sunar (Lowood, 2011:10). 
Hazır bir teknoloji üzerine kurulu olan machinima ortamının hibrit doğası, Quake filmlerinin 
ötesine geçerek çeşitli medya alanlarına yayılmıştır. Sonraları geniş kitleler arasında popüler hale 
gelen machinima projeleri Quake’in demo üretimlerinden farklı bir tarzla üretilmeye 
başlanmıştır. Bu yöntemle 2003-2007 yılları arasında beş sezon yayınlanan Xbox oyunlarından 
Halo ve Halo2’ye dayanan Red vs. Blue dizisi en ünlü machinima çalışmalarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Lowood, 2011:10-11). Rooster Teeth Productions tarafından üretilen dizi, 
International Academy of Web Television Awards tarafından 2013 yılında en iyi animasyon dizisi 
seçilmiştir (IMDB, 2013). Aynı dönemlerde World of Warcraft, Second Life gibi çok oyunculu 
oyunlarda, sanal dünyalarda veya The Movies gibi doğrudan videoya aktarılan oyunlarda 
yüzlerce oyun filmi ve machinima çalışması üretilmiştir fakat her durumda, baskın üretim tarzı, 
ekran görüntüsünü doğrudan yakala şeklinde olmuştur (Lowood, 2011:11). 

Üçüncü Machinima oluşturma yöntemi ise farklı nesnelerin birleştirilmesi yöntemine 
dayanmaktadır. Fakat bu yöntemde yani oyun varlıklarını birleştirme tekniğinde animasyon, 
video düzenleme gibi farklı alanlarda deneyimli olmak gerektirmektedir. Bu yöntemle (farklı 
nesnelerin birleştirilmesi) üretilen World of Craft oyununa ait machinima filmlerinin popülaritesi 
arttıkça oyuncu, oyun kültürünün önemli bir parçası haline de gelmiştir. warcraftmovies.com 
gibi siteler aracılığıyla dağıtılan yeni oyun filmleri machinimaya olan talebi artırmıştır (Lowood, 
2011:14-16).  

“Machinima” teriminin ortaya çıktığı 2000 yılında, ilk uzun metrajlı machinima filmi Quad God 
gösterime girmiş ve bu film herkesin izleyebileceği bir video dosyası olarak yayınlanmıştı. Daha 
önceki dosyaların ise demo dosyasına, kopyalanmaya veya kaydedilmeye ihtiyacı vardı. 2000 
yılında machinima.com, machinima filmlerini daha geniş bir kitleye yaymak için halka açık bir 
platform kurmuştur. Machinima yapımcılarının 3B modeller tasarlayabilmesi, animasyonlar 
oluşturması ve bunları oyuna dahil etmesi için farklı programları bilmesi gerekmektedir. 2004 
yılına kadar Machinima filmleri oyuncular tarafından yine oyuncular için üretilmiş ve küçük 
kitlelere yönelik olarak planlanmıştır. Fakat yaşanan teknolojik dönüşümler artık Machinima 
izleyicisinin oyunu oynama zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. 2004 yılında Electronic Arts 
(EA) tarafından The Sims 2 oyunu piyasaya sunulduğunda oyun severlere film yapımını içeren 
araçlar da birlikte gönderilmişti. Hatta film çekmeyi bir tuşa basmaya indirgeyerek kullanıcılara 
herkesin üstesinden gelebileceği şekilde machinima oluşturma fırsatı vermişti. 2005 yılına 
gelindiğinde yaklaşık beş bin machinima yalnızca The Sims 2 ile oluşturulmuştu (Kelland, 
2011:24-27). Machinima festivallerinin düzenlenmesi ve bu alanda ödüller verilmesi Machinima 
Sanatları ve Bilimleri Akademisi gibi kuruluşların açılması gibi birçok etken machinimaya 
resmiyet kazandırmıştır.   

Machinima, dijital medyanın oyun temelli bir uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. Devasa çok 
oyunculu çevrimiçi oyunlar machinima ile çeşitli alt kültürlerin kendini ifade etme biçimine izin 
vermektedir. Ayrıca interaktif dijital medya, gelişen uygulamaları keşfetme fırsatı sunmaktadır. 
Bu nedenle machinima teknolojik fenomen olmasının yanında aynı zamanda bir sosyal 
fenomendir. Kökleri hayran kültüründen olup oyun kültürünün ötesinde kültürel ve teknik 
erişebilirlikle de doğrudan ilişkilidir. Hatta birçok machinima filmin farklı ülkelerden gelen 
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çeşitli parçalardan oluştuğu göz önüne alındığında küresel ortak yapımın oluşturulduğu fark 
edilmektedir (Lowood ve Nitsche, 2011:vıı-x).  

1996’da machinima yalnızca oyuna kendini adamış oyun severler tarafından üretilip izlenebilen 
ve konusu yalnızca o oyunu severlerin ilgisini çeken sanat formu olarak başlamıştı. O zamandan 
beri machinimada üç önemli gelişme yaşamıştır. Birincisi yeni nesil machinima araçlarının temel 
teknoloji bilgisi olmaksızın kullanılmak üzere tasarlanmış olması, ikincisi, oyuncu topluluğunun 
yirmi beş yaşın altındaki hemen hemen herkesi kapsayacak şekilde genişlemiş olması, üçüncüsü 
de oyunların ve Machinima araçları tarafından üretilenlerin şiddet içermeyen nitelikte olmasıdır. 
Bu üç gelişmenin etkisi birleşince machinimanın kapsamı da genişlemiştir (Kelland, 2011:34). 
Salen (2011:38) bu gelişmelere paralel olarak machinimayı, dijital medyanın yükselişinin getirdiği 
değişikliklerle ortaya çıkan katılımcı dalgasının ve yakınsama kültürünün ayrılmaz 
parçalarından olan dijital oyun severin üretim biçimi ile ilişkilendirmektedir. Jenkins’in (2006) 
medya içeriğinin üretilme ve üretilenin tüketilme biçimindeki değişimine işaret ettiği yakınsama 
ile çevrimiçi video üretme, yayınlama ve paylaşma yenilikçi bir oyun oynama biçimi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Machinima profesyonelleştirilmiş, kurumsallaşmış ve sermayeleştirilmiş 
sistemlere dayanan ticari kültürel üretimin dışında faaliyet gösterse de son on yıldaki gelişimine 
kısmen paralel teknolojilerin birleşmesi yardımcı olmuştur. Machinima Sanatları ve Bilimleri 
Akademisi machinimayı senaryo yazma, oyunculuk performansı veya yönetmenlik yapma gibi 
işlerin geleneksel yapıdaki gibi olmamasından dolayı diğer dijital film ve animasyon tekniklerine 
bir alternatif olarak sunmaktadır. Çünkü machinima üretmenin cazibesinin altında üretimi 
yayınlama, paylaşma ve sosyal ağlarda görünür hale gelme arzusu vardır. Salen, machinimanın 
oynamaktan üretmeye geçme, geçici hatta anlık bir başka dünya biçimlendirme gibi cazibe 
unsurlarının kullanıcılara benzersiz bir radikal özgürlük alanı sunduğunu belirtmektedir. 
Oyuncular oyunu oynamak için onu parçalara ayırmakta, kuralları kabul etmek yerine onlara 
meydan okuyup ve değiştirmektedir. Oyunun etkileşimli yapısı ile ve altında yatan kodla 
sınırlanmış sistematize edilmiş nesneler kullanıcılara hem anlatısal hem de temsili kodlarla 
performans gösterebilecekleri ve oynayabilecekleri geniş bir alan sunmaktadır (Salen, 2011:38-
41) Bu nedenle oyun, gerçeklikte bir değişim ve alışılmamış bir hareketliliktir bu nedenle oyun 
oynamak iki gerçeklik arasında seçim yapmaktır (Sans ve Virilio, 1995:2). 

 

POSTMODERN SANAT 

Modernizmde insan ve insan aklına duyulan güvenle insanın doğa ve kendisi hakkında bilgisini 
arttıracağı varsayımına, postmodernizm; sorgulayıcı tavrıyla akılcılığa, teslimiyete, kurallara, ön 
yargılara karşı durarak modernizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır (Eliuz, 2016:18). Bu nedenle 
modernizmle ilişkili olarak tanımlanan postmodernizm, modernizmden bir kopuş veya 
modernizme bir tepki olarak ortaya çıkan bir akım olarak görülmektedir. Postmodern 
sözcüğünün ilk kullanımını 1870’li yıllara kadar götürmek mümkündür. Sonraki yıllarda ise 
bazen olumlu, bazen olumsuz çağrışımlarla görünmeyi sürdürse de modernizme ve moderniteye 
karşı bir tepki olarak tanımlanması yirminci yüzyılın ikinci yarısına denk gelmektedir (Sim, 
2006:x). Felsefi bir ekol ya da akım olarak 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan 
postmodernizm, modernizme yönelik radikal bir eleştiridir. Evrenselciliğe karşı çıkarken, tek, 
değişmez ve evrensel bir akıl yerine çeşitliliği, göreliliği, bağlamı vurgular (Cevizci, 2012:1269). 
Postmodern sözcüğü anlam olarak bir dönemin geride kaldığını ve yeni bir döneme girilmiş 
olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır (Şaylan, 2016:46).  

Postmodernizm, modern çağın değerlerini sorgulama, büyüsü bozulan hayata yeni bir anlam 
kazandırma amacındadır (Eliuz, 2016:11). Modernizmle diyalog halinde olduğundan dolayı 
modernizmden ilham almakta fakat ondan ayrı anlamda kullanılmaktadır. Çok değerliliği, 
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birden çok anlama sahip olmayı ve çoklu kodlamayı savunarak, özgür bir tarz içinde çağrışımlar 
yakalama ve bağlantı kurmayı amaçlar (Eliuz, 2016:47-49). Postmodernizm, modernizmin her 
şeyi büyük anlatılarla açıklayabileceğini reddeder, büyük anlatılara ve üst söylemlere kuşkuyla 
bakar (Harvey, 2012:60).   

Postmodern sanat söylemi, 1960’lı yıllarda özellikle New York sanat çevrelerindeki estetik 
tartışmalarda ortaya çıkmıştır. 1970 ve 1980’li yıllarda mimari, resim, dans, tiyatro, müzik, sinema 
gibi birçok alanda postmodernizmden daha sık söz edilmeye başlanmış ve kavramın popülaritesi 
bu duruma paralel olarak artmıştır. Postmodern sanat, modern sanatın ve estetik anlayışının 
öncüllerinin radikal biçimde yadsınması anlamına gelmektedir (Şaylan, 2016:78). Şaylan, 
postmodern sanat ile kast edilenin yeni bir sanat ve estetik anlayışı olduğunu dile getirmektedir. 
Postmodern sanat yapıtı ya da metin, bir misyonu olan orijinal bir nesne değildir, eserin estetik 
ölçütleri popülizm ve eklektizm üzerine kuruludur. Sanattan beklenen işlev, izleyiciye duyumsal 
ya da duygusal haz maksimizasyonu sağlamasıdır.  Sanatçı, tam bir özgürlük içinde yaratıcılığını 
kullanabilmelidir. Postmodern sanat anlayışında tarihsellik söz konusu değildir, “şu anda 
burada” ölçütü esas alınarak, eskinin yıkılıp gideceği onu yerine bir yeninin geleceği anlayışı 
hâkimdir. Bu anlayış, eskiden kopmuş olmayı, ama yeniyi kurmayı söz konusu etmemektedir. 
Dolayısıyla sanat, tekrar, taklit ve yapıştırma gibi yöntemleri öne çıkarmakta, estetik ölçütleri 
bunlara göre kurmaktadır (Şaylan, 2016:119-120) Postmodern sanat anlayışı başta mimari olmak 
üzere tüm sanat dallarında geçmişe ait olan parçaların bugüne taşınmasını ve sanat eserinin bir 
parçası, bir öğesi olarak kullanılmasını olağan karşılamaktadır (İspir ve Kaya, 2011:85). 

Postmodern sanatta, sanatçının gerçekliği algılaması ve yorumlaması önemlidir (Eliuz, 2016:19). 
Sanat ve gündelik yaşam arasındaki sınırlar, elit ve popüler kültür arasındaki ayrım silinirken, 
biçemsel bir eklektizm kendini gösterir (Sarup, 1995:158). Harvey (2012:77), bu nedenle 
postmodernizmin çoğunlukla “gizemli sanat”a ve avangarda karşı olduğunu belirtir. Modern 
sanat yeni olan karşısında coşku duyar ve yeniliği hoşnutlukla karşılarken, postmodern sanat ise 
sanat tarihinden seçilmiş stillerin, biçimlerin ve türlerin eklektik karışımları çerçevesinde 
nostaljik hayranlıkla yeninin karşısında büyülenir (Kellner, 2018:410). Birden fazla sanat akımı, 
birden fazla biçemin birlikte kullanımından oluşur ve estetik sınırları aşan parçalı, nihilist ve 
eklektik bir eser üretir. Dolayısıyla sanatçıların eserlerinde belirleyici tek bir üslup bulunmazken 
farklı üsluplar birbirine entegre ve bütüncül bir anlayışta kendini gösterir (Ecevit, 2002:68; 
Bulduk, 2017:1943).  

Postmodernizm tartışmaları mimari, edebiyat, vb. alanlarda yeni kültür biçimlerinin işareti 
olarak başlamıştır. “Yüksek modernizmin” ciddiyetinin, modern sanatın ince işçiliğinin, biçimsel 
bilgiçliğinin estetik talepkârlığının aksine postmodern sanat, estetik sınırları altüst eden bölük 
pörçük ve eklektik bir yapıdadır. Modernizm yüksek sanatın bir parçası haline gelirken 
postmodernizm, pop art’ta, mimaride, sinemada, edebiyatta “anything goes” tarzlı bir popülist 
estetik sergilemiştir (Kellner, 2018:409-410). Postmodern dönemde eklektik (sentetik) bir sanat 
anlayışıyla çalışmalar yapan sanatçılar hiçbir tahakküm altına girmeden eserlerinde başka sanat 
ve kültürlerin değerlerini kullanmışlardır (Şahin, 2013:242).  

Modernizmin sanatı metalaştıran, sürekli yenilik arayan ve geçmişi reddeden yanlarına 
postmodernizm eleştirel tavır takınarak (Şahin, 2012:92) geçmişteki eserlere üslup ve dönemlere 
atıfta bulunmaktadır (Burunsuz, 2020:115). “Postmodernizm bir akım, dönem, üslup vb. 
olmaktan çok eleştirel bir tutumdur. Belli bir kuramın bağıntısında olmaksızın, kuralsızlığın 
getirmiş olduğu çoğulcu (eklektik) bir anlayışa sahiptir” (Şahin, 2013:253). Özgünlüğü, üslubu ve 
seçkinciliği olmayan kitsch, karışık, kaos barındıran eserler taklit, ironi, pastiş, kolaj, asamblaj 
gibi tekniklerle ortaya çıkmış ve ortaya çıkan bu eserlerin yeni orijinaller olduğu iddia edilmiştir 
(Şahin, 2013:243).   
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Postmodern dönemde ortaya çıkan farklı sanat disiplinlerinin bir arada olabildiği sanatsal 
faaliyetler postmodern sanatın öne çıkan yanlarındandır. Sanatçılar farklı dönemlerden farklı 
kültür yapılarından ve eserlerinden etkilenerek kendi aralarında sanat eserlerini değiş-tokuş 
yapabilmiş ve yeniden üretime katkıda bulunmuşlardır (Şahin, 2013: 244). Örneğin, değiş- tokuş 
ve yeniden üretim sürecinde postmodern sanatta başvurulan farklı yöntemlerden biri 
metinlerarasılıktır. Metinlerarasılık, iki ya da daha çok metin arasında alışveriş, bir konuşma 
veya bir söyleşim biçimidir, bir metin ile başka bir metnin parçalarının farklı bir bağlamda yeni 
bir metinde kaynaşmasıdır. Bu tür metinlerin hem anlamı hem de estetik alanı genişler ve çok 
katmanlı biz dizgeye dönüşür. Genette, iki ya da daha fazla metin arasındaki bu birliktelik 
ilişkisini bir metnin başka bir metindeki somut varlığı olarak yorumlamaktadır. Julia Kristeva, 
Roland Barthes, Mihail Bakhtin, yeni metinlerin daha önce yazılan metinlerden bağımsız 
olmayacağına işaret etmektedir (Eliuz, 2016:119-123). Derrida ise yapı söküm kavramı ile metin 
diye adlandırılan yapıtların bitmez tükenmez anlamlar boyunca açımlandığına dikkat çekerek 
metinlerin kapanmadığını, diğer metinlerle iç içe geçerek genişlediğini savunmaktadır 
(Küçükalkan, 2018:45).   

Aktulum, (2011) Genette’in metinlerarasılık kavramını “bir metni açık ya da kapalı bir biçimde 
öteki metinlerle ilişki içerisine sokmak” olarak tanımladığını belirtmekte ve bir metnin başka 
metinlerle farklı şekillerde ilişki kurduğunu dile getirmektedir. Fiske ise metinlerarası ilişkileri 
yatay ve dikey olmak üzere iki boyutta değerlendirmektedir. Yatay ilişkiler, genellikle tür, 
karakter veya içerik eksenleri boyunca aşağı yukarı açıkça bağlantılı olan birincil metinler 
arasındaki ilişkilerdir. Dikey metinlerarasılık, bir televizyon programı veya dizisi gibi birincil bir 
metin ile ona açıkça atıfta bulunan farklı türdeki diğer metinler arasındaki ilişkidir (Fiske, 
1987:108). Lyotard ideolojilerin ve üst-söylemlerin sonuna gelindiğini belirtmektedir. Bu nedenle 
dünyada söylenecek yeni bir şey olmadığı için eski metinlerle bağlantı kurma yoluyla yeni 
metinler üretilebilir. Her türlü sanatsal üretim geçmişe ait estetik, kültürel, tarihi veya toplumsal 
mirasa dayanmak zorunda kalacaktır. Yani metinlerarası ilişki ile üretim süreci 
geçekleştirilecektir ve sanatçının amacı ürettiğini kitlelere beğendirmektir. “Melezleme şeklinde 
geçekleşen karma anlatı, her türlü malzemenin tekniğin kişinin ve bakış açısının metinde 
işlenmesinin yolunu açar”. Parçalılık, bölünmüşlük ve tutarsızlık ön plandadır (Aşkaroğlu, 
2015:2-3). Metinlerarası ilişki medya ve kültürel söylemleri de içine almaktadır. Medya 
metinlerinin sınırsızlığı ve yeni üretimlere açık oluşu izleyici, katılımcı, takipçi, okuyucu gibi 
farklı muhataplar ortaya çıkarmaktadır. Böylece herkes üretimin merkezine yerleşmekte ve özerk 
üretimler aktif izleyici/dinleyici/okuyucuyu yaratmaktadır. Rosenau’nun (1998:51) deyimiyle, 
artık pasif özne yoktur, özneye sonuç yaratmadan, sorumluluk almadan metne istediği anlamı 
atfetme özgürlüğü verilmiştir.  

Yine postmodern sanatta sıklıkla kullanılan bir yöntem olan parodiyi Aktulum, (2011:479) eski 
metnin yeni bir üslupla ele alınması, “soylu bir metnin sıradan bir konuya indirgenerek 
dönüştürülmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Eserin konusunu değiştirerek anlamı saptırmak, bir 
metni başka bir amaçla kullanmak ona yeni bir anlam yüklemektir. Bir yapıt değiştirilerek yeni 
bir yapıt oluşturulurken vurgulanan edim alay etmedir. Postmodern sanatta özgünlük ve 
benzersizlik olmadığından eser, kitlelere ulaştığında, pazarlandığında ve tüketildiğinde değer 
kazanır ki bu durum sanatı metalaştırırken sanatçıyı meta üreticisi haline getirir. Eski modernist 
metinlerde dalga geçme ve zekâ oyunları anlamında kullanılan parodi, aşağılama, etkiyi bozma, 
saygı gösterme ve yüceltme gibi amaçlarda araç işlevindedir (Eliuz, 2016:132-135). Burada sanat 
eseri ile ilgilenen kişinin durumu da ayrıca önem kazanmaktadır. Eserin benimsenmesi, 
yorumlanması, öznel dünyada karşılık bulması yeni bir anlamsal üretim süreci oluşturur. 
Parodinin hedefi olan metin, izleyici/dinleyici/ katılımcı kitlesi tarafından bilinmelidir çünkü 
parodi bir alıntılamadır. Jameson’a göre “bugünün yazarları ve sanatçıları artık yeni üsluplar ve 
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dünyalar icat edemeyecekler… sınırlı sayıda birleşimler olanaklıdır, en eşsiz olanları zaten 
düşünülmüştür” (Jameson, 1994:45). Postmodern kültür bozulmamış bir yaratıcılık kültüründen 
çok bir alıntılar kültürüdür. Bu kültür “yavanlık, derinliksizlik, yüzeysellik” kültürüdür. Modern 
metinler çoğunlukla diğer kültürlerden ve diğer tarihsel uğraklardan alıntı yaparken postmodern 
metinler diğer kültürlerden, tarihsel uğraklardan alıntı yapmakla birlikte eleştirel ya da tarihsel 
mesafe duygusunun var olmayı sona erdirdiği noktaya kadar onlardan gelişigüzel parçalar 
alırlar, yani Jameson, postmodern metinlerde pastişin varlığını vurgular. Jameson’a göre 
biçemsel yeniliğin olanaklı olmadığı bir dünyada bize kalan tek şey, pastiştir. Bireysel öznenin 
silikleşmesinin sonucunda kişisel üslubun varlığını yitirmesi pastişi ortaya çıkarmaktadır. Pastiş, 
mizah anlayışını kaybetmiş boş bir parodidir (Sim, 2006:174-175). Pastiş, çeşitli kökenlerden gelen 
parçaların, aynen veya kopya edilerek kullanılıp bir bütün içinde eritilmeksizin, özgün bir sanat 
ürünü oluşturmadan bir araya getirilmeleridir (Tanyeli ve Sözen, 2001:187). Postmodern 
yaklaşımda modern sanatın özgünlük ve geçmişe sırt çevirme anlayışı, nostalji ve pastişle cevap 
bulmuş, bu karşı duruş eklektik yapıyı oluşturan unsurlardan birisi olmuştur Pastiş, modern 
sanatın dilsel imalar içeren tarafından uzakken, yöntem noktasında parodi ile benzeşmektedir. 
Parodinin eleştirel amacı yerine pastiş çok daha iyi niyetli yaklaşım taşımaktadır. Parodinin 
aksine pastiş öncekini farklı bir öz yüklemeden olduğu gibi almakta yahut tamamen 
kendiliğinden koparıp yeni bir anlamın parçası haline getirmek için kullanmaktadır (İspir ve 
Kaya, 2011:85-86).  

Postmodernizmin bakış açısına göre geçmişle bugün arasında kesin bir sınır söz konusu 
olmadığından bütünsel bir zaman ve mekân olgusundan söz etmek mümkün olmamaktadır. 
Parçalanmışlık, zamanın ve mekânın tarihsellik düzlemini yok etmektedir. Çünkü zamanın dünü 
ve yerin tarihe ait olan bir biçimi yoktur. Bu bağlamda pastiş unsurların postmodern sanata 
eklemlenmesi ile nostalji zaman ve mekan değişimlerine yol açmaktadır. Zaten postmodern 
yapıtlarda görülen de geçmişin ve geleceğin şimdide buluşması yahut geçmişin veya geleceğin 
olmamasıdır (İspir ve Kaya, 2011:86-87).  

Postmodern yazar, metinlerarası ilişki biçimini kullanarak geleneğe ve tarihe atıfta bulunur. 
Bunu yaparken önceden yazılmış bir esere başka bir eserin yerleştirilme yöntemine başvurur. 
Montaj denilen bu teknikle tükenmişlik tıkanmışlık aşılmaya çalışılır. Ortaya çıkan eser, ona 
muhatap olan bireyin katılımını da alarak üretileni yeniden okutur. Böylece postmodern metine 
özgü olarak modern metnin düzen ve standardını ortadan kaldıran montaj, kaotik ve modüler 
bir metne dönüşür Montajdan farklı olarak kolaj ise postmodern bir anlatım biçimi olmakla 
birlikte metinlerin dönüşümü ve güncellenmesi bağlamında modernizme de hizmet etmektedir. 
Üretilenin yeniden üretimi olan kolaj, hazır malzemelerin bir araya getirilerek yeni anlam 
üretmesi esasına dayanır. Her çeşit metin veya görsel malzemenin yeni bir metinde hayat 
bulmasıdır. Eliuz’a göre (2016:144-145) kolajın gerçekleştirildiği metin açık yapıta dönüşerek çok 
anlamlı bir özellik kazanır. Çizgisel metin, yazara ait olmaktan çıkarak başka yapıtlardan 
toplanan parçaların birleştiği bir metin olur. 

Özü gereği üretildiği çağın dönüşümleriyle ilişkili olan sanat, dijital dünyanın hızlı gelişim 
sürecinden büyük ölçüde etkilenmiştir. İletişim teknolojileri ve dijital platformlar sanatın yeni 
ifade biçimlerine kapı aralamış, sanatın kitlelere kolay ulaşmasına olanak sağlamıştır. Üretiminde 
bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimi olarak 
tanımlanan dijital sanat (Çuhacı, 2007; Ünsal, 2010) yalnızca üretim noktasında değil eserin 
sergilenmesinde ve dijital teknolojilerin ortam olarak başvurulmasında dijital araçları 
kullanmaktadır (Paul, 2008). Etkileşimsellik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi özellikleri 
olan dijital sanat uygulamaları sanatçı, eser ve izleyiciyi farklı medya türlerinde buluşturarak 
etkileşimli bir deneyim sunmaktadır. Benjamin bu üretim teknikleriyle üretilen eserlerin 
biricikliğini kaybettiğini yerini kitlesel varlığın aldığını belirtmektedir yani ona göre eser 
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“aura”sını yitirmektedir. Dijital teknolojiler sanat eserini izleyiciye yaklaştırırken aslında bir 
yandan da onu “hale”sinden yoksun bırakmaktadır Eserle izleyici arasındaki mesafe yok olurken 
sanal bir “şimdilik ve buradalık” duygusu oluşmaktadır. Dijital sanat uygulamaları ile sanal bir 
hale oluşmakta yeniden üretim çağında “hale” farklı ortamlarda farklı biçimlerde varlığını 
sürdürmektedir (Arslan, 2018:410:413).  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı bir machinima yapım olan “Kadınlar Saltanatı-Kösem” dizisinin 
postmodern sanatın özelliklerini taşıyıp taşımadığını ortaya koymaktır. Eserin yapımcı-
yönetmeni Yusuf Emre Türkmenoğlu ile mülakat yapılmış ulaşılan görsel materyaller betimsel 
analiz yöntemi ile incelenmiştir.  

Nitel verilerin toplanmasında mülakat tekniğine iletişim araştırmalarında sıklıkla 
başvurulmaktadır (Geray, 2017:158). Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olmak üzere iki 
farklı türü olan mülakat tekniği, gelişen iletişim teknolojileri doğrultusunda telefon veya 
internetle yapılabileceği gibi yüz yüze de yapılabilmektedir. Standart sorular yöneltilerek kısa 
cevapların alınmaya çalışıldığı yapılandırılmamış görüşme veya açık uçlu soruların yer aldığı 
derinlemesine bilgi edinme amacında olunan yapılandırılmamış görüşme tekniği ile ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak mümkündür (Arslan, 2018:78). Bu araştırmada yapılandırılmış görüşme tekniği 
ile Türkmenoğlu’ndan net cevaplar alınmış ve araştırmada bu cevapların tamamına yer 
verilmiştir. Betimsel analizde görüşülen bireylerin görüşlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtılması 
amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu analizde amaç, elde edilen bulguları 
düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. Yapılan betimlemeler açıklanır, 
yorumlanır, neden sonuç ilişkileri irdelenerek birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 
2018:239-240). Bu doğrultuda çalışmada Türkmenoğlu’nun (2022) görüşlerine yer verilmiştir, 
elde edilen bulgularla görüşler ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR 

“Kadınlar Saltanatı-Kösem” dizisi 4 sezon 70 bölümden oluşmaktadır ve tüm bölümler 
machinima yöntemi ile oluşturulmuştur. Ekim 2016 da ilk bölümü You Tube’da yayınlanan 
dizinin Aralık 2020 de final bölümü yayınlanmıştır. Dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini 
kendi kurduğu EMT Productions adına Yusuf Emre Türkmenoğlu yapmıştır. Türkmenoğlu, EMT 
Productions’ın resmi bir şirket olmadığını belirterek YouTube kanalından bu isimle yayın 
yapıldığı için şirketin bu yolla resmi bir sıfat kazandığını beyan etmektedir. Simülasyon evreni 
olan The Sims 3 oyununun görüntülerinin kurgulanmasıyla oluşturulan dizinin tüm tasarımları 
Türkmenoğlu’na aittir. “Ben The Sims oyununun şartlarını ve sınırlarını zorlayarak kendi tasarımlarımı 
gerçekleştirdim. Böylece oyun Osmanlı dizisi çekmeye elverişli bir ortama dönüştü benim için… Dizi 
içerisinde görmüş olduğunuz her şeyin (dekor, mekân vs.) tasarımı tamamen bana aittir. Oyun 
kullanıcılara gerçek insan hayatını aratmayacak bir simülasyon deneyimi sunmaktadır. Oyun çoklu 
platformda oynanmamaktadır, tek kullanıcılı bir oyundur.” Resim 1’de The Sims 3 oyununa ait bir 
görsel, Resim 2’de diziye ait görsel yer almaktadır. Türkmenoğlu oyunda seçtiği karakterlere 
dönemi yansıtan kostümler giydirerek oyundan bağımsız bir hikâye tasarlamıştır.  
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Resim 1  

Kaynak: https://store.steampowered.com/app/47890/The_Sims_3/ 

 
Resim 2  

Kaynak: https://www.simdunyasi.com/genel/13111 

Postmodern sanat, modern dönemin sanat anlayışı, estetiği, üslubu karşısında kendi üretim 
şekillerini oluşturmuş, birbiriyle anlamsal bağları bulunmayan nesneleri bir araya getirerek 
fragmantal ve heterojen sanat anlayışı sunmuştur. Kullanılan aracın kullanım amacı doğrudan 
sanat eseri ile doğrudan ilişkili olmamakta araçtan bağımsız bir eser, postmodern sanat 
anlayışında görülebilmektedir. Baudrillard’a göre “post” ön eki yıkıntıdan arta kalanlarla 
oynanan oyundur, sanatın, siyasetin ve bireylerin yapabilecekleri ancak üretilmiş olan biçimleri 
bir araya getirmek ve onlarla oynamaktır (Kellner, 2018:420). Şahin’in (2013:244) farklı 
dönemlerde farklı sanatsal disiplinlerin kültürel yapılarının bir arada olabildiği sanat eserlerini 
yeniden üretim bağlamında değerlendirerek postmodern sanatla ilişkilendirmesi durumu 
“Kadınlar Saltanatı Kösem” dizisinde görülmektedir. Kemal Timur’a göre (2017:8) modern sanat, 
müzik ve edebiyatta sınır çizip bütünlük hissi oluşturmaya çalışırken postmodernizm melez, 
yüzeysel, kural tanımayan bir isyan hareketidir. Machinima yapımlarda ve incelenen bu 
Machinima dizide bilinen sinema filmi çekme ve yayınlama düzenine bir karşı duruş söz 
konusudur. Çünkü yöndeşmiş sinema dünyasında amatör yapımlar, yıldız oyuncuların yer 
almadığı yapımlar, düşük bütçeli filmler geri planda kalmakta sinema salonlarında ve 
televizyonlarda yayınlanma şansı yakalayamamaktadır. Kişisel ve dijital imkanlar dahilinde 
dijital ortamlar aracılığıyla yayınlanan bu tür yapımlar postmodernizmin isyankâr, kural 
tanımaz yönleriyle örtüşmekte ve Harvey’in deyimiyle sanatta avangard yaklaşıma karşı 
durmaktadır.   

Dijital sanat eseri olarak kabul edilen machinima filmleri, postmodern sanatın ve 
postmodernizmin ruhuna uygun olarak Şahin’in ifadesiyle kişisel sanat anlayışının dijital 
platformlar aracılığıyla izleyiciye sunumudur. Postmodern sanatın öne çıkan özelliklerinden 
sanatta sınırların erimesi, farklı disiplinlerin bir aradalığı (Şahin, 2013:243) “Kadınlar Saltanatı-
Kösem” dizisi üretim biçimi itibariyle geleneksel televizyon ve internet dizilerinden 
ayrışmaktadır. Çok sayıda kişinin bir araya gelerek, özel olarak belirlenen mekânlarda 
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oluşturulan dekor önünde, günlerce süren çekimlerin kurgulandıktan sonra yayınlanabildiği 
yapımlardan farklı olarak dijital oyunlardan edinilen hazır görüntülerin kurgulanması ile ortaya 
çıkan machinima filmler postmodern sanatçının tam bir özgürlük içinde yaratıcılığını kullanması 
ile açıklanabilir. Yine modernizmin ince işçiliğini, biçimsel bilgiçliğini, estetik talepkârlığını bir 
yana bırakan postmodern sanatın bölük pörçük ve eklektik yapısı (Kellner, 2018:409-410) 
machinima filmlerini tanımlar niteliktedir.  

Pickard (2006) machinima için sinema, animasyon ve video oyunlarının melez formda 
birleşmesiyle katılımcı kültür ekseninde yeni kültürel pratiklerin oluşumuna dikkat çekmektedir. 
Bu ifade doğrultusunda eserin ve yapımcının son yıllarda popülaritesi yüksek olan tarihi filmlere 
farklı bir yaklaşım sergilediğini, yeni kültürel pratiklerin gelişimine katkıda bulunduğunu 
belirtmek mümkündür. Üretim ortamının harmanlanmasıyla melez formda yeni bir eserin ortaya 
çıkışı eklektik anlayışın yansıması niteliğindedir. Eliuz (2016:145) tükenmişliğin tıkanmışlığın 
aşılması noktasında montaj yöntemlerine başvurulduğunu belirtmektedir. Postmodernizmin 
belirtilerinde parçalanma, melezleşme, kuralların bozumu dikkat çekmektedir. İncelenen diziye 
bu açıdan bakıldığında üretilenin yeniden üretimi ve oyunun küçük parçalarının montajla yan 
yana getirilmesi tıkanmışlığın aşılması noktasında postmodern sanatın önce çıkan bir özelliğini 
yansıtmaktadır. Gencay Şaylan (2016) postmodern sanat yapıtının estetik ölçütlerinin popülizm 
ve eklektizm üzerine kurulu olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada incelenen machinima 
dizisi de son yıllarda popülaritesi yüksek olan simülasyon oyunları ile kaos, karmaşa, entrika 
içeren tarihi senaryoların entegrasyonu olarak bütüncül bir anlayışla tasarlanmıştır. Diğer bir 
deyişle Kellner’in (2018) dikkat çektiği “anything goes” tarzlı popülist bir estetik anlayışın 
ürünüdür.  

Dijital döneme ait olan dijital bir oyun ile yüzyıllar öncesine ait olan tarihi bir anlatı yeniden 
üretimle postmodern sanat öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern sanatta dönem 
filmlerinde, fütüristik bilim kurgu filmlerinde dönemi yansıtan dekor, kostüm gibi öğeler 
belirgin bir şekilde kullanılırken postmodern filmlerde şimdi ile geçmiş arasında harmanlamaya 
başvurulmaktadır. Postmodernizme özgü olan zaman ve mekândan bağımsızlık durumuna 
dizide rastlanmaktadır. Türkmenoğlu, hem bölüm jeneriklerinde set tasarımı, taç, kostüm gibi 
öğeleri tasarlayanın kendisi olduğunu belirtmiş hem de yapılan görüşmede eski ve günümüz 
tasarımlarından ilham alarak dönemi yansıtmaya çalıştığı tüm görüntülerin kendisi tarafından 
oluşturulduğunu ifade etmiştir. Zaman ve mekânın bireye göre değişkenlik gösterdiği The Sims 
3 oyununda sanal bir dünya söz konusu iken tarihi kayıtlardan gerçek olduğu bilinen Kösem 
Sultan ve yaşadığı dönemin anlatısı, oyunun görüntüleri aracılığıyla farklı bir metin türüne 
dönüşmüştür. Gerçek dünya ile sanal dünya tek metinde buluşmuştur. Mekân, dekor, kostüm 
gibi öğelerin kullanımında bugün ve geçmiş birlikte görülmektedir, geleneksele ait olanın dijital 
olanla yazıldığı metin, postmodernizmin yansıması gibidir. Aşağıda Resim 3 ve Resim 4’te 
Türkmenoğlu’nun sarayın önemli bölümlerini aslına uygun olarak tasarlamaya çalıştığı diziye 
ait mekânlara yer verilmiştir. 

 
Resim 3  

Kaynak: http://www.simdunyasi.com/wp-content/uploads/RES%C4%B0M-2.jpg 
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Resim 4 

Kaynak: http://www.simdunyasi.com/wp-content/uploads/RES%C4%B0M-3.jpg 

Modern sanatta hikâyeler gerçek kahramanlar üzerinden kurgulanırken, postmodern sanatta 
hayali karakterler (çizgi film, roman, oyun vs.) eserin başkahramanı olabilmektedir veya eserdeki 
tüm karakterler hatta cansız nesneler dahi hikâyede rol alabilmektedir. Oğuz Atay’ın 
“Tutunamayanlar” adlı eserinde “Olric” adındaki hayali varlıkla yapılan sohbetler postmodern 
sanat eserinde yer alan farklı karakter türlerine örnek olarak gösterilebilir. Dizide de benzer 
şekilde The Sims oyununda aslında var olmayan oyun karakterleri tarihi bir anlatının gerçek 
kahramanlarında hayat bulmuştur.  

Modern edebiyatta veya sinemada hikâye/senaryo ana karakter etrafında dönerken postmodern 
anlatılarda hikâyede var olan yan karakterler ve yan olaylar anlatıda yer almakta hatta yan 
karakterler merkezi konuma geçirilebilmektedir. “Kadınlar Saltanatı Kösem” dizisinde olaylar 
Kösem Sultan merkeze alınarak anlatılmış fakat sarayda veya saray dışında yaşanan olaylara 
anlatımı desteklemek ve zenginleştirmek için yer verilmiştir. Türkmenoğlu, “ …detaylı bir tarih 
araştırması yapıldıktan sonra yan karakterler, vezirler, döneme adını yazdırmış harem kadınları, tüm bu 
çalkantılı iktidar savaşının içinde payitahtta yaşanan tarihi yan olaylar, depremler, yangınlar, Hezarfen’in 
ilk uçuşu gibi…” dönemin önemli olaylarına senaryoda yer verildiğini belirtmiştir. Elbette geniş 
bir zaman dilimini kapsayan Osmanlı Tarihi’nin (bir gerçeklik olmasına karşın) farklı bakış 
açılarıyla anlatımı söz konusudur. Kösem Sultan’ın hayatını anlatmaya yönelik olarak çekilen 
dizinin öncesinin ve sonrasının veya aynı dönemin diğer karakterlerin bakış açısıyla yeni 
yapımlara kapı aralaması mümkündür. Eco’nun açık yapıt olarak adlandırdığı bu metinler 
okurun/izleyicinin/dinleyicinin metinle her karşılaşmasında yeni baştan yazılan türdendir.  

Modern sanatta sanatsal yeteneklerin geliştirilmesi için ciddi bir eğitim alınması gerekliliği vardır 
çünkü her sanat dalı bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla alanda eğitim alabilmek için bir öğreticiye 
ihtiyaç varken postmodern sanatta herkesin sanat üretimi yapma hakkı vardır. Hem teknik bir 
eğitime çok fazla ihtiyaç duyulmamakta hem de farklı tekniklerin harmanlanması söz konusu 
olacağından spesifik bir alanda uzmanlaşma gerekmemektedir. Bununla birlikte dijital 
teknolojinin dijital yerliler tarafından kolaylıkla öğrenilebilir, keşfedilebilir ve geliştirilebilir 
olması dijital üretim noktasında kullanıcılara üretim kolaylığı sağlamaktadır. Türkmenoğlu bu 
konuda “ …mesleki ilerleyişimde The Sims’in önemi büyüktür. Birçok kısa film çektim bu kısa filmleri 
çekerken dahi storyboard'unu The Sims üzerinden yaptım. The Sims, yönetmen olmak isteyenler için bir 
adım, kendinizi keşfedebileceğiniz bir oyundur” ifadesini kullanmıştır.  

Aşkaroğlu (2015:2) postmodern söylemin modernin seçkincilik ilkesini yıkmaya çalıştığını 
belirterek eserin hedef kitlesinin her kesimden olması yönünde çaba içine girdiğini, sanatsal 
üretimin her türlü öğeyi, insanı, konuyu kapsadığını ve içeriğin herkesin alımlama yapabileceği 
şeklinde işlendiğine vurgu yapmaktadır. Modern sanatta eser, müzelik konumda olması ve elit 
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yanıyla öne çıkarken sanatçı da eseriyle aynı kimliği sahip olmaktadır hatta kimlik, ortaya çıkan 
sanat eseri üzerinden üretilmektedir. Sanat eserinin başarılı olması eleştirmenlerden geçer not 
almasına bağlıdır. Oysa postmodern sanatta eleştirmen kitlesi oldukça geniştir. Okuyucudan 
dinleyiciye, izleyiciden katılımcıya, takipçiden hayran kitlesine varan geniş bir yelpazeden 
eleştiriler çeşitli araçlarla sanatçıya ulaştırılmaktadır. Çünkü sanat halka yayılmıştır zaten 
postmodern sanatın amacı sanatı elitlikten kurtarıp günlük yaşama dahil etmektir. Bilhassa dijital 
araçların etkin kullanımıyla teknik üretimle ortaya çıkan eserler, katılımcı kültürün desteğiyle 
eseri topluma yaymaktadır. Kadınlar Saltanatı Kösem dizisinin yapımcısı ve yönetmeni 
Türkmenoğlu’nun “…sadece 3 kişiden oluşan bir seslendirme ekibine sahiptik. İlerleyen zamanlarda 
izleyiciler arttıkça seslendirmen taleplerimiz arttı ve büyük bir ekibe dönüştük, sanırım gönüllü olarak 
hiçbir ücret talep edilmeden sadece sanat içeriği üretmek için çalışan nadir ekiplerdendik. Seslendirme 
ekibimizin içerisinde İsveç, Almanya ve Türkiye içerisinden farklı şehirlerde yaşayan ekip üyelerimiz 
bulunmaktaydı, repliklerini kaydedip tarafımıza mailliyorlardı 4 sezon bu şekilde ilerledik…” ifadeleri 
sanatın halka yayıldığının ve katılımcıların desteğinin alındığının ispatı niteliğindedir. Ayrıca 
esere destek vermek isteyen bazı katılımcılar yorumlarda bu isteklerini dile getirmiştir. Bu 
taleplere istinaden yorumculara geri dönüş yapıldığı Türkmenoğlu tarafından şöyle dile 
getirilmiştir: “İzleyicilerimizin bir kısmı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin hayranlarından 
oluşmaktaydı. Bahsi edilen yorumlar seslendirme ekibine katılmak isteyen izleyicilerimize aittir. Dizide 
karakter yoğunluğu fazla olduğu için sürekli bir seslendirmen arayışı içerisinde olunuyor…” .  

Modern sanatta roman, deneme, köşe yazısı gibi yazın türleri birbirinden ayrı 
değerlendirilmekte, heykel, resim, müzik gibi güzel sanatların farklı alanlarında ve farklı 
enstrüman kullanımlarında uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Postmodern sanat modern 
sanattan bu yönüyle ayrılarak farklı metin türlerinin bir arada kullanımına ve her türlü 
enstrümanın tek sanat eserinde bir kompozisyon oluşturmasına fırsat vermektedir. Mercan 
Dede’nin Doğu’ya özgü olan Sufi müziği ile çağdaş müziği buluşturarak Doğu ve Batı’yı 
birleştirmesi ve Orhan Pamuk’un “Kara Kitap” adlı eserinde köşe yazılarıyla sürdürdüğü 
romanı, postmodern sanatta farklı türlerin aynı eserde buluşmasına örnek olarak gösterilebilir. 
Postmodern sanatın bu özelliği “Kadınlar Saltanatı-Kösem” dizisinde ise tekniğin 
harmanlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunla tarihi anlatının kolaj, montaj ve kurgu 
teknikleriyle bir araya getirilmesi hem özgün bir eser ortaya çıkarmakta hem de sanatçı yeni bir 
sanat eserini günlük yaşamın içerisine katarak halka yayılımını sağlamaktadır.  

Teknolojinin gelişimiyle dijital platformlarda eserler farklı deneysel yöntemlerle katmanlı ve 
çoğulcu bir anlayışla üst üste eklemlenmektedir. Postmodern sanatçılar teknolojinin sunduğu 
imkanlar dahilinde sanat eserlerinin kopyasını yapmakta onları çoğaltmakta elde edilen ara 
ürünleri farklı kurgusal yöntemlerle bir araya getirmektedir. Yeni bir görme biçimi oluşturan 
dijital ortamlar, üretimlere yapaylık, sonsuz kere tekrar edilme, birleştirme gibi özellikler 
kazandırmaktadır. Özgünlüğü, üslubu, kuralsızlığı ile var olan postmodern eserlerde eklektik 
anlayış öne çıkmakta pastiş, kolaj, montaj gibi teknikler yeni orijinalleri oluşturmaktadır.  
“Kadınlar Saltanatı-Kösem” dizisine bu cihetten bakıldığında kolaj ve montaj teknikleri ile The 
Sims oyununun versiyonlarından çeşitli filmler oluşturulduğu bilinmektedir. Fakat “Kadınlar 
Saltanatı Kösem” dizisi gibi çok sayıda bölümü olan devamlılık arz eden bir yapım 
oluşturulmamıştır. Çalışmanın bu yönüyle özgün olduğunu belirtmek mümkündür. 
Türkmenoğlu, çok eskiden amatör şekilde çizgi roman tarzında alt yazı ve resimlerden oluşan 
Machinima dizilerinin yapıldığı bir forum olduğunu belirtmekte fakat “Kadınlar Saltanatı 
Kösem” gibi videolu ve seslendirmeli yapılan bir diziye dünyada rastlanmadığını belirtmektedir. 
Eser, yaratımı itibariyle postmodern sanatta eklektik yapı, kuralsızlık ve üslup ile diziyi yeni 
orijinaller arasına sokmaktadır. 
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Çalışmada postmodern sanatın önemli bir yanını oluşturan metinlerarasılık yönteminin 
kullanıldığı görülmektedir. Dijital ortama has simülasyon oyunundan alınan karakterler, mekan 
ve ham görüntüler Osmanlı Tarihi’nden karakterlerle, mekan ve olaylarla ilişkilendirilerek 
kurgulanmış birbirinden çok farklı olan nesneler dijital bir metinde birleştirilmiştir. Genette’in 
bir metin ile başka bir metnin parçalarının farklı bir bağlamda yeni bir metinde kaynaşması 
şeklinde tanımladığı metinlerarasılık tekniğine dizide rastlanmakta ve eser sayesinde farklı 
bağlamı olan sesli ve görüntülü yeni bir metin tipinin oluşumu görülmektedir.  

Dizinin ilk beş bölümünde dekorun oldukça zayıf olduğu ve oyuncu sayısının sınırlı olduğu göze 
çarpmaktadır. Son beş bölüm aynı öğeler bakımından irdelendiğinde ise mekânların ilk 
bölümlere göre daha fazla çeşitlendirildiği, mekân tasarımının Osmanlı dönemini daha net 
yansıttığı, dekor, taç, kostüm tasarımlarında sanatçının yol kat ettiği anlaşılmaktadır. Resim 5’te 
1. bölüme ait mekân tasarımı, Resim 6’da ise son bölümlere ait mekân tasarımı aradaki farkı net 
olarak ortaya koymaktadır.   

 
Resim 5. 1.Bölüm https://www.youtube.com/watch?v=IlT0yaECHa4&t=1420s 

 
Resim 6. 66. bölüm https://www.youtube.com/watch?v=IA9Ku9G_d_4 

Dizinin yapımcı ve yönetmenine “bölümler arasındaki mekân farklılıklarının sebebi nedir? Yorumlarda 
saray ve dekorlara dair fikir beyan eden takipçileriniz var, bu yorumlar sizin için yol gösterici oluyor mu?” 
sorusu yöneltilmiş, Türkmenoğlu, “Dizinin ilk 7 bölümünde mekânlar orantısız, büyük, dekor 
bakımından zayıf ve eksikti. İlk 7 bölümü benim oyunu keşfetme sürecim olarak yorumlamaktayım. Gelen 
kullanıcı yorumları genel olarak saray odalarının fazla büyük oluşu ile ilgiliydi. 8.bölümden itibaren güçlü 
grafik işlemcilerine sahip bir bilgisayar sistemine geçiş ile birlikte dizi için yeniden doğuş oldu diyebilirim. 
Mekânlar ilk 7 bölüme oranla kusursuz bir hal almıştı. 3.Sezonda yazılımsal bir sorun sebebi ile tüm 
tasarımlarım silinmişti, 2 ay boyunca sıfırdan sarayı tekrar tasarladım, bu sefer önceki tasarım ve dekora 
ait kusurları da yok ettim. Dizilerde devamlılıktan dolayı mekân değişimleri sürekli yapılmamalıdır, biz 
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dizi içerisinde bir zaman akımı ile bu mekân değişikliğini gerçekleştirdik ve dizinin sinematografik ve sanat 
yönetimi açısından güçlendiği bir sezon oldu 3.sezon…” cevabını vermiştir. Türkmenoğlu’nun 
takipçilerin yorumlarını ve yönlendirmelerini önemsediği, eserine bu doğrultuda yön verdiği 
anlaşılmaktadır. Lowood (2008) internet oyunları üzerine inşa edilen bu filmleri (üretici ve 
tüketici arasındaki sınırları bulanıklaşması bakımından) katılımcı kültürün güçlü bağlantısıyla 
açıklamaktadır. Sanatçının katılımcı kültürün etkileşimli doğasına yer vermesi hem onu hem de 
eserini güçlendirmiş ve platformdaki yorumların eserin halka yayılmasında etkisi olmuştur.  

Dizinin son bölümünde (70.bölüm) Kösem Sultan’ın iktidarı Turhan Sultan tarafından 
sonlandırılmış ve Kösem Sultan boğularak öldürülmüştür. Modern sanatta mutlu sona ulaşmış 
eserler ağırlıktayken postmodern sanatta tüm duygu durumlarına yer verilmekte ölüm, intihar, 
başarısızlık gibi olumsuz sonlu eserler üretilebilmektedir. Türkmenoğlu, diziyi Kösem’in ölümü 
ile sonlandırmış, Osmanlı’nın sonraki dönemleriyle devam ettirmemiştir. Dizinin bu yönüyle ucu 
açık yapımların tasarlandığı, belirgin sonların olmadığı postmodern metin yapısıyla uyumlu 
olduğu anlaşılmaktadır. Fakat sanatçı açık uçlu bir metin üretme kaygısı gütmeden tarihsel bir 
dönemin bitişinden dolayı diziye final yapmıştır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yöndeşmiş medya yapısında machinima, dijital araçlarda olan her türlü metnin kolayca 
kaydedilip işlenebilme özelliğini öne çıkarmaktadır. Machinima, üretici ve tüketici ayrımının 
silindiği üre-tüketicinin kıymetli olduğu katılımcı toplum yapısında, herkesin erişebileceği 
makul fiyatlı üretim ve eğlence biçimlerine örnek teşkil etmektedir. 

Çalışmada dijital oyun evreninden edinilen videoların kolaj ve montaj tekniği ile bir araya 
getirilmesi ile sesli ve görüntülü oyundan bağımsız, sinema filmine yakın karakterde bir metin 
türü oluşturulmuştur. Kadınlar Saltanatı Kösem dizisi bu bağlamda postmodernizmin 
fragmantal ve heterojen yapısını yansıtan bir niteliktedir. The Sims 3 oyunu parçalara ayrılmış, 
oyunun kuralları alt üst edilmiş, machinimanın doğasında olan melez yapı dizide kendini 
göstermiştir. Katılımcı kültürde önemli yeri olan fan üretimleri kapsamında eser 
değerlendirildiğinde ise dijital ortamda üretilen dizinin postmodern sanatın özelliklerini taşıdığı 
kanaatine varılmaktadır.   

Bolter ve Grusin’in (1999:133) dijital sanatın eklektik, gerçekçi ve hiperaracılı olabileceği, dijital 
ortamda oluşturulmuş bir görüntünün diğer ortamlardan öğeler içerebileceği düşüncesi, 
incelenen yapımı tanımlar niteliktedir. Dizi tamamen dijital ortamda oluşturulmuş, oyundan 
öğeleri içine almış tarihten gelen karakterleri farklı bir kurgusal yapıda birleştirmiştir. Her parça 
bütün içerisinde yapısal olarak yer almaktadır. Bu nedenle eserin hem dijital sanatın özelliklerini 
hem de postmodern sanatın önemli bir özelliği olan metinlerarasılık tekniğini yansıttığı sonucu 
ortaya çıkmaktadır.  

Dünyanın değişen koşullarında farklılaşan sanat eseri üretimi, hazır nesnelerin kullanımı ile 
yeniden anlam kazanmakta, birbirinden ayrı olan eserler yeni bir potada eriyerek farklı 
gerçekliklere dönüşmektedir. Çalışmaya konu olan dizi postmodern sanat eserinin yaratımı 
itibariyle özgün yanına denk düşmekte ve sanatçıya özgür ortam sunması, kuralsızlığa izin 
vermesi bakımından bir sentez sunmaktadır.  

Sinema, animasyon ve video oyunların birleştirilmesinden doğan machinima yapımlar, yalnızca 
sinema veya yalnızca animasyon filmi çekmenin ötesine geçmiştir. Bu anlamda medya 
sektöründe çeşitlilik ve içerik noktasındaki tıkanmışlığı aşmaya bu yapımlar bir öneri olarak 
sunulabilir. Bu doğrultuda kendi imkânları doğrultusunda filmini çekmek isteyen sanatçıların 
machinimaya yönelmesi olasıdır. Türkiye’de machinima yapımların ve bu alandaki akademik 
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çalışmaların sayısı oldukça azdır. Sayıyı ve niteliği artırmak için İletişim ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencilerinin machinima yapımlara yönlendirilmesi ve Avrupa’da olduğu gibi 
yarışmaların düzenlenmesi yapımlara olan ilgiyi artıracaktır. Benzer şekilde machinima 
kavramına ve bu yöntemle oluşturulan eserlere akademik çalışmalarda daha fazla yer verilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öz 

Muhasebe hilelerinin gerçeği yansıtmayan bilgiler içermesi, muhasebe bilgi kullanıcılarını 
yanıltarak çeşitli olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek ve 
ekonomik etkinliği artırmak önemli görülmektedir. Muhasebede hileye yol açan eğilimlerin 
doğru bir şekilde tespiti ile yapılacak hileli faaliyetlerin önlenmesine yönelik yaptırım gücü 
oluşturulabilir.  Bu çalışmanın amacı, Sivas’ta faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının 
hile bilincine yönelik görüş ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma kapsamında veri toplamı aracı 
olarak kullanılan anket formu Sivas’ta faaliyet gösteren 99 muhasebe meslek mensubuna 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sürecinde betimsel istatistiklerle birlikte ilişkisel 
istatistiklerden yararlanılmıştır. Betimsel verilerin yorumlanmasında yüzde, frekans, standart 
sapma ve ortalama değerleri kullanılmıştır. Elde edilen toplam puanların cinsiyet yönünden 2 
düzeyli değişkenin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek istenmiştir. Elde edilen puanlar 
normal dağılıma uymadığı için (p:0,001) cinsiyet non-parametrik test olan Mann-Whitney U testi 
uygulanmıştır. Diğer değişkenler için Kruskall- Wallis testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesi ile de muhasebe meslek mensuplarının hileye yönelik algıları tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmanın başlıca bulgularına göre, katılımcı meslek mensuplarının çoğunun 
kişisel özellikleri arasında etik değerlere önem vermedikleri, yine çoğunun muhasebe eğitimi 
alırken hile bilincinin oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların çoğu (%85,9) 
Sivas’taki işletmeler için hilenin bir sorun oluşturmadığını düşünmektedirler. Bu sonuçta, 
işletmelerin hileyi önemli bir araç olarak görmedikleri yönünde fikir oluşturmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, Hile, Hile Bilinci. 
Makale Gönderme Tarihi: 24.06.2022  
Makale Kabul Tarihi: 02.09.2022  
 

Önerilen Atıf:  
Elden Ürgüp, S. (2022). Muhasebe Meslek Mensuplarında Hile Bilincinin Araştırılması: Sivas İli 
Örneği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9): 1208-1218. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9: 1208-1218. 

 1209 

 
 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2022, 5(9): 1208-1218. DOI:10.26677/TR1010.2022.1071  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

RESEARCH PAPER 
 

Investigation of Fraud Awareness in Accounting Professionals: The Case of Sivas 

 
 
Assistant Prof. Dr. Seval ELDEN ÜRGÜP, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Economics 
and Administrative Sciences, Sivas, e-mail: sevalelden@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7464-3485 
 

Abstract 

The fact that accounting frauds contain information that does not reflect the truth creates various 
disadvantages by misleading accounting information users. It is considered important to prevent 
these negativities and increase economic efficiency. With the correct determination of the trends 
that lead to fraud in accounting, sanction power can be created to prevent fraudulent activities. 
The aim of this study is to determine the views and attitudes of professional accountants 
operating in Sivas towards fraud awareness. The questionnaire form, which was used as a data 
collection tool within the scope of the study, was applied to 99 accounting professionals operating 
in Sivas. In the process of analyzing the obtained data, relational statistics were used together 
with descriptive statistics. Percentage, frequency, standard deviation and mean values were used 
in the interpretation of descriptive data. It was desired to determine whether the total scores 
obtained from the 2-level variable differ in terms of gender. Mann-Whitney U test, which is a 
gender non-parametric test, was applied because the scores obtained did not comply with the 
normal distribution (p:0.001). Kruskall-Wallis test was used for other variables. By evaluating the 
results of the analysis, it was tried to determine the perceptions of the accounting professionals 
towards fraud. According to the main findings of the study, it has been determined that most of 
the participating professionals do not attach importance to ethical values among their personal 
characteristics, and most of them do not have an awareness of cheating while receiving 
accounting education. In addition, most of the participants (85.9%) think that cheating is not a 
problem for businesses in Sivas. This result suggests that businesses do not see fraud as an 
important tool. 
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GİRİŞ 

Muhasebe kayıtları ile işletmelerde kaynak oluşumu, faaliyetler sonucu kaynak değişimleri ve 
finansal duruma yönelik bilgiler sağlanmaktadır. Muhasebe kayıtlarında yer alan bilgilerin 
güvenilir, anlaşılır ve ihtiyaçlara uygun olması finansal raporlamanın en temel koşulunu 
oluşturmaktadır. Muhasebe işlemleri yapılırken bir takım hata ve hileler ile karşılaşılmaktadır. 
Hata ve hile, işletmelerin gerçek durumunu yansıtmamaktadır. Bu durum, işletme bünyesindeki 
varlıkların sayısal değerini doğru olarak yansıtmadığı için, alınacak kararlarda işletmelerin 
amaçlarına ulaşmasını engelleyecektir (Karahan ve İğde, 2017:144). Diğer yandan işletme 
dışındakilerin yanlış bilgilerle yatırım kararı vermesi, ekonomik varlıkları kaybetme riski 
oluşturacaktır (Hatunoğlu vd., 2012:170).  

Bu çalışmada, Sivas’ta faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının hile bilincine yönelik 
görüş ve tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca meslek mensuplarınca, işletmelerin hileye 
yönelik tutumlarının değerlendirilmeye alınması, çalışmanın literatüre katkı sunan boyutunu 
oluşturmaktadır. Hileye neden olan etmenlerin, muhasebe meslek mensuplarının beklentileri mi 
yoksa işletmelerin baskısıyla mı oluştuğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

MUHASEBEDE HİLE KAVRAMININ YERİ 

Hata, istenmeden ve farkında olmadan yapılan durumu ifade etmek için kullanılmaktadır. Hile 
ise hatadan farklılaşan bir anlama sahiptir. Hile, kayıt ve belgelerin bilerek tahrif edilmesiyle 
ortaya çıkan durumunu ifade ettiği için hata ve hile arasında en temel farklılık, hilenin kasıt 
içermesinden kaynaklanmaktadır (Çatıkkaş ve Çalış, 2010:147). Dar anlamda muhasebe hilesi, 
muhasebe yöntemlerinin hileli bir şekilde kullanımını ifade ederken, geniş anlamda muhasebeyle 
ilgili olan işlemlerde hukuka aykırı eylemlerin tamamı ifade edilmektedir (Oktar, 2020:14). 
Hileye neden olan bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Hile üçgeni olarak adlandırılan bu faktörler 
fırsat, baskı ve haklı göstermeden oluşmaktadır (Vargün ve Kılınçaslan, 2019:13). Muhasebede 
hileye başvurarak kasıtlı aldatmaya yönelmedeki genel amaçlar ise, aşağıdaki şekilde 
sıralanmaktadır (Yardımcıoğlu vd., 2015:178; Doğan vd., 2018:800): 

1. Zimmet durumunu gizleme, 
2. Ortakların birbirini yanıltma isteği, 
3. Daha az kar dağıtma, 
4. Yolsuzlukları gizleme, 
5. Hak edilmeyen teşviklerden yararlanabilme, 
6. Vergi kaçırma.   

Kasti hatalar, kayıt dışı işlemler, kayıtların zamanında yapılmaması, belge sahtekarlığı ve bilanço 
maskelemesi muhasebede karşılaşılan hile türlerini oluşturmaktadır (Yardımcıoğlu vd., 
2015:178-179). 

Daha önceki yıllarda usulsüzlük olarak tanımlanan ancak daha sonra finansal tablolarda tahrifata 
yol açan art niyetli hile faaliyetleri, son zamanlarda muhasebe literatüründe yoğun bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır (Küçük ve Uzay, 2009:240). Dünya çapında her geçen yıl muhasebe 
hilelerinin artması ve bunun neden olduğu muhasebe skandallarının yaşanması, bilgi 
kullanıcılarında ciddi güven kaybı oluşturmaktadır. Muhasebe hilelerinin yol açtığı zararların 
ölçümü ise oldukça zordur (Özçelik vd., 2017:198). Muhasebe hileleriyle ticari karların yüksek 
gösterilmesi, ekonominin genel dengesini bozarak ulusal çıkarlarla çatışması bu zararlardan 
biridir (Oktar, 2020:18). Muhasebe kayıtlarında olağan olmayan düzenlemelerin yapılması, 
devletin ve kamunun zarar görmesine neden olmaktadır. Kaynakların yanlış yerlere 
yönlendirilmesi, ekonomik etkinliği azaltarak toplumsal menfaatlerin olumsuz etkilenmesine yol 
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açmaktadır. Bunların yanı sıra yatırımcılar, borç verenler ve çalışanların açısından mikro 
düzeyde zararların oluşması da söz konudur (Hatunoğlu vd., 2012:177). İşletmelerde hile 
nedeniyle meydana gelen kayıplar, ticarî başarı ve sürekliliğin kesintiye uğrama riski 
taşımaktadır. Hilenin iktisadî ve toplumsal maliyetinin yanı sıra, bu durum hile niteliğindeki 
eylemleri yapmayı kolaylaştıran bir atmosfer yaratmaktadır. Bir ekonomide kendi kendini 
besleyen bu döngüden çıkmak ve yolsuzluk çemberini kırmak büyük önem taşımaktadır 
(Kandemir ve Kandemir, 2012:19). Kısa dönemde karlı gibi görülse de uzun dönemde hem birim 
olarak hem de genel olarak büyük zarar ortamı oluşturarak, piyasa mekanizmasının işleyişini 
aksatacak etkilere neden olmaktadır. Muhasebe yoluyla hilelerin önlemek üzere geliştirilecek 
mekanizmaların aktifleştirilmesi bu noktada önemli görülmektedir. Bunun için özellikle denetim 
mekanizması ve cezai yaptırımlar önerilmektedir.   

 

MUHASEBE HİLELERİNE KARŞI ÖNLEMLER ve YAPTIRIMLAR 

Muhasebe hilelerinin öne geçilmesinde iç ve dış kontrol sistemi önerilmektedir. Bu hususta iç 
kontrol sistemlerinin varlığı, birinci dereceden tedbir sağlamaktadır. Kontrol sistemlerinin 
uygulanması hile ile mücadelede bir ön koşul olmakla birlikte hilelerin karmaşıklığı, örgütlü 
yapılması ve kontrol sistemlerini atlatmak şeklinde hazırlanması söz konusu olmaktadır.  Bu 
durum karşısında farklı hile türleriyle mücadelenin, eldeki bütün araç ve yöntemler kullanılarak 
yapılması oldukça önemlidir. Etkinliğine güvenilen anonim ihbar hatları başta olmak üzere, 
özerk iç denetim, bağımsız dış denetim, hile incelemesi ve adli muhasebe gibi araçların 
eşgüdümlü kullanılması uygun olacaktır (Kandemir ve Kandemir, 2017:48). 

Çeşitli nedenlerle muhasebede hile yoluna gidilmesi, vergi suçu kapsamında 
değerlendirilmektedir. Vergi kanununda bulunan maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmemesi 
ya da bu ödevlere aykırı davranılması, devleti vergi kaybına uğratarak kamu düzenin 
bozulmasına neden olacağı için vergi suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Vergi suçu ve 
cezalarına ilişkin hükümler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır. İlgili Kanun’un 
331. maddesinde, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlerin belirlenen vergi cezaları ve diğer 
cezalarla cezalandırılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla vergi suçu, vergi kanunlarına aykırı hareket 
etme fiili anlamına gelmektedir. 4369 sayılı Kanun ile 1.1.1999 tarihinden itibaren Vergi Usul 
Kanunu’nun ceza hükümlerinde değişik yapılmıştır. Bu değişiklikten sonra vergi cezaları, vergi 
ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezaları şeklinde sınıflandırılmaya 
gidilmiştir. Diğer cezaların kapsamına, hürriyeti bağlayıcı cezalar diğer bir ifadeyle hapis cezaları 
girmektedir (Yiğit, 2016:112).   

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Muhasebede meslek mensuplarının hileye yönelik tutumlarını araştıran çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birinde Karahan ve İğde (2017), muhasebe hata ve hilelerinde 
iç kontrol uygulamalarının önemini belirlemeyi amaçlamıştır. Yapılan anket sonuçları, iç kontrol 
sisteminin işletmelerde oluşturulması gerekliliğini göstermiştir. Oluşturulan iç kontrol 
sisteminin hata ve hileye maruz kalınmadan, işletmenin hedeflerine daha hızlı ulaşacağını 
vurgulamıştır. Aslan vd. (2017), hata ve hile üzerindeki etkili faktörleri muhasebe etiği 
kapsamında değerlendirmiştir. Elde edilen sonuçlar, meslek mensuplarının ahlak kuralları ve 
mesleki çerçevesinde hareket ettiğini belirlemiştir. Ayrıca, meslek ahlakına aykırı davranışlara 
verilen cezaların yetersiz olduğu ve vergi uygulamalarının hile üzerinde etkili olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Doğan vd. (2018), meslek mensuplarını hile yapmaya yönlendiren 
psikolojik faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Hile eğilimi bulunanlarda ekonomik faktörlerin 
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ağırlıklı olduğu ve gizliliğe dikkat eden ve farklı psikolojik özellikler gösteren davranışlar 
sergilediği sonucuna ulaşmıştır.  Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde iç kontrolün 
önemini araştıran bir diğer çalışma Vargün ve Kılınçaslan (2019) tarafından yapılmıştır. Elde 
edilen anket sonuçlarına göre, hile riskini artıran faktörlerin iç kontrol sisteminin etkinliğini 
azalttığı belirlenmiştir. Hile riskini azaltmak üzere, varlık sayımlarının belirli periyodlarda 
yapılması, barkot sisteminin kullanılması, kontrol faaliyetlerine yönelik prosedürlerin 
uygulanması gibi tedbirler önerilmiştir. Aytekin vd., (2015) çalışmasında, meslek mensuplarının 
hileye yönelik yaklaşımlarını araştırmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulardan 
birisi, kadın meslek mensuplarının erkeklere göre daha çok hile belirteçleri ile karşılaştığını 
göstermiştir. Bir başka bulgu ise, banka numarası ve posta adresi aynı olan çalışanların 
bulunması, bankadan ödendi bilgisi gelen çeklerin kayıtlarının yapılmaması, karlarda 
azalmaların açıklanamaması, artan faaliyet giderleri, müşterilere olağan dışı ödemelerin 
yapılması, şüpheli alacaklardaki artışlar, tahsilatı yapılmayan satışlar gibi hile faktörleri ile 
karşılaşıldığıdır. Son olarak, teknolojik bilgi yetersizliğinin muhasebe hatalarına neden olduğu 
bulgusuna ulaşmıştır. Eğitim düzeyi azaldıkça bu durumun arttığı belirlenmiştir. Özçelik vd. 
(2017), Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının hata ve hile 
bilincini ölçmeyi amaçlamıştır. Sonuçlar, muhasebe hata ve hilelerine yönelik tutumların; 
cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, meslek unvanı, mesleki deneyime göre farklılık göstermediği 
yönünde olmuştur.  

Muhasebede hile davranışları farklı yönleriyle de araştırılmıştır. Bunlardan biri muhasebe hata 
ve hilelerini vergi hukuku açısından değerlendiren Açık (2012) çalışmasıdır. Açık (2012), vergi 
kaçırmanın muhasebede hileye yönelten bir faktör olduğunu belirtmiştir. Caydırıcı cezai 
önlemler ile hile ve yolsuzlukların önüne geçilebileceği ifade edilmiştir. Ulucan vd. (2018), 
çalışanlardaki hile bilincini ölçmeye yönelik çalışmasında ulaştığı ilk bulgu, hilenin önemli bir 
sorun olduğu ve etik değerlerin eksikliği olmuştur. Sektörel olarak finans sektörü hileye en açık 
sektör olarak belirlenirken, madencilik ve ulaşım sektörlerinin hile olasılığı düşük bulunmuştur. 
Çalışmada elde edilen bir diğer önemli bulgu, yönetim kurulu hile riski yönetim ilkeleri ile hile 
riskinin düşürüleceği, ayrıca hile riskinin belirli dönemlerde kontrolünün gerekliliği 
vurgulanmıştır. Bir başka bulgu ise çalışanların eğitim düzeyinin artmasıyla hile bilincinin 
artmasıdır. Doğan vd., (2018) çalışmasında, muhasebe dersi alan meslek yüksekokulu 
öğrencilerindeki hile yapma eğilim düzeyini araştırmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin 
cinsiyet ve sınıfa göre hile yapmaya eğiliminde bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, öğrencilerin bölümlerine göre hile yapmaya eğilim düzeylerinde farkın oluştuğu tespit 
edilmiştir. Muhasebe dersi alan meslek yüksekokulu öğrencilerindeki hile yapma eğilim 
düzeyini araştıran bir diğer çalışma Beller vd., (2019), tarafından yapılmıştır. Anket sonuçları 
öğrencilerde hile yapma eğiliminin bulunduğunu göstermiştir. Öğrencilerin iş hayatında daha 
etik ilkelere bağlı birer çalışan olması gerekliliği vurgulanmıştır. Meriç (2020) çalışmasında, 
muhasebe öğrencilerinin hile algısını ölçmeye yönelik anket çalışması yapmıştır. Elde edilen 
analiz bulguları, muhasebe öğrencilerinin hile algının düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI ve YÖNTEMİ 

Bu araştırmada, Sivas’ta faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının hile bilincine yönelik 
görüş ve tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modelleri içinde yer 
alan seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. Uygulamanın yapıldığı örneklem grubunu Sivas 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 383 meslek mensubu oluşturmaktadır. 
Ancak bunlardan 303 meslek mensubu (230 erkek, 73 bayan) aktif bir şekilde çalışmaktadır. 
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Çalışmanın verileri yüzyüze anket yöntemiyle toplanmış, veri toplama sürecinde hemen hemen 
tüm meslek mensuplarına ulaşılmış ve toplamda 99 meslek mensubuna ait veriler elde edilmiştir. 

Ankette üç grup soru yer almaktadır. Birinci grupta katılımcıların demografik ve mesleki 
özellikleri, ikinci grupta hileye neden olan faktörler ve üçüncü grupta Sivas’ta faaliyet gösteren 
işletmelerin hile yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada yer alan 5’li Likert tipinde 
ve 11 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplardan her biri için 
bir toplam puan elde edilmiştir. Bu puanlama, çok yüksek:5, yüksek:4, orta:3, düşük:2 ve çok 
düşük:1 puan şeklinde hesaplanmıştır. Çalışmanın amacı elde edilen puanların demografik 
göstergelere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.  

Nicel veriler, SPSS paket programı aracılığı ile %95 güven aralığında analiz edilmiştir. Verilerin 
analizi sürecinde betimsel istatistiklerle birlikte ilişkisel istatistiklerden yararlanılmıştır. Betimsel 
verilerin yorumlanmasında yüzde, frekans, standart sapma ve ortalama değerleri kullanılmıştır. 
Elde edilen toplam puanların cinsiyet yönünden 2 düzeyli değişkenin farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek istenmiştir. Elde edilen puanlar normal dağılıma uymadığı için 
(p:0,001) cinsiyet non-parametrik test olan Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Diğer 
değişkenler için Kruskall- Wallis testi kullanılmıştır.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışma grubundaki meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre göstergeler Tablo 
1’deki gibidir: 

Tablo 1. Demografik Göstergeler 

 

Değişken N % Ort. puan Ortalama rank P 

Cinsiyet 
Kadın 21 21,21 33,76 43,24 

0,221 
Erkek 78 78,79 34,23 51,82 

Yaş 

18-25 - - - - 

0,379 
26-30 6 6,06 31,33 31,92 
31-40 38 38,38 34,13 50,39 
41-50 43 43,43 34,30 50,31 
50+ 12 12,12 34,83 56,67 

Öğrenim Durumu 

Yüksekokul 34 34,34 34,12  

0,810 
Lisans 60 60,61 34,22 49,90 
Yüksek Lisans 5 5,05 33,00 50,72 
Doktora - -  42,10 

Gelir Düzeyi 

4000’den az - -  - 

0,457 
4001-8000 22 22,22 38,00 43,22 
8001-12000 73 73,74 34,36 51,82 
12000’den fazla 4 4,04 34,50 53,50 

Unvan 
Muhasebeci 51 51,52 34,08 49,49 

0,315 Mali Müşavir 37 37,37 34,00 46,26 
Yeminli Müşavir 11 10,10 35.00 61,55 

Çalışma Yılı 

1 yıldan az  0,00   
0,039* 

 
2-4 

1-5 yıl 7 7,07 31,00 25,36 
5-10 yıl 36 36,36 33,83 45,86 
10-20 yıl 55 55,56 34,71 55,91 
20 yıldan fazla 1 1,01 34,00 46,50 

Mükellef Sayısı 

1-50  19 19,19 33,26 44,61 

0,575 
51-100  71 71,72 34,28 50,70 
101-150 9 9,09 34,67 55,89 
151 ve üstü -    



Seval ELDEN ÜRGÜP 

 1214 

Tablo 1’deki bulgulara göre, ankete katılanların yaklaşık %21’i kadın, %78’i erkektir. 
Katılımcıların %6’sı 26-30 yaş, %38’i 31-40 yaş, %43’ü 41-50 yaş aralığındayken, %12’si 50 yaş 
üstüdür. Katılımcıların %60’ı lisans mezunuyken, %34’ü ön lisans mezunudur. Sadece %5 yüksek 
lisans mezunu vardır. Anket katılımcılarının %73 gibi yüksek oranlı kısmının gelir düzeyi 8000 
ve 12000 TL arasındadır. Katılımcıların %22’si 4000-8000 TL arasında gelir elde ederken, sadece 
%4 gibi az bir oranda 12000 TL’den fazla gelir elde eden bulunmaktadır. Katılımcılar çalışma 
süresi bakımından en yüksek oranla (%55) 10 ve 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. 5-10 yıl arasında 
tecrübeye sahip olanlar %36 oranında, 1-5 yıl %7 oranında ve 20 yıldan fazla tecrübeliler %1 
oranındadır. Mükellef sayısı bakımından en fazla olan oran 51-100 mükellef ile %71 
düzeyindedir. 1-50 mükellefi olanların oranı %19, 101-150 mükellefi olanların oranı ise %9 
düzeyindedir.  

Çalışanları hileye yönelten faktörleri belirlemek üzere çok sayıda yerli ve yabancı araştırma 
yapılmıştır. Araştırmaların iki odak noktası bulunmaktadır. Bunlardan ilki hangi tür hilelerin 
yapıldığına yönelikken, ikincisi hile yapanın hileyi hangi güdüyle yaptığıdır. Araştırmacılar, bu 
soruların cevabını farklı yönleri ile açıklamaya çalışmıştır. Elde edilen bulgular sosyal, ekonomik, 
çevresel faktörlerin çalışanları hileye yönelttiğini göstermiştir. Ayrıca çalışanların kişilik 
özelliklerinin hileye yönelten unsurlar arasında olduğu belirlenen bulgular arasında yer 
almaktadır (Yazıcı, 2018:844). Çalışmamızda muhasebe meslek mensuplarını hileye yönelten 
farklı faktörleri belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. 

 

Tablo 2. Meslek Mensuplarını Hileye Yönelten Kişisel Özellikler 

Maddeler En Düşük Düşük Orta Yüksek En yüksek Ortalama 

Etik değerlerde eksiklik bulunmaktadır - 42 34 23 - 2,81 

Muhasebe çalışanlarının dikkatsizlik ve 
dalgınlığı hataların yapılmasına neden 
olmaktadır 

- 1 21 76 1 3,78 

Ekonomik koşulların ve gelir düzeyinin etkisiyle 
hile yapılmaktadır 

-  26 72 1 3,75 

 

Tablo 2’ye göre katılımcıların %28’i etik değerlerde eksikliğin düşük seviyede olduğunu, %22,7’si 
orta seviyede, %15,3’ü ise yüksek seviyede olduğunu düşünmektedir. Bu sonuçlar, literatür 
araştırmalarını genel olarak destekler yöndedir. Hileyi önlemede etik değerleri artırıcı 
faaliyetlere önem verilmesi gerekliliği dikkat çekmektedir.  

Tablo 3. Meslek Mensuplarının Eğitim Koşulları ve Hileye Yönelmesi 

Maddeler En Düşük Düşük Orta Yüksek En yüksek Ortalama 

Muhasebe eğitimlerinde hile bilinci yeterince 
oluşturulamamaktadır 

- 5 51 42 1 3,39 

Muhasebe bilincinin gelişmesinde muhasebe 
eğitimi alınmasının önemi büyüktür 

- 5 34 56 4 3,60 

Sektöre yeni katılan meslek mensuplarında hile 
bilinci zayıftır 

- 5 36 58 - 3,54 
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Tablo 3’e göre, katılımcıların %34’ü muhasebe eğitimlerinde hile bilincinin oluşturulmamasının 
orta seviyede, %28’i ise yüksek seviyede olduğu düşüncesindedir. Mesleki eğitim 
müfredatlarında hilenin uzun dönemde yol açtığı problemlerin vurgulanması bu noktada önemli 
görülmektedir. Mesleki eğitim aşamalarında ve meslek hayatında etik değerlere bağlılık 
bilincinin oluşturulması olumlu katma değer yaratacaktır. 

 

Tablo 4. Meslek Mensuplarının Dışında Hileye Neden Olan Unsurular 

İç kontroller yetersizdir - 2 50 44 3 3,48 

Denetim mekanizmasının yetersiz olması - 2 55 42 - 3,40 

Cezaların yetersizliği - 1 82 16 - 3,15 

İşletmelerden gelen baskıların yoğun olması 2 21 30 38 8 3,29 

İşletmelerin yanıltıcı belgelerle işlem yaptırmaya çalışması - 14 44 34 7 3,34 

 

Tablo 4’te belirtilen tüm maddeler için katılımcıların verdikleri puanların ortalaması orta 
düzeydedir. Gerekli denetim mekanizmaları ve cezalar ile hilenin önlenmesinde başarı 
sağlanacaktır. Hile bilinci için bu maddelerin etkisi orta seviyededir. Bu sonuç, hile bilincine 
yönelik faaliyetlerin artırılması gerektiğini göstermektedir.  

Bu soruların yanı sıra literatürdeki çalışmalardan farklı olarak meslek mensuplarına göre 
işletmelerin hile konusuna yönelik görüşleri de araştırılmıştır. Bu gruptaki sorular, işletmelerin 
meslek mensuplarını yönlendirme eğilimlerinin varlığını belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. 

Tablo 5. Meslek Mensuplarınca Sivas’ta Faaliyet Gösteren İşletmelerin Hile Olgusuna 
Yaklaşımları 

Maddeler Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum 

Ortalama 

İşletmeler hileyi büyük bir problem olarak 
görmektedir. 

 

20 

 

65 

 

11 

 

3 

 

- 1,97 

İşletmelerde hile bilinci gelişmiştir.   

7 

 

78 

 

14 

- 

3,07 

Hile bilinci sektörel sorundur. - - 65 33 1 3,35 

İşletmeler hile riskine yönelik değerlendirme 
süreçleri takip etmektedir. 

 

- 

 

- 

 

13 

 

82 

 

4 3,91 

İşletmelerde iç denetim birimi hileleri ortaya 
çıkarmak için gerekli faaliyetleri takip 
etmektedir. 

 

- 

 

- 

 

9 

 

83 

 

7 3,98 

İşletmelerde muhasebe sistemi hileleri 
önlemek amacıyla yeniden düzenlenmelidir. 

 

- 

 

- 

 

5 

 

76 

 

18 4,13 
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Tablo 5’te belirtilen sorularda, işletmelerin meslek mensuplarını hileye yöneltecek etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu (%85,9) Sivas’taki işletmeler için 
hilenin bir sorun oluşturmadığını düşünmektedir. Bu olumlu sonuç, işletmelerin hileyi önemli 
bir araç olarak görmedikleri yönünde fikir oluşturmaktadır. Katılımcılar “hile bilincinin sektörel 
bir sorun olduğu konusunda ise kararsız kalmaktadırlar. %22 si ise bu görüşe katılmaktadır. 

Tablo 6. Meslek Mensuplarınca İşletmeleri Hileye Yönlendiren Faktörler 

Maddeler Tamamen 
katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum 

Ortalama 

İşletme içi yolsuzlukları 
gizlemek için sık sık 
hileye 
başvurulmaktadır. 

 

1 

 

10 

 

24 

 

62 

 

2 

3,55 

İşletmelerin durumu 
hileye başvurularak 
kötü gösterilmekte ve 
ortaklara az kar dağıtımı 
yapma amacı vardır. 

 

3 

 

- 

 

26 

 

66 

 

4 

3,72 

Vergi oranlarının 
yüksek olması 
işletmeleri hileye 
yönlendirmektedir. 

 

- 

 

4 

 

26 

 

66 

 

3 

3,69 

Kredi ve teşviklerden 
yararlanmak için mali 
durumun iyi 
gösterilmeye çalışılması. 

 

- 

 

1 

 

30 

 

66 

 

2  

3,70 

İşletmeler hile riskine 
yönelik değerlendirme 
süreçleri takip 
etmektedir. 

 

- 

 

- 

 

13 

 

82 

 

4 

3,91 

İşletmelerde iç denetim 
birimi hileleri ortaya 
çıkarmak için gerekli 
faaliyetleri takip 
etmektedir. 

 

- 

 

- 

 

9 

 

83 

 

7 

3,98 

İşletmelerde muhasebe 
sistemi hileleri önlemek 
amacıyla yeniden 
düzenlenmelidir. 

 

- 

 

- 

 

5 

 

76 

 

18 

4,13 

Tablo 6’da belirtilen düşüncelere katılımcıların çoğunluğu katılmaktadır. Hile faaliyetlerinin 
çözümüne yönelik alınan tedbirlerde bu eğilimlerin dikkate alınması oldukça önemli 
görülmektedir. Böylece hile ile etkili bir şekilde mücadele edilerek, hilenin yol açtığı ekonomik 
kayıpların önüne geçilecektir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Muhasebe hileleri işletmelerin yanlış kararlar vermesine neden olmaktadır. Bu durum ülke 
ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik etkinliğin bozulması, rekabeti olumsuz 
yönde etkileyerek gelişmişlik düzeyini azaltıcı unsur olabilmektedir. Bu nedenle hile 
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faaliyetlerini azaltıcı her bir önlem aslında ülke ekonomisine pozitif etki yapan bir ortam 
oluşturmaktadır. Bu noktada hileye neden olan faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Hile 
faaliyetleri çalışanların karakteristik özelliğinden kaynaklanabileceği gibi farklı pek çok nedenle 
yapılabilmektedir. Aslanzade (2017), hile yapan çalışanların karakteristik özelliklerinde 
farklılıklar olduğunu savunmaktadır. Bazı kişisel özelliklere sahip olanların daha fazla hile 
yapma eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca çalışma koşullarının da hile eğilimi 
üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Kişisel özelliklerin yanı sıra işletmelerden gelen 
baskıların da müşteri ve kazanç kaybına yol açmaması adına hileye yöneltebilecek zemin 
oluşturması muhtemel görülmektedir. Buradan hareketle hileye yönelten unsurların belirlenmesi 
önem taşımaktadır. Ulucan, Özkul ve Özdemir (2018), çalışanlardaki hile bilincini ölçmeye 
yönelik çalışmasında ulaştığı ilk bulgu, hilenin önemli bir sorun olduğu ve etik değerlerin 
eksikliği olmuştur. Bu çalışmada Sivas örnekleminde meslek mensuplarının hileye 
yönelimindeki eğilimler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda katılımcılar etik değerlerin 
eksikliği ve muhasebe eğitimlerinde hile bilincinin yeterince kazandırılamadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Gerçek durumu gizleme, kar dağıtımını değiştirme vergi ve teşviklerden 
yararlanmak üzere işletmelerin hileye yönlendirmesi söz konusudur. Bu sorunun çözümü içinse 
anket katılımcıları denetimlerin artırılmasının çözüm olacağını düşünmektedir. Artan denetim 
ve caydırıcı cezalar ile hileye neden olan baskı unsurları kontrol altına alınabilir. Diğer yandan 
kişisel özelliklerin yönlendirmesiyle yapılan hile faaliyetlerini eğitim sistemindeki düzenlemeler 
ve etik değerlere bağlılığın artırılması yönünde geliştirilebilecektir.  
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Öz 

Tasarruflarını finansal piyasalarda değerIendirmek isteyen yatırımcılar için potansiyel yatırım 
araçları hakkında bilgi sahibi olmak büyük öneme sahiptir. Finansal piyasada yer alan finansal 
analistler, yatırım araçları hakkında bilgi toplama, analiz etme ve yorumlama kabiliyetleri 
açısından yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan yatırımcılar için önemli bir başvuru kaynağı 
niteliğine sahiptirler. Elde etmiş oldukları bilgileri yorumlayarak yatırım araçlarının gelecekteki 
değeri hakkında tahminler oluşturmakta ve yatırımcılara sundukları tavsiyeler yoluyla 
yönlendirici olmaktadırlar. Çalışmada, finansal analistlerin Ocak 2010 - Ocak 2018 döneminde 
Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan pay senetlerine yönelik 14.560 hedef fiyat tahmini ve 
finansal tavsiyeleri analiz edilmiştir. Veriler öncelikle genel açıdan ele alınmış, tahminlerin 
vadeleri açısından hedeflenmiş fiyatlara ulaşma düzeyleri ve finansal tavsiye türlerine göre 
performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Pay senetlerinin gerçekleşmiş fiyatları ile 
analistlere ait fiyat tahminleri arasındaki ilişki korelasyon analizleriyle ele alınmış, iki değişken 
arasındaki ilişkinin gücü açısından değerlendirilmiştir. Bulgular, çalışma kapsamındaki veriler 
için finansal analistlerin hedef fiyat tahminlerinde genel olarak başarılı olduğunu göstermiştir. 
Analist fiyat tahminlerinin kısa vadede (tahmin yapıldıktan sonraki bir hafta içinde) daha başarılı 
oldukları, satın alma yönündeki tavsiyelerde en yüksek performansa sahip oldukları 
görülmüştür.  
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Abstract 

For investors who want to value their savings in financial markets, it is of great importance to 
have information about potential investment instruments. Financial analysts in the financial 
market are an important source of reference for investors who do not have sufficient knowledge 
and experience in terms of their ability to gather, analyze and interpret information about 
investment instruments. By interpreting the information, they have obtained, they make 
predictions about the future value of investment instruments and guide the investors through 
the advice they offer. In the study, 14,560 target price forecasts and financial recommendations 
of financial analysts for stocks traded in Borsa Istanbul between January 2010 and January 2018 
were analyzed. First of all, the data were handled in general terms, and it was aimed to analyze 
the performance of the forecasts in terms of their maturities, their level of reaching the targeted 
prices and the types of financial advice. The relationship between the realized prices of the stocks 
and the price predictions of the analysts was handled by correlation analysis and evaluated in 
terms of the strength of the relationship between the two variables. The findings showed that 
financial analysts were generally successful in target price predictions for the data within the 
scope of the study. It has been seen that analyst price forecasts are more successful in the short 
term (within a week after forecasting) and have the highest performance in buying 
recommendations. 

 
Keywords: Financial Analyst, Financial Recommendation, Financial Forecast, Forecast 
Accuracy, Borsa İstanbul. 
Received: 01.07.2022 
Accepted: 04.09.2022 
 
Suggested Citation:  
Şahin, Y. (2022). Evaluation of Financial Analyst Forecasts and Recommendations in Terms of 
Duration and Recommendation Types, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 
5(9): 1219-1234. 



Yaşar ŞAHİN 

 1221 

GİRİŞ 

Finansal piyasalar, bireysel ve kurumsal yatırımcıların tasarruflarını güvenli bir ortamda 
değerlendirebilmelerine olanak sağlayan platformlardır. Piyasada yer alan yatırım araçları; risk, 
getiri, vade gibi pek çok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahip olup pay senedi yatırımları da 
yatırımcılar için önemli yatırım alternatiflerinden biridir. Ancak pay senedi yatırımlarının sabit 
getiri sunmamakta olması ve finans piyasalarındaki hareketliliğin pay senedi değerlerini ve 
dolayısıyla yatırımcıların elde edecekleri getiri miktarını etkilemekte olması, yatırımcıların 
olabildiğince hızlı şekilde en uygun pozisyonu almalarını gerektirmektedir. 

Özellikle bireysel yatırımcılar için piyasayı sürekli takip etmek ve pay senetlerinin potansiyelini 
öngörebilmek için analizler yapmak oldukça zordur. Pay senetlerinin gelecekteki değeri 
hakkında öngörü yapabilmek; genel ekonomik trend, pay senetlerinin ait olduğu şirket, 
bulunduğu sektör, şirketlerin pazardaki konumu gibi pek çok bilgiye sahip olmayı 
gerektirmektedir. Bu noktada sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri ile yatırım araçlarını ayrıntılı 
şekilde değerlendirerek yatırımcılara belli bir ücret karşılığında, üyelik şartıyla ya da kamuya 
açık olacak şekilde raporlar sunan finansal analistler ve analist raporları önemli bir kaynak olarak 
ortaya çıkmaktadır (Altınkılıç vd., 2013: 2550).  

Finansal analistler yatırım araçları hakkında çeşitli kaynaklardan topladıkları geniş çaplı bilgileri 
harmanlayarak analiz eden, yatırım aracının gelecekteki değeri hakkında tahminlerde bulunarak 
yatırımcılara pozisyon almaları yönünde tavsiyelerde bulunan piyasa aktörleridir. Finansal 
analistler pay senetleri hakkındaki analizlerini pay senetlerine ait hedef fiyat tahminleri sunarak 
gerçekleştirmekte ayrıca pay senetlerine yönelik finansal tavsiyeler sunarak da 
raporlamaktadırlar (Brauer ve Wiersema, 2018: 220). Finansal tavsiye, bir ya da daha fazla yatırım 
aracı için; kamu, yatırım bankaları ya da aracı kurumlar tarafından hazırlanmış, yatırım aracının 
mevcut ya da gelecekteki değerine yönelik bir yatırım stratejisi öneren bilgi ve araştırmalar 
topluluğu olarak adlandırılmaktadır (Altındaş, 2008: 3). Analistler, raporları doğrultusunda 
kategorilere ayrılmış; satın al, elde tut ve sat şeklinde tavsiyelerde bulunarak hem yatırım kararı 
almak için yeterli bilgiye sahip olmayan yatırımcıların bilgi açığının kapanmasına yardımcı 
olmakta hem de tavsiyeleri doğrultusunda yatırımların yönlenmesini ve yatırımcıların daha fazla 
getiri elde etme imkânına kavuşmasını sağlamaktadırlar (Martinez, 2010: 90). Ayrıca 
gerçekleştirmiş oldukları analizler doğrultusunda pay senetlerinin muhtemel hedef fiyatları için 
tahminler oluşturmakta, bu tahminler yoluyla yatırımcılar için niceliksel bir değer ortaya 
koymaktadırlar. 

Finansal analistlere ait tavsiyeler yatırımcı kararları ve dolayısıyla elde edebilecekleri getiri 
miktarı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Finansal piyasadaki pek çok yatırımcı, finansal 
analistlerin piyasadaki tecrübesi, birikimi ve yatırım araçları konusunda uzmanlıkları nedeniyle 
analistlerin portföy seçimlerine ve pay senetlerine yönelik tavsiyelerine güvenerek yatırımlarını 
şekillendirmektedirler. Bu doğrultuda analist tavsiyelerinin başarı düzeyi hem yatırımcılar hem 
de finansal tavsiyelerin performansı açısından önem arz etmekte olup yatırımların etkinliği 
açısından da değerlendirilmesini gerekli kılmıştır (So, 2013: 615). 

Çalışmada finansal analistler tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerine yönelik 
Ocak 2010 - Ocak 2018 dönemini kapsayan finansal tahmin ve tavsiyeler ele alınarak analiz 
edilmiştir. Finansal analist tahmin ve tavsiyelerine ait başarı seviyesi genel itibariyle ve 
analistlerin satın al, sat ya da tut şeklinde ifade ettikleri tavsiye türleri açısından ele alınarak 
belirtilen dönemde hangi yöndeki tavsiyelerinin daha başarılı olduğu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada ele alınan finansal tavsiyelere ait başarı düzeyi vadeleri açısından 
da ele alınarak finansal analistlere ait hedef fiyat tahminlerinin hangi vadelerde gerçekleşmekte 
olduğu, çalışma kapsamındaki veriler doğrultusunda incelenmiştir.  



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9): 1219-1234. 

 1222 

Çalışma kapsadığı dönem, verilerin büyüklüğü, elde edildiği aracı kurum ya da finansal 
analistlerin çeşitliliği açısından Borsa İstanbul’da yer alan pay senetlerine yönelik tahmin ve 
tavsiyeleri ele alan çalışmalardan ayrım göstermektedir. Literatürde Borsa İstanbul örneklemine 
ait az sayıda çalışma yer almakta olup bu çalışmada tahminlerin gerçekleşme vadesi, tavsiye 
türlerindeki başarı seviyesi ele alınmış, finansal analistlerin hangi vadelerde ve tavsiye türlerinde 
daha başarılı olduğunun tespitine katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

 

LİTERATÜR 

Finansal analist tahmin ve tavsiyelerine ait çalışmalar başta analist tavsiyelerinin tutarlılığı, 
yatırımcıların getiri beklentilerinin karşılanma düzeyi olmak üzere çeşitli yönleri ile ele 
alınmıştır. Çalışmalarda hedef fiyat tahminlerinin başarısı ve tavsiyelerin yatırımcı getirilerine 
etkisi ön planda yer almış, tahmin ve tavsiyelerin fiyatlar üzerindeki etkisi, analistlere ait 
özellikler gibi etkenler açısından da incelenmiştir. Çalışmanın literatür kısmı analistlerin tahmin 
ve tavsiyelerinin yatırımcı getirilerine etkisi, analist beklentilerindeki genel eğilimler, tahmin ve 
tavsiyelerin başarı düzeylerine ait çalışmalar çerçevesinde ele alınmıştır.  

Analist raporları doğrultusunda yapılan yatırımların ve tavsiyelerin performansının 
değerlendirildiği çalışmalarda Givoly ve Lakonishok (1979), finansal analistlere ait tahmin ve 
tavsiyeleri New York Borsası’nda işlem gören pay senetleri için analiz etmişlerdir. Çalışmada 
analistlere ait finansal tavsiye ve tahminlerin yatırımcıların piyasa üstünde getiri elde etmesinde 
katkı sağladığını görülmüş, analistlerin performansının fiyatları tahmin etmede başarılı olduğu 
ifade edilmiştir. Benzer sonuçlara sahip başka bir çalışmada Womack (1996), ABD'deki büyük 
aracı kurumlarda yer alan finansal analistlere ait tavsiye ve fiyat tahminlerini Fama ve French üç 
faktör modelini kullanarak ele almış, analist tavsiyelerine uygun yatırımların anormal getiri 
sağladığını tespit etmiştir. 

1997-1999 dönemine ait finansal tahmin ve tavsiyeleri Fama ve French üç faktör modeli ve 
regresyon analiziyle ele alan Brav ve Lehavy (2003), analist tahmin ve tavsiyelerine uygun 
yatırımların özellikle kısa vadede anormal getiri elde edebilmekte olduğunu ifade etmiştir. 
Finansal analist önerilerine uygun portföylerin getirisini analiz eden Barber vd. (2006), 1996-2003 
yılları arasındaki finansal tavsiyeleri ele aldıkları çalışmalarında, finansal tavsiyelerin 
yatırımcıların anormal getiri elde etmesinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. He (2009), 
Avustralya borsasındaki pay senetlerine yönelik analist tavsiyelerinin yatırımcılara sağladığı 
getirinin değerini 1997-2007 dönemi verileri üzerinden Black-Litterman modeli ile analiz etmiştir. 
Çalışmasında özellikle satın alma yönündeki tavsiyelere uygun portföylerin piyasadan daha 
yüksek getiri elde etmeyi sağladığını ifade etmiştir.  

Satın alma yönündeki tavsiyelerin performansı ile paralellik gösteren başka bir çalışmada Farooq 
ve Ali (2014) MENA bölgesi verilerini ele almışlardır. Çalışmada MENA bölgesinde faaliyet 
gösteren finansal analistlerin alış tavsiyelerinin anormal getiri sağlamakta iken satış 
tavsiyelerinde başarılı olmadıklarını ifade etmişlerdir. Crawford vd., (2012) ABD borsasında 
faaliyet gösteren analistlerin 2008-2010 dönemine ait tahmin ve tavsiyelerini, Franck ve Kerl 
(2013) 2005-2009 döneminde Avrupa borsalarındaki pay senetlerine yönelik veriler ile ele 
almışlarıdır. Her iki çalışmada da finansal analist tavsiyelerinin yatırımcılara avantaj sağladığı 
ve anormal getiri elde etme imkânı sağladığını ifade etmişlerdir.  

Finansal analist tahminlerinin etkinliği yanında analistlerin tahmin ve tavsiyelerde ortaya 
koydukları genel eğilimler de çalışmalarda ele alınan konulardan biri olmuştur. Genel itibarı ile 
tavsiyelerin hangi yönde oluşturulmuş olduğunun analiz edildiği çalışmalarda analistlerin 
tahmin ve tavsiyelerdeki genel eğilimleri dikkate alınmıştır. Womack (1996) çalışmasında 
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analistlerin satış tavsiyelerini daha az sayıda kullanılmış olduğunu tespit etmiş, analistlerin 
olumlu ve iyimser tahminler sunmakta olduğunu ifade etmiştir. Satın alma yönündeki 
tavsiyelerin ise daha başarılı olup, kısa vadede yatırımcılara piyasa üstünde getiri sağlamakta 
olduğunu ifade etmiştir. 

Keane ve Runkle (1998), 1983-1991 dönemleri arasındaki verileri analist yanlılığını tespit etmek 
amacıyla tahmin hatası yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmada finansal analist tavsiyelerinin 
büyük kısmının alış yönlü eğilim içinde olduğu, tavsiyelerin yatırımcı kararlarında etkili olduğu 
ve analistler tarafından elde edilen verilerin pay senetlerinin piyasa değerini tahmin etmede etkili 
bilgilerden derlenmiş olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Easterwood ve Nutt (1999), 
1982-1995 dönemine ait verileri tahmin hatası yöntemiyle ele almış, finansal analist tavsiyelerinin 
iyimserlik göstermekte olduğunu tespit etmişlerdir. 

Michaely ve Womack (1999), analist tavsiyelerini finansal analistlerin bünyesinde yer aldıkları 
aracı kurumlar lehine gösterecekleri yanlılık açısında ele almışlardır. Çalışmada analistlerin 
kişisel gelirlerini ve kurum çıkarlarını gözeterek hareket etmekte olduklarını, tahmin ve 
tavsiyelerde tarafsız davranmadıklarını tespit etmişler, olumlu ve iyimserlik içeren tahminler 
oluşturma eğilimi gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Benzer sonuçlara sahip çalışmalarda Brav ve 
Lehavy (2003), Coen ve Desfleurs (2004), Agrawal ve Chen (2005), Cowen vd. (2006), Ljungqvist 
vd. (2007) analist tahminlerinde iyimser bir olgunun varlığını tespit etmişlerdir. 1988-2005 
dönemindeki Finlandiya borsası verilerini ele alan Rothovius (2007), 1995 2003 dönemine 
Brezilya borsası verilerini analiz eden Martinez (2010), finansal analistlerin tavsiyelerinin 
performansını örnek olay çalışması yöntemi ile analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgular 
tavsiyelerin büyük kısmının satın alma yönünde olduğunu, analist tahmin ve tavsiyelerinin 
büyük ölçüde iyimserlik içerdiğini göstermiştir. 

Analistler tarafından ortaya koyulmuş hedef fiyat tahminlerinin ne vadede gerçekleşmekte 
olduğu da finansal analist performanslılarının değerlendirilmesinde önemli bir faktör olarak 
ortaya çıkmaktadır. Analist tahminlerinin vadeleri açısında ele alındığı çalışmalarda Martinez 
(2010), analist hedef fiyat tahminlerinin tahmin süresinden sonraki 30 gün boyunca oldukça iyi 
performansa sahip olduğunu tespit etmiştir. Crawford vd., (2012), ABD borsasına ait verileri, 
Leela ve Shanmugham (2014), Hindistan borsasındaki analist tavsiyelerinin etkisini örnek olay 
çalışması yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmalarda tavsiyelerinin özellikle kısa vadede yüksek 
performansa sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

Arand vd., (2015), İsviçre ABD, Japonya ve EU5 ülkeleri ve borsalarındaki analist raporlarının 
etkinliğini korelasyon ve regresyon analizi yöntemleriyle ele almış, finansal analistlerin kısa 
vadede daha yüksek performans gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Bedelova vd., (2017), Borsa 
İstanbul’da yer alan pay senetlerine yönelik analist tavsiyelerini piyasa etkinliği açısından ele 
almışlar, elde edilen bulgularda analist tavsiyelerinin kısa vadede etkili olduğunu tespit 
etmişlerdir.  

Literatürde analistlere ait tahmin ve tavsiyelerin yatırımcı getirileri üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olmadığını ifade eden çalışmalar da yer almaktadır. Fjeldsted (2005), finansal tavsiyelerin 
etkinliğini, Danimarka 2002-2005 dönemi finansal tavsiyeleri kullanarak örnek olay çalışması 
yöntemiyle analiz etmiştir. Araştırmada, analistlerin ve yazılı basında yer alan tavsiyelerin piyasa 
üstünde bir getiri sağlamada etkili olmadığı, tavsiyelerin kısa vadede yatırımcılara anormal getiri 
sağlamakta olsa bile uzun vadede piyasa düzeyinde kaldığını tespit etmiştir. Erdogan vd., (2010), 
Borsa İstanbul’da sanayi sektöründe yer alan pay senetlerine yönelik analist tavsiyelerinin 
etkinliğini ele almış, tavsiyelerin dikkate değer ölçüde anormal getiri sağlamadığını ifade 
etmişlerdir. Antonio vd., (2015), analistlere tavsiyelerine uygun portföy ile anormal getiri elde 
etme potansiyelini, Brezilya piyasası verileri üzerinden zaman serileri analizi ile incelemişlerdir. 
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Çalışmada tavsiyeler doğrultusunda oluşturulan portföy getirilerinin anormal getiri içermediği 
tespit edilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Finansal analistlerin performansı, yatırım araçlarının gelecekte ortaya çıkması beklenen fiyat 
tahminleri ve finansal tavsiyelerin yatırımcılara sağladığı fayda açısından önem arz etmektedir. 
Pay senetleri yatırımlarına yönelik analist tavsiyelerinin ve fiyat tahminlerinin etkinliği, analist 
tavsiyelerinden sonraki pay senedi gerçek değerlerinin tahmin değerlerine yakınlığı açısından 
değerlendirilmektedir. Araştırmanın amacı, finansal analist pay senedi fiyat tahminlerinin ve 
finansal tavsiyelerinin gerçekleşmiş fiyatlara ne ölçüde yakın veya uzak olduğunun, bu yakınlık 
veya uzaklığın performansının genel açıdan tespit edilmesi, finansal tavsiyenin türü açısından 
ve finansal tavsiyenin yapıldığı tarih ile hedef fiyat tahmininin gerçekleştiği vade açısından 
değerlendirilmesidir. 

Çalışmada analistlere ait fiyat tahmin değerleri ile pay senetlerinin gerçekleşen fiyatları 
arasındaki ilişki ve uyum, korelasyon analizleri yöntemi ile ele alınmıştır. Sayısal ve sürekli 
yapıya sahip değişkenler arasında yapılan karşılaştırmalar istatistiksel olarak en yaygın şekilde 
korelasyon testleriyle incelenmektedir. Ya da iki sürekli değişkenin birbirileri ile ilişki içinde olup 
olmadığını, her iki değişken değerlerinin azalış ve artışlarda eş yönlü ve beraberce hareket edip 
etmemekte olduğunu (kovaryans) belirlemektedir (Field vd., 2012: 206). İki değişken arasındaki 
standartlaştırılmış kovaryans, korelasyon katsayısı olarak tanımlanmış, nasıl hesaplanmakta 
olduğu aşağıda sunulmuştur.  

r = !"#!"
$!$"

= ∑('#('))(+#(+,)
(-(.)$!$"

                (1) 

Formülde, 𝑐𝑜𝑣!"; pay senedinin tahmini değeri (x) ile gerçekleşmiş pay senedi değeri (y) 
arasındaki kovaryansı, 𝑠!; pay senedinin tahmini değeri (x) standart sapması, 𝑠", pay senedi 
gerçekleşmiş değerine ait (y) standart sapmasıdır. Bu doğrultuda bir pay senedinin ait tahmin 
edilen değer (x) ile o pay senedine yönelik tahmin tarihi sonrasındaki gerçek değer (y) arasında 
hesaplanan korelasyon değeri, her iki değere ait kovaryansının, bu iki değerin standart 
sapmalarının çarpımına bölünmesiyle elde edilebilmektedir.  

Çalışmada ele alınan pay senetlerinin tahmin edilen değerleriyle gerçekleşen değerleri arasındaki 
ilişki, elde edilen korelasyon katsayılarının ve bu katsayılara ait değerlerin p<0.005 düzeyinde 
anlamlı olmasına bakılarak ele alınmış, finansal analistlere ait fiyat tahminleri ve tavsiyeler genel 
açıdan, tavsiyenin türü ve her iki değişken arasındaki uyumun vadesi açısından ayrı ayrı 
incelenmiştir.  

 

BULGULAR 

Çalışmada Borsa İstanbul bünyesinde yer alan, Ocak 2010 - Ocak 2018 dönemi arasında finansal 
analistler tarafından kesintiye uğramadan hakkında tahmin ve tavsiyelerde bulunulmuş pay 
senetlerine ait veriler ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan veriler, analistlere ait haftalık tavsiye 
listelerinden oluşan raporlardan ve pay senetlerinin aynı tarihlerdeki gerçek fiyatlarından 
oluşmaktadır.  
Tablo 1’de ilgili dönemde finansal analistlere ait, ilgili dönemde pay senetleri için yapılmış 
tahmin değerleri genel olarak yer almakta, tavsiye türlerinin toplam içindeki sayıları ve payları 
görülmektedir. 
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Tablo 1. Veri Setinde Yer Alan Finansal Tahmin ve Tavsiyelerin Genel Görünümü ve Dağılımı 

SEKTÖR 
ÖNERİ TÜRÜ (Miktar ve Toplam İçindeki Payı) 

TOPLAM 
SAT AL TUT 

Bankacılık 
209 1446 1257 2912 

37.25 % 19.01 % 19.67 % 20 % 

Holding 
14 1413 237 1664 

2.5 % 18.57 % 3.71 % 11.43 % 

GYO 
0 664 168 832 

0 % 8.73 % 2.63 % 5.71 % 

Sanayi 
338 4084 4730 9152 

60.25 % 53.69 % 74 % 62.86 % 

TOPLAM 
561 7607 6392 14560 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, finansal analistler 2010 - 2018 döneminde  farklı sektörlerde yer alan 
35 şirkete ait pay senetlerine yönelik 14.560 hedef fiyat tahmini ve finansal tavsiye 
gerçekleştirmiştir. Analistlere ait tahminlerin 7.607 tanesi pay senetlerinin satın alınmasına 
yönelik olumlu içeriğe sahip olup, 6.392 tanesi pay senetlerinin elde tutulmasını önermektedir. 
Olumsuz içeriğe sahip 561 tavsiye ise pay senetlerinin satılmasını önermekte olup örneklem 
içinde en az paya (%3,85) sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada kullanılan verilerde sanayi 
sektörü dışındaki tüm sektörlerde satın alma yönündeki tavsiyeler en yüksek paya sahip iken, 
sanayi sektöründe de yine olumlu bir görüş barındıran elde tutma tavsiyesi en yüksek payı 
oluşturmaktadır.  

 

Finansal Analist Tavsiyeleri ve Gerçekleşmiş Fiyatlar Arasındaki İlişkinin Vadesi 
Açısından Analizi 

Çalışmanın temel amaçlarından biri finansal tavsiyelerin ve hedef fiyat tahminlerinin tahmin 
tarihinden ne kadar sonra gerçekleştiğinin tespiti, analist tahminlerinin gerçekleşmiş fiyatlara ne 
ölçüde yaklaşmış olduğunun belirlenmesidir. Dolayısıyla yatırımlarını analist tavsiyeleri 
doğrultusunda gerçekleştirmiş yatırımcıların hedef getiri seviyesine ne kadar süre içinde ya da 
ne ölçüde yaklaşmış olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.  

Çalışma kapsamında yer alan dönem ve tavsiye türü ayrımı yapılmaksızın, analist hedef fiyat 
tahminleri ve pay senetlerinin gerçek fiyatları arasındaki ilişki öncelikle genel açıdan ele 
alınmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan verilerin tamamı tavsiye türü, dönem ya da sektör 
ayrımı yapılmaksızın ele alınarak hedef fiyat tahminleri ve pay senetlerine ait gerçekleşmiş 
fiyatlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Analizde tahminden sonraki pay senedi gerçek değerleri 
bir hafta sonrasına ait gerçek değerler ve 52 hafta sonrasına ait gerçek değerlere kadar, çalışma 
kapsamındaki haftalar süresince analiz edilmiş, iki değişken arasındaki ilişkinin en yüksek 
olduğu vade tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan korelasyon testleriyle, çalışma kapsamındaki ilk hafta için finansal analistlerin pay 
senetlerine yönelik hedef fiyat tahminleri ile tahminler yayınlandıktan bir hafta sonraki gerçek 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve güçlü değerde korelasyon ilişkisinin var 
olduğu görülmüştür (r=0.985, p<0.001). Bu bağlamda analist hedef fiyat tahminlerinin pay 
senetlerine ait gerçekleşen fiyatlar ile oldukça yakın ilişki içinde olduğu, eş yönlü hareket etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. Analist tahminleri ve pay senetlerinin 1’inci hafta gerçek değerleri 
arasındaki korelasyon ilişkisi Şekil 1’de yer almaktadır. 
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Şekil 1. Pay Senetlerine Ait Tahmini Değerler ve Gerçek Fiyatlar Arasındaki 1. Haftaya Ait 
Korelasyon İlişkisi 
Şekil 1’de pay senetlerinin tahmin değerleri arttıkça ya da azaldıkça bir hafta sonraki gerçek 
değerin de eşgüdümlü hareket ettiği anlaşılmaktadır. Tahminden sonraki ilk hafta için 
hesaplanan bu ilişkinin ilerleyen haftalardaki ilişki seviyesini analiz etmek üzere analistlere ait 
tahmin değerleri sadece tahminden bir sonraki hafta değeri ile değil, kendisinden sonraki ikinci, 
üçüncü hafta, bir ay, iki ay, altı ay, dokuz ay ve bir yıl sonraki değerleri ile de ele alınmıştır. Süreci 
analiz etmenin amacı tahmin değerleri ile gerçekleşen değerleri arasındaki ilişkinin en güçlü 
olarak hangi vadede ortaya çıkmakta olduğunun tespitidir. Yapılan analizde hafta sayısı yani 
tahminden sonraki vade uzadıkça, tahmin değerleri ile gerçekleşen fiyat arasındaki korelasyon 
ilişkisinde sistematik olarak düşüş yaşandığı görülmüştür. Pay senetlerine yönelik tahmin 
fiyatları ile tahminden bir hafta sonra gerçekleşen fiyat arasında ortaya çıkan korelasyon katsayısı 
0,985 iken bir yıl sonra (52. Hafta) ise 0,921’e düşmektedir. Tahmin değerleri ve pay senetlerinin 
gerçekleşen fiyatları arasındaki korelasyon ilişkisinin haftalara göre değişimi Şekil 2’de 
görülmektedir.  

 
Şekil 2. Vadeleri Açısından Tahmin Değerleri ile Gerçekleşen Fiyatlar Arasındaki Korelasyon 
Katsayılarının Değişimi 
Şekil 2’de fiyat tahmini gerçekleştirilen haftadan sonra süre uzadıkça yapılan tahminlerin 
gerçekleşen fiyatlara yaklaşma derecesinin göreceli olarak gittikçe azalmakta olduğu tespit 
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edilmiştir. Bu doğrultuda analistlerin fiyat tahminlerinde en yüksek performansa kısa vadede 
sahip olduğu ifade edilebilmektedir.  

Bulgular, finansal analistlere ait hedef fiyat tahminlerinin pay senetlerinin gerçekleşen fiyat 
seviyesine önemli derecede yaklaşmış olması ve benzer eğilime sahip olması açısından Givoly ve 
Lakonishok (1979), Womack (1996), Brav ve Lehavy (2003), Barber vd. (2006), He (2009), Farooq 
ve Ali (2014), Crawford vd., (2012) ve Franck ve Kerl (2013) tarafından yapılan çalışmalara ait 
sonuçlar ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca hedef fiyat tahminlerinde kısa vadedeki daha 
yüksek performansa sahip olmaları açısından Martinez (2010), Crawford vd., (2012), Leela ve 
Shanmugham (2014), Arand vd., (2015) ve Bedelova vd., (2017) tarafından yapılmış 
çalışmalardaki bulgular ile örtüşmektedir. 
 

Finansal Analist Tavsiyeleri ve Gerçekleşen Pay Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin 
Tavsiye Türü Açısından Analizi 
Finansal analistler yatırım kararı vermek isteyen yatırımcılar için pay senetlerine yönelik fiyat 
tahminleri sunmaları yanında yatırımın yönünü ifade eden tavsiyeler de sunmaktadır. Analist 
tavsiyeleri sayısal bir hedef belirlemekten ziyade yatırım aracının hedef fiyatlarına ait beklentinin 
yönünü ifade etmektedir. Genellikle satın alma, elde tutma ya da satma yönündeki bu 
tavsiyelerin başarısı, tavsiyeden sonraki dönemde ortaya çıkan gerçekleşmiş fiyatlarla tavsiyenin 
türü arasındaki ilişkisinin farklılık gösterip göstermediği açısından finansal analistlerin 
performansının ve yatırımların etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli bir faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
Çalışma kapsamında kullanılan veri setinde pay senetlerine yönelik hedef fiyat tahminleri 
yanında 14.560 finansal tavsiye bulunmaktadır. Tavsiyelerin %52,25’lik kısmı satın alma 
yönünde olup olumlu bir içeriğe sahip olan elde tutma yönündeki tavsiyeler de %43,9’luk pay ile 
en fazla kullanılan tavsiye olarak ikinci sırada yer almaktadır. Pay senetlerinin satılmasına 
yönelik tavsiyeler de %3,85 oranında yer almakta olup Borsa İstanbul’daki pay senetlerine 
yönelik tavsiyelerde bulunan analistlerin iyimser görüşe ve oldukça olumlu beklentilere sahip 
olduğu görülmektedir.  

Finansal analistlerin çalışma kapsamındaki verileri ele alındığında, iyimser görüşe sahip olması 
ve tavsiyelerin satın alma yönünde ortaya çıkan dağılımı açısından Womack (1996), Keane ve 
Runkle (1998), Easterwood ve Nutt (1999), Michaely ve Womack (1999), Brav ve Lehavy (2003), 
Coen ve Desfleurs (2004), Agrawal ve Chen (2005), Cowen vd., (2006), Ljungqvist vd., (2007), 
Rothovius (2007) ve Martinez (2010) tarafından yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile 
uyumlu olduğu görülmektedir.  

Finansal analistlerin hangi tavsiye türünde daha başarılı olduğu hem analist tavsiyelerindeki 
yanlılığın analizi hem de pay senetlerinin fiyat değişikliğindeki yönü öngörebilmeleri açısından 
önem taşımaktadır. Ayrıca finansal analistlere ait tavsiyeler analiz edilirken pay senetlerine 
yönelik satın al, sat ve elde tut tavsiyelerinin ayrı ayrı ele alınması yanında, olumlu içeriğe sahip 
satın al ve elde tut tavsiyeleri bir arada ele alınarak ayrıca değerlendirilmiştir. Tavsiye yapılan 
dönemden sonra ortaya çıkan pay senedi fiyatları arasındaki ilişki korelasyon testleri ile 
incelenmiş, tavsiye sonrasında pay senedinin tavsiye ile elde edilmesi beklenen fiyat yönü ile ne 
ölçüde uyumlu hareket etmiş olduğu hesaplanmıştır.  

Tavsiye türü ve gerçekleşmiş fiyatlar arasındaki analiz sonuçlarına ilişkin verilerin kısa ve uzun 
vadede ortaya çıkan ilişkisi Tablo 2’de görülmektedir.  
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Tablo 2. Tahmin Değerleri ile Gerçekleşmiş Fiyatlar Arasındaki Uyumun Tavsiye Türü ve 
Vadeleri Açısından Korelasyon Değerleri 

Tavsiye 
Türü 

Fiyat Tahmini - Gerçekleşen Fiyat 

1. 
Hafta 

2. 
Hafta 

3. 
Hafta 

4. 
Hafta 

5. 
Hafta 

8. 
Hafta 

12. 
Hafta 

26. 
Hafta 

39. 
Hafta 

52. 
Hafta 

Al 0.991 0.990 0.989 0.988 0.987 0.984 0.980 0.965 0.950 0.939 

Sat 0.982 0.979 0.978 0.977 0.976 0.974 0.975 0.958 0.945 0.938 

Tut 0.984 0.981 0.979 0.976 0.974 0.967 0.958 0.926 0.910 0.898 

Al + Tut 0.986 0.984 0.982 0.981 0.979 0.975 0.969 0.947 0.931 0.920 

Tablodaki değerlere ait anlamlılık düzeyleri p<0.001 düzeyindedir. 

Tablo 2’de bulunan korelasyon katsayılarına ait ilk hafta değerleri ele alındığında pay senetlerine 
yönelik en yakın fiyat tahminlerinin, satın alma yönündeki tavsiye türünde ortaya çıktığı 
(r=0.991, p<0.001) anlaşılmaktadır. Sat yönündeki tavsiyelerin ise en düşük korelasyon 
katsayısına sahip olması nedeniyle göreceli olarak en düşük performansa sahip olduğu (r=0.982, 
p<0.001) görülmektedir. Elde edilen korelasyon değerlerinin, tavsiyenin oluşturulmasından 
sonraki dönemden itibaren vade uzadıkça kademeli olarak zayıfladığı da görülmektedir. Tahmin 
değerleri ile gerçekleşmiş fiyatlar arasındaki korelasyon değerleri her üç tavsiye türü için de 
azalmakta olup, hedef fiyat tahminleri vade uzadıkça gerçekleşen fiyatlardan gittikçe 
uzaklaşmakta, tavsiyenin gücü zayıflamaktadır.  

Analistlere ait fiyat tahminleri ile pay senetlerine ait gerçekleşen fiyatlar arasındaki korelasyon 
değerlerinin çalışma kapsamındaki döneme ait ilk üç haftalık dağılım Şekil 3’te yer almaktadır. 

 
Şekil 3. Tahmin Değerleri ile İlk 3. Haftaya Ait Gerçekleşmiş Fiyatlara Arasındaki Korelasyon 
Değerlerinin Tavsiye Türleri Açısından Dağılımı 
Şekil 3’te tahmin değerleri ile gerçekleşmiş fiyatların ilişki seviyesinin en yüksek olduğu tavsiye 
türü pay senetlerinin satın alınması yönündeki tavsiyelerde görülmekte olup, sat yönlü 
tavsiyelerde en düşük uyum ilişkisi görülmektedir. Ayrıca Şekil 3’te satın alma yönündeki 
finansal tahminler ile gerçekleşmiş fiyat arasında ortaya çıkan uyum benzer seviyede ilerlemekte 
iken, elde tut ve sat türündeki tavsiyelerde haftalar ilerledikçe fiyat tahminleri ile gerçekleşmiş 
fiyatlar arasındaki ilişkinin gücünün giderek zayıfladığı görülmektedir.  
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Şekil 4’te, her ikisi de olumlu içeriğe sahip satın al ve elde tut tavsiyelerinin beraberce ele alınmış 
hali ile sat yönlü tavsiyeleri yer almaktadır. Şekilde hedef fiyat tahminleri ile pay senetlerinin 
gerçekleşmiş fiyatları arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayılarının karşılaştırılmış hali analiz 
kapsamındaki ilk üç hafta için görülmektedir. 

 
Şekil 4. Tahmin Değerleri ile Gerçekleşmiş Fiyatlar Arasındaki Korelasyon İlişkilerinin Tavsiye 
İçeriği Açısından 1., 2. ve 3. Hafta Dağılımı 
Şekil 4’te satın al ve elde tut tavsiyeleri bir grupta ele alınıp, olumsuz içeriğe sahip sat yönlü 
tavsiyeler ile karşılaştırılmıştır. İyimser eğilime sahip (satın alma ve elde tutma) tavsiyelerdeki 
pay senedi fiyat tahminlerinin gerçekleşmiş fiyatlar ile uyum düzeyinin (r=0.985, p<0.001), 
olumsuz içeriğe sahip (satılması yönünde) finansal tavsiyelerden (r=0.982, p<0.001) daha güçlü 
olduğu görülmektedir. Özellikle pay senetlerinin satılması yönündeki tavsiyelerde finansal 
analistlerin göreceli olarak daha başarısız finansal tahminler gerçekleştirmiş olduğu da 
anlaşılmaktadır.  

Elde edilen bulgular sonucunda, çalışma kapsamındaki veriler için satın alma yönündeki 
tavsiyelerin daha yüksek başarı düzeyine sahip olduğu tespit edilmiş, Womack (1996), Keane ve 
Runkle (1998), He (2009) ve Farooq ve Ali (2014) tarafından elde edilmiş sonuçlar ile uyumlu 
olduğu görülmüştür.  
 

Finansal Analist Tavsiyeleri ve Gerçekleşmiş Fiyatlar Arasındaki İlişkinin Yıllar ve 
Tavsiye Türü Açısından Analizi 

Çalışmada ele alınan Ocak 2010 - Ocak 2018 dönemine ait yılların her biri ayrıca ele alınarak 
finansal analistlerin hangi yılda hangi tavsiye türünde daha başarılı olduğu da çalışma 
kapsamında ele alınmıştır. Finansal analistlere ait tavsiyeler, çalışma kapsamındaki yıllar için 
genel ekonomik trend, yıllar bazında ortaya çıkan gelişmeler bağlamında yıllık bazda ve tavsiye 
türleri açısından ele alınmış ve hangi tavsiye türünün hangi yılda daha yüksek performansa 
sahip olduğu da ayrıca analiz edilmiştir.  

Tablo 3’te finansal analistlere ait hedef fiyat tahminlerinin, tavsiye türleri açısından bir hafta 
sonra oluşan gerçekleşmiş fiyatlara yaklaşma düzeyini yıllık bazda gösteren korelasyon sonuçları 
yer almaktadır. 
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Tablo 3. Yıllar ve Tavsiye Türleri Açısından Tahmin Değerleri ile Gerçekleşmiş Fiyatlar 
Arasındaki Korelasyon Değerleri 

TA
H

M
İN

 D
EĞ

ER
İ 

YILLAR TAVSİYE r TAVSİYE r TAVSİYE r 
2010 Satın Al 0.990 Sat 0.993 Elde Tut 0.992 
2011 Satın Al 0.994 Sat 0.971 Elde Tut 0.990 
2012 Satın Al 0.989 Sat 0.695 Elde Tut 0.996 
2013 Satın Al 0.991 Sat 0.966 Elde Tut 0.979 
2014 Satın Al 0.992 Sat 0.892 Elde Tut 0.985 
2015 Satın Al 0.988 Sat 0.983 Elde Tut 0.989 
2016 Satın Al 0.993 Sat 0.983 Elde Tut 0.985 
2017 Satın Al 0.995 Sat -0.315 Elde Tut 0.987 

2017 yılı sat tavsiyesi dışındaki (r= -0,315, p= 0,024) tüm katsayıların anlamlılık düzeyi p<0.001 düzeyindedir. 

Tablo 3’teki bulgular ele alındığında satın alma yönündeki tavsiyelerin bir hafta sonraki gerçek 
fiyata en yüksek seviyede yaklaştığı ya da başarılı şekilde tahmin ettiği yılın 2017 yılı en başarısız 
tahminlerin gerçekleştiği yılın ise 2015 yılı olduğu görülmektedir. Elde tut yönündeki 
tavsiyelerin bir hafta sonra ortaya çıkan fiyatı en etkili şekilde tahmin ettiği yıl 2012, en başarısız 
tahminlerin gerçekleştiği yıl ise 2013 yılı olduğu görülmektedir. Pay senetlerinin satılması 
yönündeki tavsiyelerin gerçek fiyatı en yakın olacak şekilde tahmin ettiği yıl 2010 yılı, tahmin 
değerinden en uzak şekilde tahmin ettiği yıl ise 2017 yılı olarak ortaya çıkmıştır. Bulgular 
doğrultusunda 2017 yılında sat yönlü tavsiyeler için hedef fiyat tahminleri ile pay senetlerinin 
gerçekleşen fiyatların zıt yönde hareket etmekte oldukları tespit edilmiş, 2017 yılında satın alma 
yönündeki tavsiyeler en yüksek başarıya sahip iken sat yönlü tavsiyeler en düşük performansa 
sahip olmuştur. Bu doğrultuda Borsa İstanbul’da yer alan çalışma kapsamındaki pay senetleri 
için 2017 yılının yükselmekte olan bir trende sahip olduğu ifade edilebilmektedir. Hedef fiyat 
tahminleri ile gerçekleşen fiyatlar arasındaki ilişki yıllar ve tavsiye türleri bağlamında 
gruplandırılmış grafiği Şekil 5’te görülmektedir.  

 
Şekil 5.  Yıllar ve Tavsiye Türleri Açısından Analist Tahminler ile Gerçekleşmiş Fiyatlar 
Arasındaki Korelasyon Değerleri 
Şekil 5’te sat yönündeki tavsiyeler ve gerçekleşmiş fiyatlar arasındaki korelasyon değeri r=0,9 
düzeyinde bir trende sahip iken 2012 döneminde r=0,695 seviyesine gerilemiş, daha sonraki 
dönemlerde tekrar r=0.9 düzeyinde yer almış ancak 2017 yılında çok sert bir şekilde ve negatif 
bir korelasyon değerine sahip olacak şekilde (r=-0,315) azalma göstermiştir. Tavsiye türleri 
açısından süreç boyunca en istikrarlı görünüme sahip tavsiye türü satın alma yönündeki 
tavsiyeler olup fiyat tahminlerinin gerçekleşen fiyatlara yaklaşma seviyesi r=0,988 (2015 yılı) ve 
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r=0,995 (2017 yılı) arasında değişiklik göstermektedir. Sonuçlar çalışma kapsamındaki dönemde 
pay senetleri fiyatlarının ve genel ekonominin yükselmekte olan bir trende sahip olduğunu da 
göstermektedir.  

 

SONUÇ 

Çalışmada, pay senetlerine yönelik yatırım tavsiyeleri ve hedef fiyat tahminleri sunan finansal 
analistlerin Borsa İstanbul verileri doğrultusunda performanslarının analizi amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında, finansal analistler tarafından takip edilen şirketlerin pay senetleri için 
yayınlamış oldukları fiyat tahminleri ve finansal tavsiyeleri analiz edilerek, vade ve tavsiye türü 
açısından gerçekleşmiş fiyatlar ile uyumu ve analist performansları değerlendirilmiştir. Finansal 
analistlerin Ocak 2010 ve Ocak 2018 tarihleri arasındaki halka açık ya da üyelik yoluyla 
sundukları finansal tavsiyeler ve hedef fiyat tahminleri çalışmada ele alınmıştır. Kapsadığı 
dönem boyunca kesintisiz olacak şekilde dört farklı sektörden 35 şirkete ait pay senetlerinin ele 
alındığı bu çalışma hem verilerin büyüklüğü ve verilerin sağlandığı kaynakların çeşitliği 
açısından, hem de elde edilen verilerin çeşitli kriterler ele alınarak analiz edilmesiyle Borsa 
İstanbul bünyesindeki yatırımlarda analistlerin etkinliğini analiz etmesiyle farklılık 
göstermektedir. 

Çalışmada öncelikle finansal analistler tarafından raporlanmış fiyat tahminleri ve tavsiyelerin 
büyük bir kısmının satın alma yönündeki tavsiyelerden oluştuğu görülmüştür. Pay senetlerinin 
satılması yönündeki tavsiyelerin sadece %3,85’lik kısımda yer almış olması, çalışma kapsamında 
analiz edilen pay senetleri için tahmin ve tavsiyelerde bulunan finansal analistlerin genel olarak 
iyimserlik davranışı içince olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda elde edilen bulguların 
Womack (1996), Keane ve Runkle (1998), Easterwood ve Nutt (1999), Michaely ve Womack (1999), 
Brav ve Lehavy (2003), Coen ve Desfleurs (2004), Agrawal ve Chen (2005), Cowen vd., (2006), 
Ljungqvist vd., (2007), Rothovius (2007) ve Martinez (2010) tarafından elde edilmiş sonuçlar ile 
örtüştüğü görülmüştür.  

Analistlere ait pay senedi hedef fiyat tahminlerinin gerçekleşmiş fiyatlara ne ölçüde yaklaşmakta 
olduğu da çalışmada ele alınarak analiz edilmiştir. Finansal analistlerin hedef fiyat tahminlerinde 
ne ölçüde başarılı bir performans gösterdiğinin tespiti amacıyla değişkenler arasındaki ilişki 
korelasyon analizleri ile hesaplanmış, veri setinde yer alan tüm veriler ve tüm dönemler 
açısından genel olarak ele alınmıştır. Bulgular doğrultusunda, gerçekleşmiş fiyatlar ile hedef fiyat 
tahminleri arasında tahmin gerçekleştirildikten bir sonraki hafta dikkate alındığında pozitif 
yönlü, çok güçlü ve istatistiksel açıdan anlamlı (r=0,985) korelasyon değeri elde edilmiştir. İki 
değişken arasındaki korelasyon katsayısının vade ilişkisi de dikkate alındığında korelasyon 
değerlerinin gittikçe azalmakta olan trende sahip olduğu görülmüş, bu bağlamda hedef fiyat 
tahminlerinin pay senedi gerçek fiyatları ile uyumunun kısa vadede daha güçlü olduğu, vade 
uzadıkça göreceli olarak daha düşük performansa sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Bulgular, finansal analistlere ait fiyat tahminlerinin gerçekleşen fiyatlara yaklaşma seviyesi 
açısından Givoly ve Lakonishok (1979), Womack (1996), Brav ve Lehavy (2003), Barber vd., 
(2006), He (2009), Farooq ve Ali (2014), Crawford vd., (2012) ve Franck ve Kerl (2013) tarafından 
yapılmış çalışmalarla uyum göstermiştir. Hedef fiyat tahminlerinin kısa vadede daha yüksek 
performansa sahip olması açısından ele alındığında ise Martinez (2010), Crawford vd., (2012), 
Leela ve Shanmugham (2014), Arand vd., (2015) ve Bedelova vd., (2017) tarafından yapılmış 
çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmüştür.  

Finansal analistler tarafından yatırımlara yön vermek üzere sunulan tavsiyelerin hangi türlerde 
daha başarılı olduğu, analistler tarafından sunulan satın al, sat ve elde tut tavsiyeleri açısından 
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ayrıca ele alınmış, pay senetlerine ait gerçek fiyatlar ile fiyat tahminleri arasındaki ilişkinin en 
güçlü olduğu tavsiye türünün satın alma yönündeki tavsiyeler olduğu görülmüştür. Elde edilen 
bulgularda analistlerin satın alma yönündeki tavsiyelerinin elde tut ve sat yönlü tavsiyelerden 
daha yüksek performansa sahip olması Womack (1996), Keane ve Runkle (1998), He (2009) ve 
Farooq ve Ali (2014) tarafından yapılmış çalışmalara ait bulgular ile uyumlu olduğunu 
göstermiştir.  

Bulgular doğrultusunda analist tahmin ve tavsiyelerinin iyimserlik içermesi, tasarrufların 
finansal piyasaya yönelmesini sağlamak, daha güçlü ve etkin bir piyasanın oluşmasını organize 
etmek açısından önem arz etmektedir. Finansal piyasanın tasarruf sahipleri açısından cazip bir 
yatırım alanı haline gelmesi hem finansal analistlere olan ihtiyacı hem de finansal analistlerin 
kişisel ya da kurumsal getirileri artırması açısından önemlidir. Dolayısıyla analistlerin piyasa 
lehinde pozitif görüşe sahip olmaları kaçınılmazdır. Ayrıca analistlerin özellikle satın alma 
yönündeki tavsiyelerinin çokluğunun ve satın alma yönündeki tavsiyelerin daha yüksek 
performansa sahip olmasının, Türkiye ekonomisinde yıllık büyüme oranlarının en yüksek 
olduğu dönemlerde gerçekleşmesi, finansal analistlerin dışsal faktörleri de analiz ederek 
raporlarına yansıtabilmiş olmaları açısından önem arz etmektedir.  

Çalışmada kullanılan veriler doğrultusunda elde edilen sonuçlar, Borsa İstanbul’daki şirketlere 
ait pay senetleri hakkında tahmin ve tavsiyelerde bulunan finansal analistlerin yatırımcıların 
getiri elde etmelerinde faydalı olduklarını ve ortaya çıkması beklenen fiyatı tahmin etmede 
başarılı olduklarını göstermektedir. Sonuçlar finansal analistlerin özellikle tahmin 
gerçekleştirildikten sonraki bir hafta içinde (kısa vadede) gerçekleşen fiyata en etkili şekilde 
yaklaşmış olduklarını ve satın alma yönündeki tavsiyelerde başarılı olduklarını göstermiş, analist 
tahmin ve tavsiyelerinin genel anlamda başarılı bir performansa sahip olduğunu ortaya 
koymuştur.  

Sonuçlar doğrultusunda, finansal analistlere ait raporların daha fazla kullanıcıya ulaşmasının 
sağlanması, sistematik şekilde kayıt ve yayın sistemine sahip olması halinde yatırım 
potansiyeline sahip ancak yeterli tecrübesi ve güveni bulunmayan yatırımcılara ait fonların 
finansal piyasalara yönlenmesi mümkün hale gelebilecektir. Sonraki çalışmalarda finansal 
tahminlerin şirketlerin yer aldığı sektör, konum, sermaye miktarı, pazardaki büyüklüğü gibi 
faktörler açısından sınıflandırılarak ele alınması da finansal analist raporlarının 
değerlendirilmesinde ayrı bir bakış açısı katacaktır. Yeterli miktarda veri elde edilebilmesi 
halinde, bir aracı kurum bünyesinde faaliyet gösteren finansal analistler ile bağımsız şekilde 
faaliyet gösteren analistlere ait raporların karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi, analist 
tahminlerindeki yanlılık ve analist kararlarını etkileyen faktörlerin tespiti açısından literatüre 
katkı sağlayacaktır. 
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Öz 

Robert Stebbins, boş zaman alanına yıllar süren etnografik çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. 
Stebbins'in geliştirdiği ciddi boş zamanla ilgili çalışmaların dünyada tarihsel süreci eskiye 
dayansa da Türkiye’de yeni bir gündeme sahiptir. Çalışmanın amacı, Stebbins’in ciddi boş zaman 
teorisinden yararlanan çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılmasıyla turizm ve rekreasyon 
alanındaki akademik çalışmalarda bu teorinin kullanım ağırlığını ortaya koymak ve gelecek 
çalışmalara yönlendirici katkılarda bulunmaktır. Çalışmanın örneklemini; Scopus veri tabanında, 
teorinin ortaya atıldığı 1973 yılıyla günümüz 2022 yılı arasında, “Ciddi Boş Zaman-Serious 
Leisure” ve “Robert Stebbins” anahtar kelimelerini “başlık-title” ve “anahtar kelime-keywords” 
olarak kullanan 458 adet çalışma oluşturmaktadır. Veri analizi sürecinde frekans analizinden ve 
Vosviewer istatistik programından faydalanılmıştır. Veriler farklı başlıklarda sınıflandırılarak 
yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 1996-2022 yılları arasında, “Rekreasyon” ve “Ciddi 
Boş Zaman” anahtar kelimelerinin kullanıldığı 51, “Turizm” ve “Ciddi Boş Zaman” anahtar 
kelimelerinin kullanıldığı 54 çalışma yayımlandığı söylenebilmektedir. Çalışmaların yıllara göre, 
yayımlandıkları kaynaklara göre, yazarlara göre, yayımlandıkları kurumlara göre, 
yayımlandıkları ülkelere göre, yayın türüne göre, konu alanlarına göre ve en yüksek atıf 
sayılarına göre dağılımı gösterilmiştir. 
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Abstract 

Robert Stebbins has contributed to the field of leisure with his ethnographic studies for the years. 
Although the historical process of the serious leisure time studies developed by Stebbins goes 
back to the past in the world, it has a new agenda in Turkey. The aim of the study is to make a 
bibliometric analysis of the studies using Stebbins' serious leisure theory, as well as to reveal the 
weight of the use of this theory in academic studies in the field of tourism and recreation and to 
make guiding contributions to future studies. The sample of the study; in the Scopus database, 
there are 458 studies using the keywords "Serious Leisure" and "Robert Stebbins" as "title" and 
"keyword" between 1973 when the theory was introduced and 2022 today. Frequency analysis 
and Vosviewer statistical program were used in the data analysis process of the study. The data 
were interpreted under different headings. According to the findings of the study, it can be said 
that 51 studies using the keywords "Recreation" and "Serious Leisure" and 54 studies using the 
keywords "Tourism" and "Serious Leisure" were published between 1996-2022. The distribution 
of the studies according to the years, according to the sources they were published, according to 
the authors, according to the institutions in which they were published, according to the countries 
in which they were published, according to the type of publication, according to the subject areas 
and according to the highest number of citations are shown. 
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GİRİŞ  

1980lerde, sanayi sonrası dönemde kimlik ve kendini gerçekleştirme kaynağı olarak boş zamanın 
artan önemine cevap olarak ortaya çıkan ciddi boş zaman kavramı (Stebbins, 1982), Stebbins’in 
başkalarının mesleki kapasitede yaptıklarını “eğlenme” amacıyla yapanları tanımlamasındaki 
çalışmalarından doğmuştur (Stebbins, 1992). Stebbins'in boş zaman konusundaki araştırmaları, 
amatörler üzerinde teorik çalışmasına başladığı 1973 yılının sonlarına kadar uzanmaktadır. Boş 
zaman çalışmalarının en az iki büyük kategoride kavranabileceği kısa sürede anlaşılmış ve 1982 
yılında Stebbins, kayıtsız (sıradan) boş zamanları karşılaştırmalı zemin olarak kullanarak ciddi 
boş zamanların temel kavramsal çerçevesini yayınlamıştır. Üçüncü bir boş zaman kategorisi olan 
“projeye dayalı boş zamanı” da 2005 yılında ekleyerek zamanla farklı araştırmacılardan benzer 
kavramları da teorisinin içine katmış ve alt başlıkları yıllar geçtikçe yenileyerek teoriyi 
şekillendirmiştir (Serious Leisure, 2022). Boş zaman biçimlerinin her biri, bir dizi ayırt edici 
nitelikler, ödüller veya faydalar ile karakterize edilmektedir (Veal, 2017). 

Stebbins ilk aşamada boş zamanı, ciddi ve kayıtsız olarak iki ana başlıkla toplamış, sonrasında 
farklı araştırmacılardan benzer bazı kavramları da teorisinin içerisine katarak alt başlıkları da 
eklemiş ve teoriyi yenilemiştir (Stebbins, 2000; 2006). Örneğin Unruh’tan (1980) “sosyal dünya” 
kavramındaki mesafe, sınır tanımaksızın aidiyeti içeren bağlılık yaklaşımı, Stebbins’in teorisinde 
“özel ortam” başlığının oluşturulmasında; Dubin’in (1992) “hayat merkezli ilgilenimler” 
yaklaşımı ise teoride “doyum” ve “grup çekiciliği” boyutlarının oluşturulmasında yardımcı 
olmuştur. Ayrıca, Csikszentmihalyi’nin (1990) akış teorisi de ciddi boş zaman teorisinin temel 
yapıtaşlarından olup, kayak sporcuları, şarkıcılar, dağcılar ve snowboard kullanıcılarıyla yaptığı 
çalışmalara (Stebbins, 2000; 2005a) Stebbins, akış kuramını da dâhil etmiş, çalışmalarında da 
aralarındaki benzeyen noktaları sıklıkla vurgulamıştır. 

Çok sayıda çalışma (Hastings vd., 1995; Jones, 2000; Green ve Jones, 2005; Lin, 2011), belirli boş 
zaman etkinliklerini incelemek için ciddi boş zaman çerçevesini kullanmıştır. Hastings vd., (1995) 
çalışmalarında ciddi boş zamanın, yeni sosyal ağlar kurmanın yanı sıra sosyal bağları sürdürmek 
için bir araç olarak hizmet edebileceğini göstermişlerdir. Jones (2000), ciddi boş zamanın altı 
niteliği ışığında futbol hayranlığını ciddi bir boş zaman etkinliği olarak incelemiş ve ciddi boş 
zaman etkinliğinin katılımcılara güçlü bir sosyal kimlik duygusu getirdiğini öne sürmüştür. 
Green ve Jones (2005) spor turizmini ciddi bir eğlence olarak incelemiş ve ciddi spor turizminin 
katılımcılara olumlu bir sosyal kimlik ve alt kültür etkileşimi için kendini gerçekleştirme ve 
kendini ifade etme özgürlüğü sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Lin (2011) ise Tai-Chi 
katılımcılarının ciddi boş zaman özelliklerini ve bunun akış deneyimi ile ilişkisini araştırmıştır. 
Sonuçlar, katılımcıların yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, mesleği vb. nedenlerden dolayı 
ciddi boş zamanlarında önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Katılımcıların uzun ömürlülüğü, 
egzersiz sıklığı ve egzersiz süresi, ciddi boş zaman özellikleri ve akış deneyimi ile pozitif olarak 
ilişkili çıkmıştır. 

Bu çalışmada ilk aşamada ciddi boş zaman teorisi ile ilgili detaylı bilgi verilmiş, daha sonrasında 
ise alanyazında yer alan çalışmalar tasnif edilmiş ve rekreasyon ve turizm konularıyla 
ilişkilendirilen ciddi boş zamanın, belirtilen alanlardaki kullanım durumları incelenmiş ve 
teorinin kullanım ağırlığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma ile ciddi boş zaman 
kavramına ilişkin uluslararası alanyazında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi olunabilmesi 
ve yordanması mümkün olmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Teorinin ilk yıllardan beri odak noktası olan Ciddi Boş Zaman sınıfını Stebbins, ‘özel bilgi, beceri 
veya deneyim gerektiren, oldukça önemli, ilginç veya tatmin edici olan amatör, hobici veya 
gönüllü faaliyetlerle ilgili kariyer elde edilmesi amacıyla seçilen etkinliğe sistematik katılım 
gösterilen zaman dilimi’ şeklinde tanımlamıştır (Stebbins, 1982). İngilizce “serious leisure” 
kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ciddi boş zaman kelimesinin kullanımı uygun görülmüş, 
“serious” kelimesinin “önemli” anlamında kullanıldığını belirterek literatüre kazandırmıştır. 
Stebbins'e (1992) göre ciddi boş zaman, etkinliğe kararlı katılımı gösteren ve onu diğer gündelik 
boş zamandan ayıran, yani azim, önemli çaba, kariyer gelişimi, kalıcı kazanımlar, kimlik ve özel 
ortam gibi altı ayırt edici nitelik göstermiştir. Bu altı nitelik, ciddi boş zamanları gündelik boş 
zamanlardan ayırt etmek için unsurlar olarak kullanılmıştır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme (Jones 
ve Symon, 2001) ve paket macera turları (Kane ve Zink, 2004) gibi etkinliklerin doğasını 
incelemek için de kullanılmıştır. 

İngilizcesi “casual leisure” olup Türkçeye “sıradan” (Arslan, 2012) ya da “kayıtsız” (Munusturlar 
ve Argan, 2016) boş zaman çevirileri yapılan boş zaman türü, ciddi boş zaman aktiviteleri dışında 
kalan, kısa süreli, özünde özendiriciliğin olduğu, standart seviyede keyifli bir aktivite gerektiren, 
hiçbir özel eğitime ihtiyaç duyulmadığı, temelinde hedonizmin (hazcılık) olduğu, önemli 
derecede saf bir eğlence hissi verdiği, temeli eğlenceye dayanan aktiviteler (Stebbins, 1992, 1997) 
şeklinde tanımlanmıştır. Uygulanmasında herhangi bir boş zaman kariyeri gerektirmemesi ve bir 
kariyer oluşumuna da katkıda bulunmamasından dolayı boş zamanın diğer türlerinden 
ayrılmaktadır. Csikszentmihalyi (2000), kayıtsız boş zaman etkinliklerini, günlük faaliyetlerin 
içinde bireyi güdüleyen ve içten gelen doğal aktiviteler şeklinde tanımlamıştır. Kayıtsız boş 
zaman faaliyetlerini Stebbins (1992); oyunlar, rahatlatıcı etkinlikler, pasif ve aktif eğlenceler, 
sosyal diyaloglar, duyusal uyarımlar, sıradan gönüllülük ve mutluluk verici aerobik etkinlikler 
şeklinde tanımlamıştır. 

Ciddi boş zaman yaklaşımının tam anlamıyla şekillenmediği zamanlarda Stebbins, ciddi ve 
kayıtsız boş zaman aktivitelerinin, bireylerin tüm boş zamanlarını kapsadığını savunarak başka 
sınıfların varlığını reddetmiştir (Stebbins, 2001). Ancak ilerleyen yıllarda bu görüşünün 
yanlışlığını ve sınıflamanın yetersizliğini kabul eden Stebbins gözlemlerine devam ederek, 
üçüncü bir boş zaman türü olarak “proje temelli boş zaman” (project-based leisure) sınıfından 
bahsetmiştir. Proje temelli boş zamanı ise kısa vadeli, orta derecede karmaşık, tek seferlik veya 
az sıklıkta olan, ancak sıklığı da düzenli olmayan boş zamanda gerçekleştirilen faaliyetler olarak 
tanımlamıştır. Önemli bir planlama, çaba ve bazen beceri veya bilgi gerektirmekte, ancak tüm 
bunlar ciddi bir boş zaman değildir ve bunlara dönüşme amacı da gütmemektedir (Stebbins, 
2005b). 

Stebbins tarafından herhangi bir sınıf altında değerlendirilmeyen bir diğer boş zaman türü ise 
“sapkın boş zaman”dır (deviant leisure). Boş zaman çalışmaları, boş zaman etkinliklerinin doğası 
gereği ve tartışmasız olarak “iyi” olarak geleneksel bir anlayışını benimsemiş ve boş zaman 
davranışı ve disiplin içinde incelemesi kapsamında “sapkınlığı” düşünmek için çok az yer 
bırakmıştır. Sapkın boş zamanın geniş alanı, son zamanlarda sosyal bilimlerde artan bir ilgi 
toplaması ile birlikte Stebbins, hedonizm, kabalık ve boş zamanın olumsuz ya da "sapkın" 
tarafına da dikkat çekmiştir (Deviant Leisure, 2016). Sapkın boş zaman, ciddi boş zaman 
yaklaşımında, bir toplumun cezai ve cezai olmayan ahlaki normlarının bir ihlali olarak 
tanımlanmıştır (Stebbins, 1996a; William, 2009). Genelde duyusal uyarılma ve bedensel hazlara 
dayanmaktayken kayıtsız boş zamanın duyusal uyarımlar başlığından ayrıldığı nokta toplum 
tarafından tolere edilebilme seviyesidir (Katz, 1988; Stebbins, 1996a).  
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Boş zaman ve turizm tanımlarının incelenmesi, deneyimlerin birbiriyle ilişkili olduğunu 
göstermektedir (Netto, 2009). Yapılan çalışmalarla birlikte ciddi boş zaman kavramı, turizmin 
özel biçimlerinden gönüllü turizmi (Wearing, 2004), özel ilgi turizmi (Trauer, 2006), spor turizmi 
(Jennings, 2007), macera turizmi (Kane ve Zink, 2004) ve temalı festivaller (Kim ve Jamal, 2007) 
gibi türleri incelenerek geliştirilmiştir. ‘Ciddi Boş Zaman Olarak Kültür Turizmi’nde Stebbins 
(1996b), “ciddi boş zaman” teorisinin kültür turizmine uygulanabileceğini öne sürmüştür. 
Turistlerin etnik kültürün özünü deneyimleme biçimleri, kültürel seyahat deneyimlerini 
karakterize etmektedir (Kiwasaki, 2000; Van den Berghe ve Keyes, 1984; Van den Berghe, 1992). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi olan bibliyometri analizinden faydalanılmıştır. 
Bibliyometrik analiz; bilimsel çalışmaların gelişim düzeyinin artırılmasında daha geniş açıdan 
bakılmasına imkân sunan disiplinlerarası temel bir dayanaktır (Samiee ve Chabowski, 2012). 
Bibliyometrik veriler, ülkelerin, üniversitelerin, dergilerin, özel araştırma konularının, çeşitli 
disiplinlerin özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde etkili bir yöntem olarak 
belirtilmiştir (Huang vd., 2006). Ayrıca araştırmacıların araştırma alanlarının incelenmesi, 
çıktıları ve sonuçların değerlendirilmesini sağlama noktasında faydalı bir araçtır (Grant vd., 
2000). Basılı yayınların nicel analizle bazı özelliklerinin incelenmesi ve çözümlenmesiyle söz 
konusu alanın bilimsel iletişimiyle ilgili ipuçları veren bir yöntem olarak söylenebilmektedir 
(Temizkan vd., 2015:394). Ele alınan konular hakkında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili 
derinlemesine bilgi sahibi olunmasında yardımcı olmaktadır (Tayfun vd., 2018). 

Çalışmanın evrenini dünyada ciddi boş zaman ile ilgili yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise Scopus veri tabanında yer alan “ciddi boş zaman” ve “Robert Stebbins” anahtar 
kelimeleri kullanılarak ciddi boş zaman teorisinin ortaya atıldığı yıl olan 1973 ile 2022 yılları 
arasındaki çalışmalarda tarama gerçekleştirildiğinde elde edilen 458 adet çalışma 
oluşturmaktadır. Ayrıca “rekreasyon ve ciddi boş zaman”, “turizm ve ciddi boş zaman” anahtar 
kelimeleri kullanılarak da bir tarama gerçekleştirilmiştir. Taranan çalışmalarda yayın yılı, 
yayımlandıkları kaynakları, yazarları, hangi kurumda ve ülkede yayımlandığı, hangi bilimsel 
çalışma türlerine odaklanıldığı, çalışma alanları ve en fazla atıf yapılan yazar ve yayınları analiz 
edilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin görsel analizinde Vosviewer istatistik 
programından yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Scopus veri tabanında ilk olarak “ciddi boş zaman” ve “Robert Stebbins” anahtar kelimeleri 
kullanılarak tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucundaki çalışmalar yıllara, kaynaklara, 
yazarlara, kurumlara, ülkelere, yayın türüne, konu alanlarına ve en yüksek atıf yapılan yazar ve 
yayınlara göre dağılımları incelenmiş ve 458 çalışmaya ulaşılmıştır. Ayrıca rekreasyon ve ciddi 
boş zaman anahtar kelimeleri aratıldığında 51, turizm ve ciddi boş zaman anahtar kelimeleri 
aratıldığında 54 çalışmaya rastlanmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımı ise Şekil 1’de 
verilmiştir. 

Yıllara göre dağılım incelendiğinde ciddi boş zamana ilişkin ilk yayının 1997’de yayımlandığı, 
2013’ten sonra yapılan çalışmaların sayısında artış yaşandığı, 2020 yılı ile en yüksek yayın 
sayısına ulaştığı görülmektedir. Rekreasyon ve ciddi boş zaman anahtar kelimelerinin bir arada 
kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde ilk yayın 1997 yayımlanmış ve 2012 ve 2021’de en yüksek 
sayıda çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Turizm ve ciddi boş zaman anahtar kelimelerinin 
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aratıldığında ise ilk yayın 1996’da gerçekleştirilmiş ve 2018’de en yüksek yayın sayısına 
ulaşılmıştır. 

 
Şekil 1. Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Anahtar kelimeler kapsamında araştırmaların yayımlandıkları kaynaklara göre dağılımı Tablo 
1’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1. Araştırmaların Yayımlandıkları Kaynaklara Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins Rekreasyon- Ciddi Boş Zaman 
Kaynaklar Yayın 

Sayısı 
Kaynaklar Yayın 

Sayısı 
Leisure Studies 54 Journal of Leisure Research 17 
Leisure Sciences 31 Leisure Sciences 4 
World Leisure Journal 28 Asia Life Sciences 2 
Journal of Leisure Research 27 Leisure Studies 2 
Leisure Loisir 21 World Leisure Journal 2 
Annals of Leisure Research 16 Advanced Science Letters 1 
Loisir Et Societe 11 Annals Of Leisure Research 1 
Information Research 8 Cogent Social Sciences 1 
Journal of Documentation 7 Frontiers In Ecology and Evolution 1 
Event Management 5 Heliyon 1 

Turizm- Ciddi Boş Zaman   
Kaynaklar Yayın 

Sayısı   
Leisure Sciences 4   
Leisure Studies 3   
Tourism Management 3   
Annals of Leisure Research 2   
European Journal of Tourism Research 2   
International Journal of Tourism Research 2   
Journal Of Sport and Tourism 2   
Sport In Society 2   
Tourism Management Perspectives 2   
Acta Turistica 1   
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Ciddi boş zaman anahtar kelimesi bağlamında gerçekleştirilen incelemede en fazla yayın yapan 
ve oldukça yüksek bir sayıya ulaşan kaynak “Leisure Studies” isimli dergi olurken, bu dergiyi 
“Leisure Sciences” izlemektedir. Turizm ve ciddi boş zaman anahtar kelimeleri aratıldığında da 
en fazla yayın sayısına ulaşan kaynaklar olarak bu iki dergi karşımıza çıkmaktadır. Rekreasyon 
ve ciddi boş zaman anahtar kelimeleri ile en fazla yayın sayısına ulaşan kaynak “Journal of 
Leisure Research” olmuştur. 

Anahtar kelimeler kapsamındaki araştırmaların yazarlara göre dağılımı Tablo 2’de detaylı olarak 
verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırmaların Yazarlara Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins Rekreasyon- Ciddi Boş Zaman Turizm-Ciddi Boş Zaman 

İsim 
Sayı 

 
İsim Sayı İsim Sayı 

Stebbins, R.A. 42 Scott, D. 4 Taheri, B. 4 
Heo, J. 18 Ahn, B.W. 2 Gannon, M.J. 3 
Scott, D. 11 Gould, J. 2 Getz, D. 3 
Patterson, I. 9 Heo, J. 2 Barbieri, C. 2 
Hartel, J. 7 Hsu, H.Y.M. 2 Brown, G. 2 
Stebbins, R. 7 Kennelly, M. 2 Curran, R. 2 
Lamont, M. 6 Kim, J. 2 Jones, I. 2 
Williams, D.J. 6 Lamont, M. 2 Lamont, M. 2 
Cox, A.M. 5 Lee, K. F. 2 Patterson, I. 2 
Gallant, K. 5 Stebbins, R. 2 Shipway, R. 2 

 

Tablo 3. Araştırmaların Yayımlandıkları Kurumlara Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins Rekreasyon- Ciddi Boş Zaman 

Kurumlar 
Yayın 
Sayısı 

Kurumlar 
Yayın 
Sayısı 

University of Calgary 46 University of Calgary 4 

Texas A&M University 16 Texas A&M University 4 

Griffith University 14 University of Waterloo 3 

The University of Queensland 12 Griffith University 3 

Yonsei University 11 Hanseo University 2 

Zhejiang University 9 University of Mississippi 2 

Southern Cross University 9 Southern Cross University 2 

University of Georgia 9 Soongsil University 2 

University of Waterloo 8 University Northern Colorado 2 

Indiana University-Purdue University Indianapolis 8 Winston-Salem State University 2 

Turizm- Ciddi Boş Zaman   

Kurumlar 
Yayın 
Sayısı   

Heriot-Watt University 4   

University of Strathclyde 3   

Bournemouth University 3   

The University of Queensland 3   

University of Calgary 2   

Victoria University of Wellington 2   

NC State University 2   

University of Dundee 2   

Southern Cross University 2   

National Chiayi University 2   
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Ciddi boş zamana ilişkin en fazla yayın, teorinin sahibi olan Stebbins, R. A.’ya aittir. Stebbins 
tarafından 42 çalışma bulunurken, bunu Heo, J. tarafından yayımlanan 18 çalışma takip 
etmektedir. Rekreasyon ve ciddi boş zaman anahtar kelimeleri aratıldığında Scott, D. tarafından 
4, turizm ve ciddi boş zaman kelimeleri aratıldığında Taheri, B. tarafından 4 çalışma en yüksek 
yayın sayısına sahip yazarlar olarak görülmektedir. 

Yapılan çalışmaların yayımlandıkları kurumlara göre dağılımı Tablo 3’te detaylıca 
gösterilmektedir.  

Ciddi boş zaman kavramı kapsamında en çok yayın “University of Calgary”e aittir. Bu kurumu 
“Texas A&M University” izlemektedir. Rekreasyon ve ciddi boş zaman kavramlarına ilişkin en 
fazla yayının yapıldığı kurum ciddi boş zamanda olduğu gibi “University of Calgary” olmuştur. 
Turizm ve ciddi boş zaman kavramlarına ilişkin en fazla yayının yapıldığı kurum “Heriot-Watt 
University”dir.  

Anahtar kelimeler kapsamında yapılan çalışmaların yayımlandıkları ülkelere göre dağılımı ise 
Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Araştırmaların Yayımlandıkları Ülkelere Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins Rekreasyon-Ciddi Boş Zaman Turizm- Ciddi Boş Zaman 
Ülkeler Yayın Sayısı Ülkeler Yayın Sayısı Ülkeler Yayın Sayısı 
ABD 141 ABD 20 İngiltere 13 
Kanada 87 Kanada 10 Avustralya 12 

İngiltere  69 Avustralya 5 ABD 10 
Avustralya 68 Tayvan 4 Tayvan 5 

Güney Kore 31 Güney Kore 3 Kanada 4 

Tayvan 24 Almanya 2 Yeni Zelanda 4 

Çin 19 Portekiz 2 Portekiz 3 

İspanya 12 İsveç 2 Güney Kore 3 

İsrail 9 Türkiye 2 Çin  2 

Yeni Zelanda 9 İngiltere 2 Finlandiya 2 

 

Ciddi boş zaman kavramına ilişkin en fazla yayın yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri iken, 
sırasıyla Kanada ve İngiltere bu sırayı takip etmektedir. Rekreasyon ve ciddi boş zaman 
kavramları ile ilgili çalışmalarda da bu durum aynıdır. Türkiye de bu sıralama içerisinde yerini 
bulabilmiştir. Turizm ve ciddi boş zaman kavramlarına ilişkin en fazla yayın yapan ülke İngiltere 
ve devamında Avustralya olmuştur.  

Anahtar kelimelere ilişkin araştırmaların yayın türüne göre dağılımı Tablo 5’te gösterilmektedir.  

Tablo 5. Araştırmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı 
Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins Rekreasyon-Ciddi Boş Zaman Turizm-Ciddi Boş Zaman 

Yayın Türü Yayın Sayısı Yayın Türü Yayın Sayısı Yayın Türü Yayın Sayısı 

Makale 395 Makale 44 Makale 48 

Kitap Bölümü 20 Konferans Bildirisi 3 
Konferans 
Bildirisi 3 

Konferans Bildirisi 13 Not 2 Kitap Bölümü 1 

İnceleme 13 Kitap Bölümü 1 Not 1 

Kitap 9 İnceleme 1 İnceleme 1 

Not 6     

Mektup 2     
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Anahtar kelimelerinin tümündeki çalışmalarda en fazla yayın türü makale olmuştur. Rekreasyon 
ve ciddi boş zaman, turizm ve ciddi boş zamana ilişkin yayın türlerinde konferans bildirisi bu 
sırayı takip ederken ciddi boş zamanda kitap bölümü gelmektedir. 

Anahtar kelimeler kapsamında yapılan araştırmaların konu alanlarına göre dağılımı Tablo 6’da 
gösterilmektedir. 

Tablo 6. Araştırmaların Konu Alanlarına Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins 
Araştırma Alanı Yayın Araştırma Alanı Yayın 
Sosyal Bilimler 348 Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji 7 
İşletme, Yönetim ve Muhasebe 253 Mühendislik 6 
Psikoloji 80 Enerji 4 
Çevre Bilimi 75 Tarım ve Biyoloji Bilimleri 3 
Sanat ve Beşerî Bilimler 31 Karar Bilimleri 3 
Tıp 31 Dünya ve Gezegen Bilimleri 3 
Bilgisayar Bilimi 24 Multidisipliner 3 
Ekonomi, Ekonometri ve Finans 12 Malzeme Bilimi 2 
Sağlık Meslekleri 12 Matematik 2 
Hemşirelik 10 Nörobilim 2 
  Toplam 921 

Rekreasyon-Ciddi Boş Zaman Turizm-Ciddi Boş Zaman 
Araştırma Alanı Yayın Araştırma Alanı Yayın 
Sosyal Bilimler 39 İşletme, Yönetim ve Muhasebe 47 
İşletme, Yönetim ve Muhasebe 35 Sosyal Bilimler 33 
Çevre Bilimi 27 Çevre Bilimi 9 
Tarım ve Biyoloji Bilimleri 3 Ekonomi, Ekonometri ve Finans 4 
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji 3 Psikoloji 3 
Psikoloji 3 Sanat ve Beşerî Bilimler 2 
Enerji 2 Bilgisayar Bilimi 2 
Mühendislik 2 Tıp 2 
Matematik 2 Karar Bilimleri 1 
Sanat ve Beşerî Bilimler 1 Sağlık Meslekleri 1 
Bilgisayar Bilimi 1 Multidisipliner 1 
Tıp 1 Toplam 105 
Multidisipliner 1   
Toplam 120   

 

“Ciddi boş zaman” ve “rekreasyon ve ciddi boş zaman” kavramlarına ilişkin araştırmaların 
alanları Sosyal Bilimlerde ağırlık göstermektedir. İkinci sırada ise İşletme, Yönetim ve Muhasebe 
alanı gelmektedir. Turizm ve ciddi boş zaman anahtar kelimeleri aratıldığında ise ilk sırada 
İşletme, Yönetim ve Muhasebe gelirken, bu sırayı Sosyal Bilimler takip etmiştir. Psikoloji, çevre 
bilimi alanlarında da çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler kapsamında araştırmaların en yüksek atıf sayılarına göre dağılımı Tablo 7’de 
yer almaktadır. 

Ciddi boş zaman kavramına ilişkin en yüksek atıf sayısına sahip yazar, teorinin sahibi olan 
Stebbins, R.A. olup 520 atıf sayısına ulaştığı çalışması, teorinin temelini oluşturan ciddi boş 
zamanın kavramsal çerçevesini yayınladığı çalışmadır. Rekreasyon ve ciddi boş zaman 
kavramına ilişkin araştırmalarda en yüksek atıf Kane, M.J. ve Zink, R.’nin çalışmasıdır. Turizm 
ve ciddi boş zamana ilişkin araştırmalardaki en yüksek atıf sayılarına sahip yazar da yine 
Stebbins, R.A. olmuştur.  
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Tablo 7: Araştırmaların En Yüksek Atıf Sayılarına Göre Dağılımı 

Ciddi Boş Zaman- R. Stebbins 
Başlık Yazar Yıl Atıf Sayısı 

Serious leisure: A Conceptual Statement Stebbins, R.A. 1982 520 
Casual leisure: A conceptual statement Stebbins, R.A. 1997 258 
Volunteering: A serious leisure perspective Stebbins, R.A. 1996 185 
Motivation for Open Collaboration: Crowd and Community 
Models and the Case of OpenStreetMap 

Budhathoki, 
N.R., Haythornthwaite, C. 2013 162 

Cultural Tourism as Serious Leisure Stebbins, R.A. 1996 162 
Rekreasyon-Ciddi Boş Zaman 

Başlık Yazar Yıl Atıf Sayısı 
Package adventure tours: Markers in serious leisure careers Kane, M.J., Zink, R. 2004 129 

Development of the serious leisure inventory and measure 
Gould, J., Moore, D.W., 
McGuire, F., Stebbins, R. 2008 122 

Rethinking kink: Sadomasochism as serious leisure Newmahr, S. 2010 91 
Exploring the dimensions of serious leisure: "Love me - love my 
dog!" Baldwin, C.K., Norris, P.A. 1999 85 
The event-tourist career trajectory: A study of high-involvement 
amateur distance runners Getz, D., Andersson, T.D. 2010 72 

Turizm-Ciddi Boş Zaman 
Başlık Yazar Yıl Atıf Sayısı 
Cultural Tourism as Serious Leisure Stebbins, R.A. 1996 162 
Serious leisure, social identity and sport tourism Green, B.C., Jones, I. 2005 152 
Visitors' engagement and authenticity: Japanese heritage 
consumption 

Bryce, D., Curran, R., 
O'Gorman, K., Taheri, B. 

2014 149 

Package adventure tours: Markers in serious leisure careers  Kane, M.J., Zink, R. 2004 129 
The great suburban Everest: An ‘insiders’ perspective on 
experiences at the 2007 flora London marathon 

Richard, S., Jones, I. 2008 109 

Ciddi boş zaman kavramına ilişkin yapılan çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelere ilişkin 
dağılım Şekil 2’de verilmektedir. 

 
Şekil 2. Ciddi Boş Zaman Konusunda Yapılan Çalışmaların Anahtar Kelimeleri Ağı 
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Gerçekleştirilen analiz sonucunda ciddi boş zaman konusunda yapılan çalışmalarda en fazla 
ciddi boş zaman kelimesinin kullanıldığı, bu kelimeyi kayıtsız boş zaman, gönüllülük, bağlılık 
ve ölçek geliştirme takip etmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada “ciddi boş zaman”, “rekreasyon ve ciddi boş zaman” ve “turizm ve ciddi boş 
zaman” kavramlarını anahtar kelimelerinde ve/veya başlıklarında kullanan çalışmaların 
bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Scopus veri tabanı üzerinden yapılan tarama 
sonucunda “ciddi boş zaman” kavramıyla ilgili 1976-2022 yılları arasında 458, “rekreasyon ve 
ciddi boş zaman” kavramıyla ilgili 51 ve “turizm ve ciddi boş zaman” kavramıyla ilgili 54 
çalışmaya rastlanmıştır. Anahtar kelimeler kapsamında taranan çalışmaların; yayım yılı, kaynak, 
yazar, kurum, ülke, yayın türü, konu alanı, en yüksek atıf sayısı ve anahtar kelime ağına göre 
incelemesi yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler kapsamında ciddi boş zaman ile ilgili 1982’de, rekreasyon ve ciddi boş 
zamanla ilgili 1997’de ve turizm ve ciddi boş zamanla ilgili 1996’da ilk yayın yayımlanmıştır. 
Ciddi boş zaman kavramıyla ilgili çalışmalar 2013’ten beri artış göstermiş ve 2020 yılında en fazla 
çalışma sayısına ulaşılmıştır. Rekreasyon ve ciddi boş zaman kavramıyla ilgili çalışmalarda 2012 
ve 2021 yılında, turizm ve ciddi boş zaman kavramıyla ilgili çalışmalarda ise 2018 yılında en 
yüksek sayıya ulaşılmıştır. Rekreasyon ve ciddi boş zaman anahtar kelimelerinin bir arada 
kullanıldığı çalışmalar 2004’ten beri her yıl gerçekleştirilmiş ancak rekreasyon olgularının 
açıklanmasında oldukça önemli rolü olmasına rağmen bu sayı düşük kalmıştır.  

Yayınlandıkları kaynaklara göre incelendiğinde “ciddi boş zaman” ve “turizm ve ciddi boş 
zaman” kavramlarına ilişkin en fazla yayın yapan dergiler “Leisure Studies” ve “Leisure 
Sciences” olmuştur. Rekreasyon ve ciddi boş zaman kavramlarına ilişkin kaynaklarda “Journal 
of Leisure Research” dergisi en yüksek sayıya ulaşmıştır. Ciddi boş zaman kelimesi hakkında 
yayın yapan yazarların dağılımında en fazla yayını yapan yazar Stebbins, R.A. olurken 
rekreasyon ve ciddi boş zaman kavramlarında Scott, D. ve turizm ve ciddi boş zaman 
kavramlarında Taheri, B. olmuştur. 

Yayın yapan kurumlara göre incelendiğinde “ciddi boş zaman” ve “rekreasyon ve ciddi boş 
zaman” anahtar kelimeleri kapsamında “Calgary Üniversitesi” ve “Texas A&M Üniversitesi” 
kurumları önem taşımaktadır. Bu kavramlara ilişkin yayın yapan ülkeler incelendiğinde ise ABD 
ve Kanada ülkeleri en yüksek yayın sayısına sahiptir. Türkiye’nin de sıralama içerisinde yer 
alması dikkat çekmektedir. Üç kavrama ilişkin yayın türü incelendiğinde en fazla makale 
hazırlandığı görülmektedir. Konu alanlarına göre incelendiğinde oldukça farklı konu alanlarına 
ilişkin yayınlar bulunurken ciddi boş zaman ve rekreasyon ve ciddi boş zaman kavramlarında 
en fazla sosyal bilimler alanında çalışılmıştır. En yüksek atıf sayısına göre incelendiğinde “ciddi 
boş zaman” ve “turizm ve ciddi boş zaman” kavramlarında en çok atıf alan yazar, teorinin sahibi 
Stebbins, R.A. olmuştur. Ciddi boş zaman kavramına ilişkin çalışmaların anahtar kelimeleri ağı 
incelendiğinde ise ciddi boş zaman, teorinin diğer sınıflandırması olan kayıtsız boş zaman, 
gönüllülük, bağlılık, ölçek geliştirme, kazanımlar, Avustralya kelimelerinin kullanıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Rekreasyonel faaliyetlere katılımda deneyimler, Stebbins'in ciddi boş zaman teorisinin öz 
nitelikleri aracılığıyla keşfedilebilmektedir (Kane ve Zink, 2004). Ciddi boş zamanın 
niteliklerinden kalıcı faydalar ile ilgili araştırmalarda, faydalar; kendini gerçekleştirme, kendini 
zenginleştirme, rekreasyon, başarı duyguları, sosyal etkileşim ve aidiyet, benlik imajı, kendini 
ifade etme ve kalıcı fiziksel ürünler şeklindeki bazı olguları açıklayabilmektedir (Stebbins, 1982). 
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Bu araştırmada, Scopus veri tabanında “ciddi boş zaman”, “rekreasyon ve ciddi boş zaman” ve 
“turizm ve ciddi boş zaman” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama gerçekleştirilmiştir. 
Gelecekte yapılacak çalışmalar için diğer veri tabanları (Web of Science, Google Scholar vb.) ve 
ulusal yazın da dahil edilerek tarama yapılabilir.  
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Öz 

Turizm hareketlerinin gerçekleştiği destinasyonlarda, konu ile doğrudan ve dolaylı ilgili tüm 
paydaşların faaliyetlere katılım göstermeleri, destinasyonun gelişimi açısından önemli bir 
konudur. İlgili paydaşlar destinasyonun yatırım, tanıtım, pazarlama, planlama gibi adım ve 
stratejilerinde rol oynamakta, yöre turizmi ile ilgili düşünceleri ve katkıları önem arz etmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, Artvin ilinin sahil ilçelerinden olan Hopa’da faaliyet gösteren paydaşların 
yöre turizmi ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve turizm endüstrisine olan katkılarını tespit 
etmektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda, Hopa 
ilçesinde bulunan 14 turizm sektörü paydaşıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak 
görüşmeler gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma 
neticesinde, Hopa ilçesinde turizm temalı hizmet veren veya faaliyet gösteren işletme, kurum ve 
kuruluş yetkililerinin ilçedeki turizm faaliyetlerinden genel anlamda memnun oldukları, 
özellikle yerel yönetimin turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından umutlu oldukları 
belirlenmiştir. Araştırmada Hopa ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve faydalarının 
artırılmasına yönelik önerilere de yer verilmektedir.  
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Abstract 

It is an important issue for the development of the destination that all stakeholders directly or 
indirectly related to the subject participate in the activities in the destinations where tourism 
movements take place. The aim of this study is to determine the opinions of the stakeholders 
operating in Hopa, one of the coastal districts of Artvin province, about local tourism and to 
determine their contributions to the tourism industry. Qualitative research approach was 
adopted within the scope of the study. In this direction, interviews were conducted with 14 
tourism sector stakeholders in Hopa district using semi-structured interview technique, and the 
obtained data were analyzed descriptively. As a result of the research, it has been determined 
that the officials of the enterprises, institutions and organizations that provide tourism-themed 
services or operate in the Hopa district are generally satisfied with the tourism activities in the 
district, and they are especially hopeful about the works of the local government for the 
development of tourism. In the research, suggestions for the development of tourism activities in 
Hopa district and increasing their benefits are also included. 
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GİRİŞ 

Turizm sektörünün ekonomik ve sosyal bakımdan sağladığı katkılar değerlendirildiğinde, 
küresel önemi hızla artmakta, sektörler arası rekabet de bu artışa paralel olarak ivme 
kazanmaktadır. 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan 
COVID-19 salgını ile küresel boyutta sağlık, sosyal ve ekonomik bakımdan ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalınmıştır. Bu durum, tüm dünyada uygulanan seyahat ve turizm kısıtlamaları ile 
özellikle turizm sektörünü ciddi şekilde etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) tarafından yayınlanan rapora göre, uluslararası turizm hareketleri, 2020 ve 2021 
yıllarına kıyasla 2022 yılında güçlü bir şekilde toparlanmaya devam etmekte ve 2021 yılının ilk 
çeyreğinde 41 milyon turiste kıyasla, 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık %182 artarak tahmini 117 
milyon uluslararası turist hareketine ulaşmıştır (UNWTO, 2022). Turizm sektörü, yaşanan 
olumsuz gelişmelerden yüksek derecede etkilenen bir yapısına karşın, dünyada en fazla gelir 
getirici etkiye sahip öncelikli sektörler içerisinde yer almaktadır. 

Turizmin önemi ve sağladığı faydaları ele alan birçok akademik çalışma bulunmaktadır 
(Tokhirovich, 2022; Gavurova, 2020; Malik, 2018; Duarte Alonsoa ve Nyanjom, 2017; Bunghez, 
2016). Ülkesel veya bölgesel kalkınmadaki pozitif etkisi doğrultusunda turizmin geliştirilmesini 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak, birçok özel veya kamu bünyesindeki kurum ve kuruluşlar 
olarak sektörel paydaşların temel hedefleri haline gelmiştir (Sharpley, 2000). Ülkelerin, 
bölgelerin, toplulukların ve devlet kurumlarının turizm sektörünü geliştirmek, sosyo-ekonomik 
sürdürülebilirliği ve kalkınmayı geliştirmek amacıyla turizmi rekabet aracı olarak 
kullanabilmeleri için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu girişimlerin başarılı olabilmesinde 
ise turizm paydaşları kilit bir rol oynamaktadır (Roxas, 2020; Duarte Alonso ve Nyanjom, 2017; 
Byrd, 2007). Dolayısıyla turizm sektörünün geliştirilmesinde, sosyo-ekonomik kalkınmada ve 
ortaya çıkabilecek sorunlarda turizm odaklı kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve başarıya 
ulaşabilmesi bakımından turizm sektöründe kilit rol oynayan kamu ve özel sektör paydaşlarının 
önemli bir rolünün olduğu görülmektedir. Bu bakımdan turizm sektörünün geliştirilmesi, varsa 
sorunların belirlenerek bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi hususunda özel ve kamu 
düzeyinde desteklerin sağlanmasında turizm paydaşlarının katılımları büyük önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede çalışmada, Artvin ilinin sahil ilçelerinden olan Hopa’da faaliyet 
gösteren paydaşların yöre turizmi ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve turizm endüstrisine olan 
katkılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Literatürde, turizm sektörünün gelişiminde paydaşların 
önemini vurgulayan çok sayıda çalışma mevcut olsa da bu hususta Hopa ilçesi özelinde daha 
önce yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak turizmin ülke veya 
bölgelere sağladığı katkılar bakımından önemi ve bu gelişmede kilit rol oynayan turizm 
paydaşlarının önemi ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Hopa ilçesinde bulunan 
14 turizm sektörü paydaşı ile nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak 
görüşmeler sağlanmış olup, elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen 
analizler sonucunda ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, Hopa ilçesinde turizm faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve faydalarının artırılmasına yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yirmi birinci yüzyılda turizm faaliyetleri, ekonomik bakımdan önemli bir göstergedir (Gavurova, 
2020) ve ekonomi toplumun gelişmesinde ve modernleşmesinde aktif bir role sahiptir (Bunghez, 
2016). Turizm olgusunu geliştirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, turizmle ilgili çok 
sayıda ve çeşitli tarafların desteğini gerektirir ki bunlar, turizm ve kamu sektörü kuruluşlarından 
destinasyondaki yerel topluluk gruplarına kadar çeşitli çıkar gruplarının yer aldığı paydaşlardan 
oluşmaktadır (Timur ve Getz, 2009; Long, 1997). Dolayısıyla turizm sektörü ülke veya bölgelerin 
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ekonomik ve sosyal bakımdan gelişimini etkilerken, bu gelişimi ve dolayısıyla ekonomik 
kalkınmayı teşvik eden bir unsur olarak hareket eden turizmin paydaşlarının önemli etkileri 
bulunmaktadır. 

Artvin ili, Karadeniz Bölgesinin en doğusunda yer almaktadır. 1948 yılında ilçe statüsü kazanan 
Hopa, Artvin’in hem en kalabalık hem de ekonomik açıdan en önemli ilçesi konumundadır. 2021 
yılı nüfus verilerine göre, il genelinde toplam 169.543 kişi kayıtlıdır. İl genelindeki toplam nüfus 
oranına göre 28.136 (%16.60) kişi ilçe nüfusuna kayıtlıdır (Artvin İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü, 2022). Hopa ilçesinin ekonomik olarak çevre ilçelere oranla gelişmesinde Sarp Sınır 
Kapısına yakınlık ve limanın bulunmasına bağlı olarak ticaret faaliyetleri gelişmiştir. (Katkat 
Özçelik, Oğan ve Aktaş Güzel, 2015). Ayrıca tarım ve turizm gibi sektörlerde de çevre ilçelere 
oranla daha iyi durumda olduğu söylenebilir. Son yıllarda Artvin genelinde turizm faaliyetlerine 
artan bir talep bulunmaktadır.  

Artvin ili konaklama tesisleri envanterine göre Hopa, il geneline oranla konaklama tesislerinin 
nicelik bakımından en fazla olduğu destinasyondur. İlçede bakanlık belgeli tesis sayısı 3, oda 
sayısı 218, yatak sayısı ise 436’dır. İlçedeki mahalli belgeli tesis sayısı ise 24’tür. Hopa ilçesinde A 
grubu statüsüne sahip 5 seyahat acentesi faaliyet göstermektedir. Artvin’de bulunan özel statülü 
alanlara bakıldığında, Hopa ilçesinde 1 tabiat koruma alanı (Çamburnu), 1 tabiat parkı (Güneşli 
ve Balıklı Şelaleleri) bulunmaktadır. Artvin’de yer alan tescilli kültür varlıkları listesinde Hopa; 
4 cami, 3 köprü, 4 konut, 1 anıt ağaç ve 1 minare ile toplamda 13 somut kültürel varlıkla yer 
almaktadır. İlçede ayrıca 1 adet uluslararası festival (Kültür, Sanat ve Deniz Festivali) 
gerçekleşmektedir (Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022). İlçe sınırlarında yer alan 
önemli turizm alanları, Yoldere Köyü Kemer Köprüsü, Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı, Hopa 
Müzesi, Kopmuş Plajı ve Orta Hopa Mahallesi Camii olarak sıralanabilir. Ancak Hopa 
bulunduğu konum itibariyle yörede önemli bir kavşak noktası olup, çevresinde bulunan Karagöl, 
Macahel, Çifte Köprü, Mençuna Şelalesi, Batum gibi önemli turizm destinasyonlarına ortalama 
uzaklıktadır (Oğan ve Durlu Özkaya, 2021). Hopa ilçesinin bulunduğu coğrafi konum ile ilgili 
bilgilere Harita 1’de yer verilmektedir. 

 
Harita 1. Hopa İlçesi ve Diğer İlçelerin Artvin İlindeki Konumu 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/egitim/haritalar/artvin-haritasi 
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Paydaş Kavramı 

Paydaş kavramının kökeni, işletme bilimi literatürüne dayanmaktadır. İlk olarak 1980'lerde R. 
Edward Freeman tarafından öne sürülen paydaş teorisi, herhangi bir kuruluşun, çalışanlar, 
müşteriler, tedarikçiler, topluluk üyeleri ve hükümet dahil olmak üzere çeşitli gruplarla ve 
bireylerle olan ilişkileri olarak karakterize edilmektedir (Sautter ve Leisen, 1999; Freeman, 1984). 
Paydaş, “bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen veya bundan etkilenen herhangi bir grup veya 
birey” olarak tanımlanmaktadır (Freeman, 1984: 46; Feeman, 2010: 25). Bryson (2004: 22) 
tarafından paydaş kavramı ise, “liderler, yöneticiler ve personel tarafından bir şekilde dikkate alınması 
gerekli olan kişi, grup veya kuruluşları” ifade etmektedir. Bu bağlamda paydaş kavramı, bir 
işletmenin hedeflediği başarıya ulaşabilmesinde kilit rol oynayan belirli grupları veya kişileri 
yani işletmenin iç ve dış çevresini, sosyal, toplumsal veya ekonomik açıdan önemli olarak 
değerlendirmektedir.  

 

Turizm Sektörü Paydaşları ve Paydaşların Destinasyondaki Rolleri 

Turizm sektörü, farklı sektörlerden birçok paydaşın aktif katılımını içeren karmaşık bir yapıya 
sahiptir. Sürdürülebilir turizmin gelişimi ve başarılı şekilde yürütülmesi, paydaşlar olarak 
nitelendirilen halk, girişimciler ve topluluk liderlerinin destekleri ve aktif katılımları ile 
gerçekleştirilebilmektedir (Akhtar vd., 2022; Bryd, 2006; Gunn, 1994). Dolayısıyla, turizmin uzun 
vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için paydaşların desteği oldukça önem arz etmektedir. 
Ancak, turizm sektörünün gelişiminde paydaşlar ile olan etkileşim eksikliği ve toplum 
katılımının yeterince sağlanamaması durumunda, sosyo-kültürel bakımdan olumsuz sonuçlar 
doğurabilmektedir (Akhtar vd., 2022).  

Turizm sektörünün stratejik olarak gelişimi ve başarısı bakımından etkin olarak planlanma, 
örgütleme, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarının uygulanması için etkili bir paydaş yönetimi 
uygulamak gerekmektedir. Destinasyonların yönetilmesinde ve özellikle de organizasyonlar ile 
toplum veya diğer organizasyonlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında paydaşlar kilit rol 
oynamaktadırlar (İnanır, 2019). Ancak, planlamacılar yalnızca turistler, işletme sahipleri ve 
hükümet yetkilileri gibi en belirgin paydaşları dikkate almakta (Sautter ve Leisen, 1999) olup, 
turizm faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen ve/veya bu faaliyetlerden etkilenen diğer kişi 
ve/veya grupları ihmal edebilmektedirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde turizm sektöründe yer 
alan paydaşların kimler olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Freeman (2010) tarafından 
organizasyonların başarılarında etkin rol oynayan paydaşlar; yerel topluluk organizasyonu, 
işletme sahipleri, tüketici hakları savunucuları, tüketiciler, rakipler, medya, çalışanlar, özel ilgi 
grupları, çevreciler, tedarikçiler ve hükümetler olarak belirtilmiştir. Turizm sektöründe yer alan 
paydaşlardan bazıları turizmin geliştirilmesi süreçlerine doğrudan dahil olduklarından, 
paydaşların algıları birbirinden farklılık göstermektedir (Akhtar vd., 2022). Özellikle farklı ilgi 
alanlarına ve bakış açılarına sahip çok sayıda paydaşın katılımı sayesinde, sürdürülebilir 
kalkınmayı etkileyen çeşitli sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve politik konuların daha fazla 
dikkate alınmasını teşvik edebilmektedir (Bramwell ve Lane, 2000). Bu bakış açısından yola 
çıkarak Sautter ve Leisen (1999) çalışmalarında, turizm sektörünün paydaşlarını yerel işletmeler, 
yerel halk, eylemci gruplar, turistler, ulusal işletme zincirleri, rakipler, hükümet ve çalışanlar 
olarak belirlemiştir. 

Küresel ölçekte organizasyonların işlevselliği ve geleceği açısından önem arz eden etkin 
paydaşların katılımı ve yönetimi, turizm sektörü için de aynı şekilde güncelliğini koruyan önemli 
sorunlardan birisidir. Turistik çekim potansiyeli bakımından oldukça zengin potansiyele sahip 
Türkiye’de, paydaşların belirlenmesi ve rollerini etkin şekilde gerçekleştirmeleri önem arz 
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etmektedir. Özellikle kırsal turizm potansiyeline sahip yerel ölçekteki kesimlerde turizm 
faaliyetlerinin tanıtımı, gelişimi ve başarısında yerel paydaşların rolü oldukça önemlidir. Ancak 
bu durum yalnızca devletin sorumluluğunda değil, yerel halkın, çeşitli kesimleri kapsayan kişi 
ve/veya grupların, örgüt ve kuruluşların ortak katılımlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Aydın ve 
Selvi (2012), kırsal turizmde rol oynayan paydaşları yerel yönetimler (valilik, kaymakamlık, 
belediyeler, il özel idareleri, köy idareleri, diğer mahalli idare birlikleri ve muhtarlıklar), sivil 
toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve kamu-özel birlikteliği ile kurulan diğer kuruluşlar 
olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra görsel ve yazılı medya araçları, turizm faaliyetlerinin 
tanıtımı, gelişimi ve sürdürülebilirliği bakımından önemli görülen paydaşlardan birisidir. 

Paydaş katılımı, resmi ve gayri resmi olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
katımlar, kamuya açık oturumlar, danışma komiteleri, anketler, odak grupları, kamuoyu 
görüşmeleri, halk özel kurulları, iş birliği, kent inceleme kurulları, çalışma grupları, uygulama 
çalışmaları ve yazılı yorumlar şeklinde olabilmektedir (Byrd, 2007). Herhangi bir faaliyet için 
paydaşların katılım düzeyi ve sayısı faaliyetin niteliğine ve paydaşların konu ile ilgisine göre 
farklılık gösterebilmektedir. Alınacak küçük ölçekli kararlar ve acil durumlardaki kararlarda 
paydaş katılımı gerekmemektedir. Ancak, daha geniş kapsamlı etkileri olan karmaşık 
durumlarda aktif olarak paydaş katılımının mutlaka sağlanması önem arz etmektedir (NOAA, 
2015: 2). Değerlendirilecek faaliyet için maksimum düzeyde ve çeşitli alanlardan paydaşların 
katılımını sağlamak oldukça önemlidir. Meffe ve arkadaşları (2002) çalışmalarında, paydaş 
katılımının ne zaman gerektiği ile ilgili; rutin sorunlardan ziyade özel sorunlar, artan sorunlardan 
ziyade büyük sorunlar, gönüllülükten ziyade gereklilik gerektirmesi ve oybirliği yerine tartışmalı 
durumlar olmak üzere dört kriter önermektedirler.  

Turizm sektörünün geliştirilmesinde ve ülkesel veya bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel 
yönetimlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. 
Turizm faaliyetlerinin ülkesel veya bölgesel bakımdan öneminden yola çıkarak özgün ve etkin 
projeler geliştirmek ve bu hususta merkezi yönetimleri eyleme geçirici adımlar atmak, merkez ve 
yerel arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak, yerel yönetimlerin mevcut turizm 
potansiyelinin tümüyle ve etkin şekilde turizm sektörüne kazandırılması adına üstlenmesi 
gereken sorumluluklarıdır (Keskin, 2016). Yerel yönetimler doğrudan turizm amaçlı yatırım ve 
hizmetleri gerçekleştirerek, turizme olumlu katkı sağlayan altyapıyı geliştirilmesinde planlama 
ve uygulama işlevlerini yerine getirmekte ve aynı zamanda tüm bu faaliyetlerinin etkinliğinin 
sağlanabilmesi adına denetim fonksiyonunu görmektedirler (Ünlüönen ve Sevim, 2005). Bunun 
yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan paydaşlar, destinasyon marka imajının 
geliştirilmesinde, tanıtım ve reklam faaliyetleri, konaklama olanaklarının artırılması, bölgeye 
özgü etkinliklerin artırılması ve bölgeye özgü hediyelik eşyaların çeşitlendirilmesi yoluyla 
markayı destekleyici ürünler tasarlanıp sunulması gibi rolleri de üstlenmektedirler (Ertaş ve Taş 
Gürsoy, 2016). 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Küresel ölçekte değerlendirildiğinde, turizm sektörünü en önemli ekonomik itici güçlerden birisi 
olarak ifade eden Akhtar ve arkadaşları (2022) tarafından, sürdürülebilir turizm gelişimi için kilit 
rol oynayan paydaşların değerlendirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
turizmin büyümesinin zararlı etkisi nedeniyle, sürdürülebilir kalkınmanın gerektiği 
vurgulanarak, çalışmanın gerçekleştirildiği destinasyonda sürdürülebilir turizmin gelişimi 
konusunda önemli turizm paydaşlarıyla görüşülmüş ve konuyla ilgili görüşleri alınmıştır. 
Çalışmanın verileri nitel yaklaşım yöntemiyle, ana paydaşların sürdürülebilir turizm gelişimine 
ilişkin algıları, yarı yapılandırılmış görüşme kontrol listesi kullanılarak toplanmıştır. Çalışma 



Yener OĞAN, Ceyhun AKYOL ve Zehra BULUT 

 1255 

sonucunda, çalışma kapsamında değerlendirilen farklı paydaşlar gelecek nesiller açısından 
sürdürülebilirliğin sağlanarak çevrenin korunması gerektiği hususunda görüş birliği 
sağlamışlardır. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramının halk tarafından tam olarak bilinmemesi, 
hükümet ile yerel topluluk ve diğer paydaşlar arasındaki iletişim eksikliği, departmanlar 
arasındaki iletişim eksikliği ve hükümetin bu konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilen 
araştırmalara karşı duyarsızlığı çalışmanın önemli sonuçlarını teşkil etmektedir. 

Bir turistik destinasyonun gelişimindeki başarının, bölgedeki turizm paydaşlarının 
rolüne/katılımına bağlı olduğunu vurgulayan Amerta (2017) tarafından Jasri Turizm Köyü’nün 
gelişiminde turizm paydaşlarının rolünün belirlenmesi ve anlaşılması amacıyla nitel yöntem 
kullanılarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Jasri Turizm Köyü’nde turizmin 
gelişiminde, başlangıcı veya planlanmasından, gelişme zamanına kadar olan süreçte yerel 
topluluk, hükümet ve yatırımcılardan oluşan turizm paydaşları Turizm Köyü'nün gelişiminin 
desteklenmesinde aktif ve doğrudan yer almıştır. Çalışmanın sonucunda, Jasri Turizm Köyü'nün 
erken planlanmasında ve gelişiminde turizm paydaşlarının rolünün önemli olduğu görülmüştür. 
Çalışmaya göre, Jasri Köyü'ndeki turizm paydaşlarının, Turizm Köyü'nün gelişiminin başarılı 
olması ve özellikle Jasri'nin Pakraman Köyü'ndeki yerel toplumun refahının gelecekte 
iyileştirilmesi bakımından önemli derecede çaba sarf ettikleri belirtilmektedir.  

Bryd (2007), ilgili literatürü gözden geçirilerek ve sonuçlar çıkarılarak gerçekleştirdiği çalışmada, 
sürdürülebilir turizm gelişimi, paydaş katılımı ve bu katılımın sürdürülebilir turizm gelişiminin 
temel görüşüne nasıl dahil edildiği araştırmıştır. Sürdürülebilir turizmin gelişiminde başarı elde 
edilebilmesi için turizm paydaşlarının bu sürece katılım sağlamaları gerekmektedir. Bu noktada 
dikkat edilmesi gereken husus, turizm gelişiminde katkı sağlayacak paydaşların belirlenmesi ve 
turizm planlayıcılarının bu paydaşları gelişim sürecine nasıl dahil edebileceklerini 
belirlemeleridir. Çalışmada hem yönetim hem de halkın paydaş olarak katılımı 
perspektiflerinden düşünceler yer almaktadır. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
turizmin geliştirilmesi bakımından kullanılan tanımlara dayalı olarak, mevcut ziyaretçiler, 
gelecekteki ziyaretçiler, mevcut ev sahibi topluluk ve gelecekteki ev sahibi topluluk olarak dört 
farklı grup belirlenmiştir.  

Şanlıoğlu ve Demirezen (2020), turizm odaklı kalkınma sürecinde Kayseri ilinde karşılaşılan 
başlıca sorunların tespit edilerek bu sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerilerinin ortaya 
konulması amacıyla nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Kayseri’de bulunan 20 turizm paydaşı 
ile yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, turizm odaklı kalkınma sürecinde yatırım, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
yetersiz olduğu, destinasyona ilişkin yönetim örgütü ve genel bir turizm master planının 
olmaması, güçlü bir marka algısının ve imajının geliştirilememesi, turizmin tek sezona ve bir 
bölgeye yoğunlaşması, turizm işletmelerinin nicelik ve nitelik bakımından yeterli olmaması, 
nitelikli işgücünün eksikliği, yerel halkın turizme aktif katılımının sağlanamaması, teşvik ve 
finansman konusunda sorunların yaşanması ve paydaşlar arasında işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmaması gibi sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.  

Aydın ve Selvi (2012) tarafından, kırsal turizm olarak değerlendirilen Artvin’in Arhavi ilçesinin 
tanıtımındaki süreçte yerel paydaşların rolünün araştırılması amacıyla nitel bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanarak 
toplanmıştır. Çalışma kapsamında Arhavi ilçesindeki 7 yerel turizm paydaşı ile yapılan 
görüşmelerde kısa notlar tutulmuş ve sesli kayıt cihazı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen içerik 
analizi doğrultusunda, araştırmada kırsal turizmde tanıtım çalışmalarının daha çok bakanlık, 
belediye, turizm derneği çalışanları bünyesinde yürütüldüğü, diğer paydaşların ise bu sürece çok 
fazla dahil olamadıkları görülmüştür. Araştırma sonucuna göre yerel turizm paydaşlarının, 
turizmin tanıtımında etkin rol oynadıkları ancak, genel olarak tanıtımda yetersiz ve etkisiz 
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kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca tanıtım araçlarının paydaşlar tarafından etkin olarak 
kullanılamadığı, yöredeki konaklama imkanlarını eksikliği ve yerel halkın turizm konusunda 
yeterli düzeyde eğitime sahip olmaması gibi sorunlar belirtilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Artvin’in ilçesi olan Hopa’da turizm ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluş yetkililerinin ilçedeki turizm faaliyetlerinin gelişimi ile ilgili düşünceleri kapsamında, 
ilçedeki turizm sektörüne yönelik tespit, görüş ve önerilerini belirleyebilmektir. Araştırma, 
Artvin ilinin en kalabalık ilçesi olan ve önemli turizm arz değerlerine sahip Hopa ilçesinde hizmet 
veren ve faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.  

 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu çalışmada, Hopa ilçesinin turizm bakımından paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi 
yapılmaktadır. Dolayısıyla konu ve kapsam bakımından çalışmaya daha fazla katkı sağlayacağı 
düşünüldüğü için nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada örneklem olarak, 
Hopa ilçesinde turizm alanında hizmet veren ve faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 
yetkilileri ve yöneticileri arasından gönüllü olarak mülakatlara katılım sağlayan 14 kişi 
belirlenmiştir. Bu kapsamda veri toplama aşamasında yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden 
yararlanılmış, hazırlanan mülakat sorularına görüşme aşamalarında farklı sorular da 
eklenebilmiştir. Mülakatlar sonucunda elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle 
incelenerek düzenlemeleri gerçekleştirilmiş ve özetlenerek yorumlanmıştır. Araştırma 
kapsamında katılımcıların konu ile ilgili bakış açılarını tespit etmek amacıyla ilgili literatürden 
(Akyol, 2021; Şanlıoğlu ve Demirezen, 2020) yararlanılarak hazırlanan aşağıdaki mülakat soruları 
yöneltilmiştir; 

• Hopa’daki turizm geliştirme uygulamaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
• Yerel yönetimlerin turizm ile ilgili çalışmaları hakkında düşünceleriniz nelerdir? 
• Hopa’daki turizm yatırımları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hakkında düşünceleriniz? 
• Hopa’daki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki tespit ve önerileriniz nelerdir? 

Katılımcılar ile görüşmeler daha önceden planlanan randevu ve programlara uyularak Hopa 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze yapılan 
mülakatlarda her bir görüşme ortalama 20-30 dakika aralığında tamamlanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği aracılığıyla mevcut durum ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve 
araştırmada elde edilen verilerin analizi betimsel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir (Karasar, 
2002). Böylece betimsel analiz için bir çerçeve belirlenmiş, veriler belirlenen çerçeveye göre 
işlenmiş, bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında kaç kişiyle, ne zaman 
ve nerede görüşüldüğü çalışmanın bulgular kısmında detaylı olarak açıklanmış, analiz 
aşamasında katılımcı görüşlerini destekleyen alıntılara yer verilmiştir. 
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Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Katılımcılardan elde edilen kurum ve görev bilgileri, turizm endüstrisi içerisindeki süreleri, 
turizm ile ilgili mevcut kurum ve yetki bilgileri, hangi sektörde oldukları, Hopa ilçesinde çalışma 
ve ikamet süreleri bilgileri elde edilen araştırma verilerine doğruluk, güvenilirlik ve geçerlilik 
katmaktadır. Diğer yandan, nitel araştırmalarda örneklem sayısı ile ilgili farklı görüşler yer alsa 
da Creswell (1997) ile Corbin ve Strauss (2015) örneklem boyutunun 6 ila 10 arasında 
değişebileceğini önermektedir. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında belirlenen 14 kişi 
araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik olgularına katkı sağlamaktadır. 

 

Etik Kurul Bilgisi 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun 29.07.2022 tarihinde 
yapmış olduğu toplantıda E-18457941-050.99-56733 sayılı etik kurul izni alınmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Katılımcıların demografik bilgileri kapsamında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, eğitim aldığı alan 
bilgilerinin yanında çalıştığı kurum, kurumdaki görevi, turizm endüstrisi içerisindeki süresi, 
mevcut görevindeki süresi, Hopa’da ikamet süresi gibi durum ve bilgilerinin öğrenilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yüz yüze görüşülen katılımcıların demografik bilgileri 
ile diğer durum detayları aşağıdaki tabloda verilmektedir (Tablo 1).  

 

Demografik Bulgular 

Araştırma bulgularına göre; katılımcıların on ikisi erkek, ikisi kadındır. Katılımcıların yaşları; 18-
30, bir kişi; 31-50, yedi kişi, 51 ve üzeri 6 kişidir. Katılımcıların eğitim düzeyleri; lise, 2 kişi; ön 
lisans 3 kişi; lisans 8 kişi; lisansüstü ise 1 kişi olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim aldığı 
alan bilgileri ise; işletme, 4 kişi; elektrik, 3 kişi; iktisat, 2 kişi, bilgisayar, muhasebe, eğitimi maliye 
ve tıp, 1’er kişi olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çalıştığı kurum bilgileri kapsamında; otel 
işletmesi, 6 kişi; sivil toplum kuruluşu, 4 kişi; seyahat acentesi, 2 kişi; serbest meslek ve kamudan 
1’er kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların kurumlarında yaptıkları görevlerde; 
müdür/yönetici/sorumlu, 6 kişi; başkan ve sahibi, 3’er kişi; müdür yardımcısı ve emekli 1’er kişi 
yer almaktadır. Katılımcıların turizm endüstrisi içerisindeki süresi incelendiğinde; 4 kişinin 1-5 
yıl arası, 3 kişinin 16-20 yıl arası, 2’şer kişinin 1 yıldan az, 6-10 yıl arası ile 21 ve üzeri yıl, 1 kişinin 
ise 11-15 yıl arası olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların mevcut görevlerindeki süreleri 
incelendiğinde; 7 kişinin 1-5 yıl arası, 3 kişinin 16-20 yıl arası, 2’şer kişinin de 6-10 yıl arası ile 21 
yıl ve üzeri oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların Hopa’da ikamet ettikleri süre ise 12 kişi ile 
21 yıl ve üzeri, 1’er kişi ile de 6-10 yıl arası ve 16-20 yıl arası oldukları tespit edilmiştir. 

Mülakat Analizleri ve Betimleyici Bulgular 

Araştırmanın analiz aşamasında katılımcılar K1, K2, …, K14 şeklinde ifade edilmektedir. 
Araştırma kapsamında konu ile ilgili sorulan dört farklı soru kapsamında katılımcıların Hopa 
ilçesindeki turizm faaliyetlerine bakış açıları ve önerilerinin belirlenebilmesine çalışılmıştır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda katılımcılara ilçedeki turizm geliştirme uygulamaları hakkında 
düşünceleri, yerel yönetimlerin turizm ile ilgili çalışmaları hakkında düşünceleri, ilçedeki turizm 
yatırımları ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hakkında düşünceleri, ilçedeki turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda tespit ve önerileri sorulmuştur.  
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Paydaşların Demografik Bilgileri 
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K1 Erkek 60 Lisans İktisat Sivil Toplum Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı 5 10 60 
K2 Erkek 49 Lisans Bilgisayar Sivil Toplum Kuruluşu Konsey Başkanı 15 1 25 
K3 Erkek 58 Önlisans Elektrik Otel İşletmesi Sahibi 4 1 58 
K4 Erkek 45 Önlisans Muhasebe Seyahat Acentası Müdür 20 20 45 
K5 Erkek 63 Lisans Eğitim Serbest Emekli - 30 20 
K6 Erkek 55 Lisans İktisat Otel İşletmesi Müdür 35 17 55 
K7 Erkek 30 Lisans İşletme Sivil Toplum Kuruluşu Proje Birimi Sorumlusu - 1 30 
K8 Kadın 42 Lisans İşletme Sivil Toplum Kuruluşu Kooperatif Başkanı 1 1 23 
K9 Erkek 44 Lise Elektrik Otel İşletmesi Sahibi 5 5 44 
K10 Erkek 48 Lisans İşletme Kamu Yönetici 20 4 40 
K11 Erkek 51 Lisans İşletme Otel İşletmesi Müdür 10 5 6 
K12 Kadın 38 Önlisans Maliye Seyahat Acentası Müdür Yardımcısı 10 10 38 
K13 Erkek 48 Lise Elektrik Otel İşletmesi Muhasebe Müdürü 30 25 30 
K14 Erkek 65 Doktora Tıp Otel İşletmesi Sahibi 18 18 60 
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Katılımcıların Hopa’daki Turizm Geliştirme Uygulamaları ile İlgili Düşüncelerine 
Yönelik Bulgular 

Hopa’daki turizm geliştirme uygulamalarına yönelik katılımcı görüşleri daha çok il genelinde 
yürütülen stratejik planlarla ilgili olup bu planların yetersiz kaldığı yönündedir. Katılımcıların 
bu konudaki bazı ifadeleri şu şekildedir: 

K1: “Başta valilik olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ve yürütülen stratejik 
planlar kapsamında ilçeye yer verildiğini biliyorum. Strateji planlarında turizm başlığına yer 
verilmektedir.”  

K5: “Bazı kurum ve kuruluşların il genelinde bir stratejik planlama çalışmaları olduğunu biliyorum ama 
ilçe özelinde rastlamadım. Mevcut stratejik planların yetersiz olduğunu düşünüyorum.”  

K6: “Stratejik planlama çalışmalarının olduğunu biliyorum fakat bu çalışmaların özellikle uygulama 
aşamasında sıkıntılar olduğunu düşünüyorum.”  

K12: “İl genelinde ve ilçe özelinde yapılan tüm planlamaların kağıt üzerinde kaldığını düşünüyorum. Bazı 
kurum ve kuruluşların stratejik planlama çalışmalarının olduğunu duyuyorum fakat bunların 
uygulandığını görememekteyiz. Planlama çalışmalarının yerel halkla paylaşılması, bu konuda tüm 
paydaşların bilgilendirilmesi gerekmektedir.”  

 

Katılımcıların Yerel Yönetimlerin Turizm ile İlgili Çalışmaları Hakkında 
Düşüncelerine Yönelik Bulgular 

Yerel yönetimlerin turizm ile ilgili çalışmaları hakkında katılımcı düşüncelerinin genel olarak 
yeterli olmadığı, daha fazla iş birliği içerisinde olunması gerektiği yönündedir. Katılımcılardan 
alınan bilgi ve ifadelerin bazıları şu şekildedir: 

K2: “Yerel yönetim klasik belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet vermektedir. İlçede turizm alanında 
hizmet veren ve faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar kendi gayret ve atılımları doğrultusunda çalışmalar 
yürütmektedir.”  

K9: “Yerel yönetimlerin turizm konusunda çalışmaları olmakla birlikte yeterli bu durumun olduğunu 
düşünmüyorum. Turizm faaliyetlerinin özellikle yılın her ayında yapılabilmesi adına çalışmalar içerisinde 
bulunulmalıdır.”  

K13: “İlçe genelinde ulusal hatta uluslararası anlamda değerlendirilebilecek turizm potansiyeli olmakla 
birlikte özellikle yerel yönetimlerin bu konuyu tam olarak değerlendirebildiğini düşünmüyorum. Komşu 
destinasyonlarda gerçekleştirilen faaliyetler örnek alınabilir.”  

 

Katılımcıların İlçedeki Turizm Yatırımları ile Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri 
Hakkında Düşüncelerine Yönelik Bulgular 

Katılımcılar, ilçedeki turizm yatırımları ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gelişme içerisinde 
olduklarını fakat henüz yeterli olmadığı görüşünde birleşmektedir. Katılımcıların konu ile ilgili 
ifadelerinin bazıları şu şekildedir: 

K7: “Konu ile ilgili irili ufaklı yatırımların olduğunu görmekteyim fakat bu çalışmalar yerel ve bölgesel 
çaplı kalmaktadır. Bu yatırımların ulusal, hatta uluslararası alanlarda bilinirliklerinin olması 
gerekmektedir. Bunun için de tanıtım ve pazarlama faaliyetleri etkin bir biçimde yürütülmelidir.”  

K10: “Turizm yatırımları yeterli gibi gözükse de bu yatırımların tanıtım ve pazarlama yönlerinin zayıf 
olduğunu düşünüyorum. İşletme sahipleri ve yöneticiler yatırımlarını yerel ölçekte yeterli görmektedir. 
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Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerek duymamaktadır. Atılan adımlar ve çalışmalar yerel ve bölgesel 
çapta kalmaktadır.”  

K14: “İlçe genelinde turizm yatırımları kontrollü bir şekilde yürütülmelidir. Özellikle ilçenin çevre 
dokusuna uyumlu adımlar atılmalı, kontrollü gelişim sağlanmalıdır. Destinasyonla ilgili tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinin bu düşüncelerle gelişim göstermesi için özellikle yerel yönetimlerin yatırımcıları 
bu yönde yönlendirmeleri gerekmektedir.”  

 

Katılımcıların Hopa İlçesindeki Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Konusundaki 
Tespit ve Önerilerine Yönelik Bulgular 

Katılımcıların tamamının Hopa ilçesindeki turizm faaliyetlerinin gelişebileceği yönünde 
düşünceleri bulunmaktadır. Bu konuda fikir ve izlenimleri genel anlamda olumludur. 
Katılımcıların konu ile ilgili tespit, görüş ve önerilerinin bazıları şu şekildedir: 

K3: “İlçedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir yaklaşım ilçede on iki ay 
turizmin olması demektir. Konu ile ilgili tüm paydaşların iş birliği ve koordineli bir yaklaşım içerisinde 
hareket etmekler beklenmektedir. Destinasyondaki doğal, kültürel ve tarihi yapı ile değerlerin tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri etkin bir biçimde yapılma, verimli neticeler alınması yönünde çalışmalar 
yürütülmelidir.”  

K4: “Hopa ilçesine yönelik turizm çalışmalarının artırılması gerekmektedir. Bu konuda başta yerel 
yönetimler olmak üzere tüm paydaşlara iş düşmektedir. Konaklama üniteleri artırılmalı, işletmelerde 
nitelikli personel istihdam edilmelidir. Personel yetiştirme konusunda turizm eğitimi veren üniversite 
birimlerinden destek alınmalı, ortak projeler oluşturulmalıdır.”  

K8: “İlçede turizm konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Yerel yönetimlerin turizm 
konulu toplantılarına konu ile ilgili tüm paydaşların katılımları sağlanmalıdır. Özellikle genç nesil bu 
konuda bilinçlendirilmeli, sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmelidir.”  

K11: “İlçe genelinde turizm altyapı ve üstyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır. Destinasyonda yaşanabilecek 
doğal afetler konusunda önlemler artırılmalı, özellikle yaz dönemlerinde gerçekleşmesi muhtemel sel 
baskınlarına çözümler üretilmelidir. Alternatif turizm canlandırılmalı, mahalle ve köylerdeki yerel değerler 
gün ışığına çıkarılmalıdır.”  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hopa, Karadeniz sahil kıyısının son ilçesi olan Kemalpaşa’dan bir önceki ilçe olarak 
bilinmektedir. Coğrafi konumu itibari ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ticaret kenti konumunda 
yer alan Hopa, kültürel ve turistik anlamda bölgenin öne çıkan destinasyonları arasında yer 
almaktadır. İlçe, Sarp Sınır Kapısı’na olan yakınlığı ile ülke ve bölge lojistik endüstrisinde de söz 
sahibi bir konumda bulunmaktadır (Akyürek, 2014: 6). Doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle 
önemli bir potansiyele sahip olan Hopa ilçesi, turizm faaliyetlerine yönelik birçok değer, alan ve 
etkinlikleri de barındırmaktadır.  

Mevcut ve potansiyel bu değerlerin bilinirlik düzeylerinin artması için ilçe turizm faaliyetlerine 
içerisinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve işletmelere görev düşmektedir. İlçede yer alan tüm 
paydaşların destinasyonun gelişim faaliyetlerine katılımları, faaliyetlerde etkin derecede rol 
almaları gerekmektedir. Turizm konusunda ilgili tüm paydaşlar Hopa ilçesinin yatırım, tanıtım, 
pazarlama ve planlama çalışmaları içerisinde yer almalı, düşüncelerini belirtmeli, tespit edilen 
sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmalıdır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında Hopa ilçesinde 
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turizm alanında faaliyet gösteren, hizmet veren kurum ve kuruluşların yetkililerinin destinasyon 
genelindeki turizm hareketlerine bakış açıları incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Katılımcıların Hopa ilçesindeki turizm geliştirme uygulamaları ile ilgili düşüncelerine yönelik 
bulgular doğrultusunda öne çıkan tespit ve öneri, ilgili paydaşların özellikle valilik çatısı altında 
yürütülen tüm planlamalarda yer alması gerekliliği konusundadır. Bu doğrultuda, ilçedeki 
doğal, kültürel, tarihi ve turistik arzlarıyla ilgili tüm bilgilendirme akışlarının il merkezindeki 
yetkili kişi ve kurumlara doğru bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Hopa ilçesindeki turizm 
geliştirme uygulamaları kapsamında ele alınan tüm stratejik planlamalar kısa vadeli değil, orta 
ve uzun vadeli yapılmalıdır. Bu konudaki en önemli nokta ise yapılan planlamaların uygulamaya 
koyulma aşamalarında da başarı gerektirdiği konusudur. 

Katılımcıların yerel yönetimlerin turizm ile ilgili çalışmaları hakkında genel düşünceleri 
olumsuza yakındır. Yerel yönetimlerin turizm ile ilgili çalışmalar konusunda yeterli olunmadığı 
yönünde görüş belirten katılımcılar özellikle belediye faaliyetlerinin bu yönde çalışmalar 
yürütmesi gerektiğini belirtmektedir. Komşu destinasyonlardan ve büyükşehir örneklerinden 
yararlanılarak stratejilerin geliştirilmesi yönünde görüş belirten katılımcılar, özellikle deniz 
turizmine yönelik adımlar atılmasını tavsiye etmektedir. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin diğer 
paydaşlarla tüm konularda iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Özellikle tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinde gerekli çabalar gösterilmeli, yerel ve bölgesel gayretler ulusal ve 
uluslararası alanlara da yansımalıdır. 

İlçedeki turizm yatırımlarının yeterli olmadığını belirten katılımcılar, etkin ve verimli bir şeklide 
yürütülecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirmektedir. 
İlçe sınırları içerisinde bulunan bazı doğal, kültürel ve tarihi değerler kamu desteklerinden 
yeterince yararlanamadıkları için turistik açıdan destinasyona faydalı olamamaktadır. 
Katılımcılar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yöresel ve bölgesel çapta yeterli olabildiğini 
fakat bu çalışmaların ulusla ve uluslararası boyutlarda yeterli olmadığını görüşünde 
birleşmektedir. Katılımcıların, destinasyonda gerçekleştirilebilecek yatırımların artması için 
turizm çeşitlendirilmesine gidilmesi gerektiği, niş pazarlar meydana getirilmesi yönünde 
adımların atılmasının şart olduğu yönünde fikirler beyan etmektedir. Bu yöndeki tutum ve 
davranışlar potansiyel turizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasına, yatırımların da artmasına katkı 
sağlayacaktır.    

Katılımcıların Hopa ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki tespit ve 
önerilerde öne çıkan başlıklar şu şekildedir; 

• Yerel değerlerin turizm kazandırılması sağlanmalıdır.  

• Komşu ülke Gürcistan’la iş birliğinin daha aktif olması gerekmektedir.  

• Öncelikli ele alınması gereken konuların başında turizm eğitimi gelmektedir. 

• Turizm işletmelerinin nitelik ve nicelik açılardan gelişim göstermesi gerekmektedir. 

• Hizmet sektörü ile üniversite işbirliğinin artırılmasına önem gösterilmelidir. 

• Paydaş iş birliği sağlanmalı, bu oluşumun içerisinde yerel halk mutlaka yer almalıdır. 

• Doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerlerin tanınırlık ve bilinirlik düzeylerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar artırılmalıdır. 

• Yerel ve bölgesel değerlerin tanıtımları ulusal ve uluslararası platformlarda da yer almalıdır. 

• Hopa özelinde ve Artvin genelinde akademik çalışmaların artırılmasına yönelik teşvik ve 
yönlendirmeler yapılmalıdır. 
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Tüm bu konu başlıklarına yönelik paydaş iş birliği gerekmekte, eş güdümlü bir yapılanma 
sağlanmalıdır. Bu iş birliği ve yapılanma içerisinde turizmle doğrudan ve dolaylı tüm paydaşlar; 
mülki idare amirlikleri, yerel yönetimler, turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek 
birlikleri ve odalar, eğitim kurumları, turizm çalışanları, yerel halk, yerli ve yabancı ziyaretçiler 
yer almalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile literatür karşılaştırıldığında benzer neticeler 
dikkat çekmektedir. Turizm işletmelerinin nitelik ve nicelik bakımından eksik olmaları, nitelikli 
iş gücü eksikliği, yerel halkın turizm aktivitelerinden uzak kalması, paydaş iş birliği sorunları, 
yetersiz ve etkisiz tanıtım çalışmaları, turizm eğitimi konusundaki eksiklikler Şanlıoğlu ve 
Demirezen (2020), Aydın ve Selvi (2012), Bryd (2007) çalışmalarında da tespit edilen 
sonuçlardandır.  Bundan sonraki araştırmacılara; Hopa destinasyonu özelindeki turizm temalı 
çalışmaların artırılması önerilmektedir. İlçenin turizm değerlerini, sorun ve çözüm önerilerini 
dikkate alacak araştırmalar Hopa’ya ve Artvin’e katkı sağlayacaktır. Literatürde yer alması 
muhtemel Hopa çalışmaları, il genelinde yürütülecek farklı araştırmaları beraberinde 
getirecektir. Gerçekleşmesi muhtemel tüm bu süreçler, sadece Hopa ilçesi veya Artvin iline 
yönelik değil, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tamamının turizm literatürünü kuvvetlendirecek ve 
çeşitlendirecektir.  
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Öz 

Türkiye, 1980 sonrasında dünyadaki gelişmelere paralel olarak kalkınma politikasını ihracata 
dayandırmıştır. İhracatın arttırılması bir taraftan yatırım kapasitesinin arttırılmasına, diğer 
taraftan pazarın genişletilmesine bağlıdır. Sermaye birikimi yetersiz olan Türkiye’nin bu eksikliği 
gidermekte kullanacağı kaynakların başında doğrudan yabancı yatırımlar gelmektedir. Üretim 
kapasitesini ve dolayısı ile ihracat hacmini genişletmek için bu kaynağın kullanımını arttırmak 
gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 1970-2019 yılları arasında doğrudan yabancı yatırımlar 
ve ihracat arasındaki ilişki ele alınmıştır. İki değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Fourier 
SHIN testi ile incelenmiş ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasında eşbütünleşme 
ilişkisi bulunmuştur. DOLS tahmin modelinden elde edilen sonuçlara göre doğrudan yabancı 
yatırımlardaki % 1’lik artışın ihracatı yaklaşık % 0.67 arttırdığı saptanmıştır. 
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Abstract 

In parallel with the developments in the world after 1980, Turkey based its development policy 
on exports. Increasing exports depends on increasing investment capacity on the one hand and 
expanding the market on the other. Foreign direct investments come first among the resources 
that Turkey, which has insufficient capital accumulation, will use to overcome this deficiency. It 
is necessary to increase the use of this resource in order to expand the production capacity and 
thus the export volume. In this study, the relationship between foreign direct investments and 
exports in Turkey between 1970-2019 is discussed. The relationship between the two variables 
was investigated by the Fourier SHIN cointegration test and a long-term relationship was found 
between the foreign direct investments and export. According to the results obtained from the 
DOLS estimation model, it was determined that a 1% increase in foreign direct investments 
increased exports by about 0.67%. 
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GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde ihracat önemli bir bileşeni temsil etmektedir. 
Ancak ihracat kadar önemli olan bir diğer şey yapılan ihracatın kompozisyonudur. Katma değeri 
yüksek ve teknolojik gelişmeleri içeren ürünlerin ihracat içindeki payının artması ülkenin 
kalkınma düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ihracatı arttırmak ve 
daha yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını gerçekleştirmek yapılacak yatırımlarla 
sağlanabilecektir. Ancak yatırımların arttırılması sermaye birikimini gerekli kılmaktadır. 
Sermaye birikimi eksikliği yaşayan gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlar bu 
eksikliğin karşılanmasında önemli bir kaynağı temsil etmektedir. Doğrudan yabancı yatırımları 
ülkeye çekmek, sınırlı sermayeye sahip olan gelişmekte olan ülkelerde son yılların temel rekabet 
alanlarından birini temsil etmektedir (Aydın, 2018: 60). Doğrudan yabancı yatırımlar, herhangi 
bir ülkede faaliyet gösteren firma veya kişilerin kendi ülke piyasalarından çıkarak, diğer ülke 
piyasalarında faaliyet gösterip gelir elde etmeleri şeklinde tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle bir 
şirketin kendi ülke sınırları dışında uzun süreli üretime dönük bağ kurması şeklinde de ifade 
edilebilir (Dökmen ve Kaygusuz, 2019: 206). Doğrudan yabancı yatırımlar, edinme yatırımı, yeşil 
alan yatırımı veya kahverengi alan yatırımı biçiminde gerçekleşebilir. Bu yatırım türleri içinde 
ülkenin sermaye ihtiyacının karşılanmasında en yüksek etkisi olan yeşil alan yatırımlarıdır 
(Kaynak, 2014: 438). 

Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketler iç piyasada üretim maliyetlerinin yüksek olması veya 
büyük pazarlara yakın olmak gibi nedenlerle yatırımlarını yeni yerleşimlere yöneltmişler ve 
sermaye hareketliliği artmıştır. Çok uluslu şirketlerin yatırım kararları, yerel kalkınmanın 
gerçekleşmesinde, refah ve dezavantajların coğrafi dağılımında önemli bir etkiye sahiptir. 
Doğrudan yabancı yatırımların yatırım kararlarında, siyasi istikrar, finansal teşviklere erişim, 
girdi maliyetleri, lojistik olanakları, pazar ölçeği, işgücü maliyetleri gibi faktörler belirleyici 
olmaktadır (Armstrong ve Taylor, 2005: 376). Son yıllarda, parasal genişlemenin etkisi ile yatırım 
kapasitesi artmış, bu durum, politika yapıcıları ekonomilerine doğrudan yabancı yatırım 
girişlerini teşvik etmek için çeşitli düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir (Ayomitunde vd., 2020: 
150). Yatırım ortamının iyileştirilmesi, ücretlerin düşük tutulması, verimliliğin yüksek olması, iç 
talebin arttırılması, ülkenin büyüme eğilimine girmesi gibi koşulların oluşturulması yanında 
siyaset ve ekonomide istikrarın sağlanmış olması, doğrudan yabancı yatırımların çekilebilmesi 
için gereklidir (Eğilmez, 2021: 61). 

Küresel rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını çekme çabasındadırlar.  Gelişmekte olan ülkeler yatırım 
kapasitesini genişletmek, istihdamı arttırmak, teknoloji transferi sağlamak gibi gerekçelerle, 
gelişmiş ülkeler ise mevcut sektörlerini geliştirmek amacıyla yabancı doğrudan sermaye 
yatırımlarını çekmeye çaba gösterirler. World Investment Report’a göre doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının büyük kısmı gelişmiş ekonomilere yönelirken gelişmekte olan ülkelerin 
payı daha düşük düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler 
de bu yatırımlardan önemli pay almaktadırlar (UNCTAD, 2021). 

Doğrudan yabancı yatırımlar doğru alanlara yönlendirilirse az gelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelerin sanayileşmesine, yurt içi katma değerin artmasına, işgücünün nitelik kazanmasına 
katkı sağlayabilir (Shafaeddin, 2016: 451). Doğrudan yabancı yatırımlar ülkelere sadece finansal 
kaynaklar temin etmekle kalmaz bunun yanında yayılma etkileriyle bulundukları ülkelerdeki 
piyasalarda verimliliği artırır. Yerli yatırımlarla fiziksel ve beşerî sermaye biriktirmekte 
zorlandıkları için ev sahibi ülkelerde istihdam yaratılması, teknoloji gelişimi ve beşerî 
sermayenin geliştirilmesi yoluyla büyümenin artmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, 
doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı finanse etmek için cazip bir 
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kaynak haline gelmiştir. Ev sahibi ülkenin beşerî sermayesine de katkıda bulunmasının yanı sıra 
verimliliği ve beşerî sermaye kalitesini artırarak iç piyasa faaliyetlerini olumlu yönde 
etkilemektedir (Srivastava ve Talwar, 2020: 2). Ayrıca yenilikçi üretim teknikleri, yönetim 
becerileri ve yeni sermaye mallarının tanıtılması şeklinde teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla bu 
ülkelerin ekonomik büyümesine katkıda bulunur (Babalola, 2018: 17). Doğrudan yabancı 
yatırımlar yurtiçi yatırımı da teşvik ederek firmalar arasındaki rekabeti arttırır. Üretimdeki 
yeniliklere ayak uydurarak kaynakların daha verimli kullanılmasına ve maliyetlerin 
azaltılmasına sebep olur (Goh, 2017: 12). 

Türkiye, enerji ve yatırım malları ithal eden gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkenin sermaye 
birikiminin yetersiz olması, enerji ve sermaye malında dışa bağımlı olması kalkınma önünde 
önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümünde doğrudan yabancı yatırımlar önemli 
bir kaynağı temsil etmektedir. Doğrudan yatırımları çekmek amacıyla pek çok düzenleme 
yapılmasına rağmen sermaye hareketlerinden istenilen büyüklükte pay alınamadığı da 
görülmektedir. Bu çalışma doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracatı ile ilişkisini test 
etmektedir. Çalışmanın sonraki bölümünde ihracat ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki 
ilişki teorik olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat 
arasındaki ilişki üzerine yapılmış çalışmaların incelendiği literatür özeti yer almıştır. Dördüncü 
bölümde çalışmada kullanılacak ekonometrik yöntemler ve tahmin modelleri açıklanmıştır. 
Beşinci bölümde ise doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat serisine ekonometrik yöntemler 
uygulanmış ve sonuçları incelenmiştir. Çalışmada farklı ekonometrik yöntemler kullanılarak 
elde edilen sonuçların literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE 
İHRACAT İLİŞKİSİ 

1950’lerden 1970’lere kadar uygulanan ithal ikameci kalkınma stratejilerinin başarısız olması ile 
dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ihracata dayalı sanayileşme politikaları tartışılmaya 
başlanmıştır. Uluslararası sermaye örgütlerinin yapısal uyum ve istikrar politikaları çerçevesinde 
1980’lerde uygulanmaya başlanan dış ticaretin serbestleştirilmesi 1990’lı yıllarda Washington 
Mutabakatı ile küresel bir boyut kazanmıştır. Washington Mutabakatı ekonomilerde bütün 
kısıtlayıcı politik araçları serbestleştirme yönünde tavsiyeler içermektedir. Mutabakat, faizlerin 
serbest piyasa koşullarında belirlenmesi, döviz kurunun ihracatı teşvik edecek şekilde rekabetçi 
olması, dış ticaretin serbestleştirilmesi için tarife ve kotaların azaltılması, doğrudan yabancı 
sermaye hareketlerinin önündeki bütün engellerin kaldırılması, özelleştirme, vergi tabanının 
genişletilmesi, mali disiplinin sağlanması, kuralsızlaştırma (deregülasyon), kamu harcamalarının 
yeniden düzenlenmesi ve mülkiyet haklarının güvenceye alınması gibi politika araçlarını içeren 
on başlıkta düzenlemeler önermektedir (Wayenberge, 2016: 316). 1990’ların sonlarında Asya krizi 
ve Türkiye, Arjantin gibi ülkelerde ortaya çıkan krizler uygulanan politikaların gözden 
geçirilmesine neden olmuş, Post Washington Mutabakatı diye anılan bu süreçte yönetişim 
kavramı ile karşılık bulan yeniden düzenleyici devlet anlayışına dönülmüştür. Bu çerçevede Post 
Washington Mutabakatında devlet ve serbestleşmenin alanı olan piyasa birbirinin karşıtı değil 
birbirinin tamamlayıcısıdır (Öniş ve Şenses, 2003: 16). 1990’ların sonlarına kadar işlevleri 
sınırlandırılmış olan devlet, yeni dönemde, serbest işleyen piyasanın önündeki engellerin, 
düzenleyici kurullar aracılığı ile aşılmasını koordine eden, karar alma süreçlerinde piyasanın 
temsilcileri ile ortak hareket eden bir mekanizmaya dönüşmüştür. 1980 sonrasında hayata 
geçirilen bu düzenlemeler, aslında klasik ekolün temel argümanlarının keynesyen bir ara 
dönemin ardından daha genişletilmiş serbestleşme ile yeniden uygulanması anlamına 
gelmektedir. Serbest dış ticaretin ülkenin büyümesine katkı sağlayacağı tezi klasik iktisat 
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doktrinindeki temel argümanlardan birisidir. Adam Smith (2002:45) ülkelerin dezavantajlı 
oldukları üretim alanlarını ülkenin lehine çevirmenin aracı olarak serbest ticaretin önemine 
dikkat çekmektedir. Klasik ekolün bir diğer temsilcisi olan David Ricardo (2008: 106) ise, serbest 
ticaretin kusursuz uygulandığı bir sistemin bütünün faydasına sonuçlar üreteceğini, emeğin en 
verimli biçimde dağıtılacağını, üretim artışının ise herkese yarar sağlayacağını savunur. 
Serbestleşmenin ekonominin bütün alanlarına hâkim kılınmasının klasiklerin ifade ettiği gibi 
bütün tarafların faydasına sonuçlar üreteceği konusundaki tartışmalar devam etmektedir. 
Özellikle, tarife ve kotaların kaldırıldığı serbest dış ticaretin ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere girişlerinin önündeki engellerin 
kaldırılmasının kalkınmayı hızlandıracağı ve dünya refahını bütün ülkeleri içerecek şekilde 
artıracağı iddiası tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Chang (2007: 228), “merdiveni itmek” 
argümanını kullanarak, gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere serbestleşme 
politikalarını dayatmalarının bir iyi niyet içerip içermediğini tartışmaya açarken, gelişmiş 
ülkelerin, kendi gelişme süreçlerinde korumacı politikalar izleyip, bugün gelişmenin anahtarı 
olarak serbestleşmeyi önermelerinin çok iyi niyet içermediğini ifade etmektedir. 

Washington Mutabakatında yer verilen iki politika aracı, doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat, 
arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarda doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerinde pozitif 
etkisi olduğu ifade edilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırım yapılan ülkenin ihracatını 
iki şekilde etkilemektedir. Birinci etki, ülkenin ihracat performansını arttırmasıdır. Uluslararası 
şirketler, gittikleri ülkenin sahip olduğu ucuz emek faktöründen faydalanmaktadır. Bu durum 
uluslararası şirketlerin ihracatta rekabet gücünün artmasında önemli bir etkendir. Böylece, 
yatırım yaptıkları ülkenin ihracatı da artmaktadır. İkinci etki ise doğrudan yabancı yatırımların 
dolaylı olarak yerli şirketlerin ihracat potansiyelini arttırabilmeleridir (Bozdağlıoğlu ve Özpınar, 
2011: 12). Harding ve Javorcik (2012: 964)’e göre, doğrudan yabancı yatırımlar, ev sahibi ülkenin 
mevcut yatırım olanakları ile daha yüksek katma değerli ve daha sofistike ihraç ürünleri 
üretilmesini olanaklı kılarken diğer taraftan yerel firmalara bilgi aktarımı gerçekleştireceklerdir. 
Bu çerçevede üretim ve ihracat süreçlerinde henüz kullanılmamış olan kaynakların üretim ve 
ihracata içerilmesinin önü açılabilecektir. Son yıllarda, dünya çapındaki doğrudan yabancı 
yatırımlar akışlarında önemli bir artış olmuştur. Verimlilik yayılımı etkileri yoluyla doğrudan 
yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerde bulunan firmaların ihracat performansını 
potansiyel olarak artırabileceği iyi bilinmektedir (Anwar ve Sun, 2018: 290). Doğrudan yabancı 
yatırımlar, ev sahibi ülkede teknolojinin gelişmesine ve üretim ölçeğinin büyümesine katkı 
sağlayarak, kaliteli ve ucuz üretimi arttırdığı gibi, dış dünya ile olan bağlantıları sayesinde, 
üretilen malların daha kolay ihraç edilebilmesine ve böylece ev sahibi ülkenin ihracatının 
arttırılmasına olanak sağlamaktadır (Göçer vd., 2012: 22). 

Doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkelerin ekonomik büyümesinde motor görevi 
gördüğünü kanıtlayan fonksiyonları; sermaye oluşumuna ve istihdam artışına yol açmak, imalat 
ihracatını teşvik etmek, ev sahibi ekonomilere yönetim bilgisi, uluslararası üretim ağlarına 
nitelikli işgücü erişimi ve yerleşik marka adları gibi özel kaynaklar getirmek ve teknoloji 
transferlerine ve yayılma etkilerine yol açmak şeklinde ifade etmek mümkündür (Zhang, 2006: 
3). Markusen ve Venables (1999: 337)’e göre doğrudan yabancı yatırımlar geri bağlantıları 
aracılığı ile yerel üretime yönelik talep artışına yol açarak tedarik sektörlerini besleyecektir. 
Bunun sonucunda bu sektörlerdeki ileri bağlantılar diğer yerel firmaları da hareketlendirir. 

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, 1960-1980 yılları arasında ithal ikameci 
politikalar ile kalkınmaya çalışmıştır. Bu dönemde, gelişme sağlanması hedeflenen sektörler, 
korumacı politikalar aracılığı ile desteklenmiştir. Ancak, ülkenin sermaye malları ve enerjide dışa 
bağımlılığı döviz biçiminde sermaye ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Dönemin sonunda 
döviz cinsinden borçlanma sorunu ciddi bir krizi tetiklemiştir. 24 Ocak 1980 kararları ile piyasa 
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merkezli, serbest dış ticarete dayanan yeni bir kalkınma sürecine geçme yönünde güçlü bir irade 
ortaya çıkmıştır. 1989 yılında çıkarılan 32 sayılı kararname ile sermaye hareketlerinin önündeki 
engeller kaldırılmıştır (Ekzen, 2009: 119). Sonraki yıllarda yabancı sermaye girişlerini 
özendirecek pek çok düzenleme yapılmıştır. 2000’li yıllarda Post Washington Mutabakatı 
kapsamında düzenleyici kurullar aracılığı ile sermaye karar süreçlerine içerilmiştir. Bu kapsamda 
2001 yılında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurullu (YOİKK) oluşturulmuş ve 
doğrudan yabancı sermayenin arttırılması hedeflenmiştir. 

2002 yılına kadar Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar sadece 15 milyar dolar iken, 
2003-2018 döneminde 209 milyar dolar civarında doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Son 16 
yılda, doğrudan yabancı yatırımlar daha çok finans ve imalat sektörlerinde faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların önemli bir bölümü Avrupa, 
Kuzey Amerika ve Körfez ülkeleri tarafından gerçekleşirken, Asya ülkelerinden yapılan 
yatırımlarda da bir artış gözlenmektedir. 2003-2020 yılları arasında Türkiye’ye gelen doğrudan 
yabancı yatırımların sektörler bazında dağılımı incelendiğinde en yüksek yatırım yapılan sektör 
%33 ile finans sektörüdür. Finans sektörünü sırasıyla %24 ile imalat sanayi, %11 ile enerji sektörü, 
%9 ile bilişim ve iletişim sektörü, %7 ile toptan ve perakende ticareti ve %5 ile nakliyat ve 
depolama faaliyetleri izlemektedir (www.invest.gov.tr). 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma 
mevcuttur. Ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış olan ampirik çalışmalarda; doğrudan 
yabancı yatırımlar ile ihracat arasında uzun dönemli bir ilişki ve ayrıca nedensellik ilişkisinin 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada farklı ekonometrik yöntemler kullanılarak literatüre katkı 
sağlaması amaçlanmaktadır. Tablo 1’de farklı ülkeler için farklı analiz yöntemleriyle yapılmış 
çalışmalar gösterilmiştir. 

Tablo 1. Literatürde Yer Alan Çalışmalar 
Yazar(lar) Yayın 

Yılı 
Ülke(ler) Analiz Yöntemi Doğrudan Yabancı Yatırımlar– İhracat İlişkisi 

Göçer vd. 2012 Türkiye ARDL Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 
Tasos 2014 ABD Johansen Eşbütünleşme Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 
Mahmoodi ve 
Mahmoodi 

 

2016 Seçilmiş 
Ülkeler 

Panel Eşbütünleşme-
Panel Nedensellik 

Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Tek yönlü nedensellik 
bulunmuştur. 

Jana vd., 2017 Hindistan Johansen Eşbütünleşme Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 
Dritsakis ve 
Stamatiou 

2017 AB Ülkeleri Panel Eşbütünleşme Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 

Sunde 2017 Güney 
Afrika 

ARDL-Granger 
Nedensellik 

Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Tek yönlü nedensellik 
bulunmuştur. 

Doğanay ve Değer 2017 Seçilmiş 
Ülkeler 

Panel Eşbütünleşme Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 

Ersoy vd., 2017 Rusya Granger Nedensellik Tek yönlü nedensellik bulunmuştur. 
Sandalcılar ve Dilek 2017 Seçilmiş 

Ülkeler 
Panel Nedensellik Çift Yönlü Nedensellik bulunmuştur. 

Aydın 2018 Türkiye Eşbütünleşme-
Nedensellik 

Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Tek yönlü nedensellik 
bulunmuştur. 

Babu 2018 Hindistan Granger Nedensellik Çift Yönlü Nedensellik bulunmuştur. 
Sezer 2018 BRICS 

Ülkeleri 
Panel Nedensellik Çift Yönlü Nedensellik bulunmuştur. 

Basılgan ve Akman 2019 Türkiye ARDL Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 
Mukhtarov vd., 2019 Ürdün ARDL Eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. 
Logun 2020 E7 Ülkeleri Panel Nedensellik Tek yönlü nedensellik bulunmuştur. 
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MODEL VE VERİ SETİ 

Bu çalışmada 1970 – 2019 dönemine ait yıllık Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) ve İhracat 
(İHRACAT) verileri kullanılmıştır. Veriler Dünya Bankası resmi internet sitesinden elde 
edilmiştir. Verilerin doğal logaritması alındıktan sonra analizler yapılmıştır. 

 

  

Şekil 1: DYY ve İHRACAT verilerine ait zaman grafiği (1970 – 2019) 
Kaynak: Worldbank, https://databank.worldbank 

 

Fourier Shin Eşbütünleşme Testi 

Shin (1994) çalışmasında KPSS birim kök testine dayanan bir eşbütünleşme testini literatüre 
kazandırmıştır. Tsong, vd. (2016), Shin eşbütünleşme testine trigonometrik terimleri ekleyerek 
yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier Shin (FSHIN) eşbütünleşme testini geliştirmişlerdir. 
Tsong, vd. (2016) tarafından literatüre kazandırılan eş bütünleşme denklemi aşağıda belirtilen 
şekilde ifade edilmektedir. 

                                                                                (1) 

(1) numaralı denklemde , , ,  şeklinde ifade edilir. 

, sıfır ortalama ve  varyansa sahip bağımsız ve özdeş bir dağılıma sahiptir. , sıfır 

ortalamaya sahip rassal yürüyüş sürecini ifade eder. Deterministik bileşen aşağıdaki şekilde 
ifade edilir. 

                                                                                                    (2) 

(2) numaralı denklemde  durumu sabitli modeli,  durumu sabitli ve trendli modeli 
ifade etmektedir. Fourier fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilir. 
 

                                                            (3) 

(3) numaralı modelde T, gözlem sayısını, t trendi ve k, fourier frekans değerini göstermektedir. 
FSHIN testi için hipotezler aşağıdaki şekilde gösterilir. 
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Sıfır hipotezi, değişkenlerin arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu, alternatif hipotez ise 
eşbütünleşme ilişkisi olmadığını ifade etmektedir. Fourier fonksiyonlarıyla ifade edilen temel 
denklem aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

                                  (4) 

Fourier Shin eşbütünleşme test istatistiği aşağıdaki denklem ile elde edilir 

                                                                                                   (5) 

(5) numaralı denklemde , (4) numaralı denklemde en küçük kareler yönteminden 

elde edilen kalıntıların kısmi toplamını ifade etmektedir. , ’nin uzun dönem varyansı için 
tutarlı tahmincisini temsil etmektedir. 

 

Hacker ve Hatemi (2006) Nedensellik Testi 

Toda ve Yamamoto (1995), VAR modeline dayanan bir nedensellik testi geliştirmişlerdir. 
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını şart koşmaması ve değişkenlerin farklı 
durağanlık derecelerine izin vermesinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca 
parametrelerin anlamlılığını test etmek için modifiye edilmiş WALD (MWALD) test istatistiğini 
kullanmışlardır. Kullanılan test istatistiği ki-kare dağılımına sahiptir. Hacker ve Hatemi (2006) 
aynı yöntemi kullanarak bootstrap simülasyon tekniğine dayanan kritik değerleri 
kullanmışlardır. Ayrıca bootstrap dağılımının farklı gözlem büyüklükleri için daha güçlü 
olduğunu belirtmişlerdir. 

                                       (6) 

(6) numaralı denklem Toda & Yamamoto (1995) ’nun geliştirdiği VAR(p+d) sürecini ifade 
etmektedir. p optimal gecikme sayısını, d maksimum bütünleşme derecesini,  ise parametre 
tahminini göstermektedir. VAR(p+d) süreci matris formunda gösterilebilir. 

                                                                (7) 

(7) numaralı denklemde; 

       matrisi, 

 matrisi, 

  

 ‘dir. 

Modifiye edilmiş WALD istatistiği aşağıdaki şekilde gösterilir. 
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                                         (8) 

(8) numaralı denklemde , matrisi, , hata terimlerine ait varyans 

kovaryans matrisi, ’yi göstermektedir. Uygun gecikme uzunluğu belirlendikten 
sonra değişkenlerin durağan olduğu maksimum bütünleşme derecesinin eklenmesiyle elde 
edilen MWALD test istatistik değerleri ve bootstrap kritik değerleri hesaplanarak Hacker ve 
Hatemi (2006) nedensellik testi yapılır.  Nedensellik testi için hipotez aşağıdaki şekilde 
kurulmaktadır.  

 

Temel hipotez, değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır şeklinde ifade edilir. 
Kritik değerler bootstrap simülasyonu uygulanarak elde edilmektedir. 

 

Uzun Dönem Katsayılarının Tahmini 

Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS) 

Stock ve Watson (1993), uzun dönem katsayıların tahmin edilmesinde açıklayıcı değişkenlerin 
farkının gecikmeli değerlerinin modele eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

                                                                        (9) 

(9) numaralı denklemde bağımsız değişkenlerin farkının q gecikmeli ve r öncül değişkenlerinin 
modele eklenerek  ve  hata terimleri arasındaki korelasyonun giderildiği varsayılmaktadır. 

nin en küçük kareler tahmini, asimptotik dağılıma sahiptir. 

 

AMPİRİK BULGULAR 

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan 
yöntemlerden elde edilen sonuçlar aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 

Tablo 2. DYY Serisi için Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Phillips – Perron 

Düzey 
Değerleri 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 
Test İstatistiği -1.074 -2.477 -0.830 -2.277 

p - değeri 0.719 0.182 0.802 0.142 

Birinci Fark 
Değerleri 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 
Test İstatistiği -9.982 -9.870 -10.623 -10.490 

p - değeri 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tablo 3. İHRACAT Serisi için Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Phillips – Perron 
Düzey 

Değerleri Sabit Sabit ve Trend Sabit Sabit ve Trend 

Test 
İstatistiği -2.282 -1.920 -2.352 -1.874 

p - değeri 0.182 0.629 0.161 0.653 
Birinci Fark 

Değerleri Sabit Sabit ve Trend Sabit Sabit ve Trend 

Test 
İstatistiği -6.718 -7.244 -6.715 -7.244 

p - değeri 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tablo 2 ve Tablo 3’e göre doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat serilerine ADF ve Phillips-
Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Her iki seri de hem sabitli hem de sabitli ve trendli model 
için birim köklü çıkmıştır. Birinci farkı alındığında seriler durağan hale gelmiştir. 

 

Tablo 4. Eşbütünleşme Test Sonuçları 

  Minimum KKT k Test İstatistiği F istatistik Değeri 
İHRACAT DYY 0.809 3 0.0897*** 143.524*** 

Not: *, * ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. FSHIN için kritik değerler; %1: 
0.507, %5: 0.304 ve %10: 0.225’tir.  

 

Tablo 4’teki sonuçlara göre F istatistiği anlamlı çıktığından dolayı trigonometrik terimlerin 
kullanılması uygundur. FSHIN test istatistiği kritik değerlerden küçük çıktığı için değişkenler 
arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu iddia eden temel hipotez reddedilememiştir. Doğrudan 
yabancı yatırımlar ile ihracat arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulgular, Türkiye için farklı zaman dilimleri ve ekonometrik yöntemlerle yapılan Aydın (2018) 
ve Basılgan ve Akman (2019) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.  

 

Tablo 5. Nedensellik Test Sonuçları 

 MWALD 
Kritik Değerler 

%1 %5 %10 
DYY→İHRACAT 8.277*** 7.179 4.075 2.837 
İHRACAT→DYY 1.025 7.403 4.041 2.838 

 

Tablo 5’te MWALD istatistiği %1 anlamlılık seviyesinde bootstrap kritik değerlerinden büyük 
olmasından dolayı doğrudan yabancı yatırımlardan ihracata doğru tek yönlü nedensellik 
bulunmuştur. Bu bulgular, uluslararası niteliğe sahip yabancı firmaların dış piyasalardaki 
deneyimi, yaygın bir satış ve pazarlama ağına sahip olması gibi faktörlere bağlı olarak doğrudan 
yatırım yapılan ülkenin, ihracata yönelik üretim faaliyetlerini arttıracağı şeklinde yorumlanabilir. 
Ancak burada yatırımın hangi sektöre yöneleceği ve hangi birikimi (teknoloji, know-how) 
aktaracağı yatırım yapılan ülkenin rekabetçi gücünü ayrıca belirleyecektir.  
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Tablo 6. Uzun Dönem Katsayıları 

Dynamic Least Squares (DOLS) 
Bağımsız Değişken Uzun Dönem Katsayısı p 

DYY 0.6727 0.0000 
C 5.2823 0.0000 

CC -0.1014 0.1496 
SS -0.2761 0.0000 

R2 = 0.99 
CC kosinüs, SS sinüs fourier fonksiyonlarını ifade etmektedir. 

 

Tablo 6’da DOLS yöntemine göre uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Doğrudan yabancı 
yatırımlar ile ihracat arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. DOLS 
tahmin yöntemine göre doğrudan yabancı yatırımlar %1’lik bir artış, ihracatı yaklaşık %0.67 
oranında arttırmaktadır. Bu sonuç, doğrudan yabancı yatırımların, Türkiye’de ihracatı arttıran 
önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin yabancı sermaye girişinin teşvik 
edilmesi ile uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü arttıracağı öngörülebilir. Ancak bu 
öngörünün gerçekleşmesi, Türkiye’ye yönelen doğrudan yabancı yatırımların doğru sektörlere 
yönlendirilmesi, yüksek katma değerli ürün üretecek sektörlerde yeşil alan yatırımları biçiminde 
gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır.   

 

SONUÇ  

Günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak ülkeler arasında ekonomik sınırlar kalkmıştır. 
Küreselleşen ekonomik faaliyetlerin en önemli enstrümanlarından biri de doğrudan yabancı 
yatırımlardır. Ekonomik kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri olan ihracatın, yabancı 
yatırımlar ile ilişkisinin incelendiği bu çalışmada Türkiye’de 1970 – 2019 dönemine ait yıllık 
veriler kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlığını sınamak için ADF ve Phillips-Perron testi 
kullanılmıştır. Her iki test sonucuna göre hem doğrudan yabancı yatırımlar hem de ihracat 
serilerinin birim köklü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 
Fourier SHIN eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat 
arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Seriler arasındaki nedensellik test sonucuna göre 
doğrudan yabancı yatırımlardan ihracata doğru nedensellik bulunmuştur. İhracattan doğrudan 
yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik ilişkisi ise bulunamamıştır. Uzun dönem katsayıları 
için Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen uzun dönem katsayısı 
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buna göre yabancı yatırımlardaki %1’lik bir artış, 
ihracatı yaklaşık %0.67 oranında arttırmaktadır.  

Elde edilen sonuçlar, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekmeye yönelik politikaların geliştirilmesi 
ve hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye’ye yönelen doğrudan yabancı 
sermayenin ağırlıklı olarak finans sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çerçevede reel 
sektöre yapılacak yatırımları arttıracak politikalara ağırlık verilmelidir. Orta ve uzun vadeli 
sektör planlaması ile ihracata yönelik yüksek katma değerli ürünlerin üretileceği alanlara 
doğrudan yabancı yatırımları çekebilecek teşvik politikalarının ülkenin rekabet gücünün 
arttırılmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların ihracata 
olumlu katkısının yanında diğer mikro ve makroekonomik parametreler üzerinde de olumlu 
sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Balıkesir İli’ne bağlı olan Marmara Adası Marmara Denizi’nin güneybatısında yer alır. Ada 
coğrafi konumu, kıyı ve deniz turizmi özellikleri ile çevre iller için önemli bir turizm merkezidir. 
Marmara Adası’nda son yıllarda doğal kaynakların tüketilmesi, nüfusun dönemsel olarak 
artması arazi üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Arazinin jeomorfolojik özelliklerine uyumlu 
kullanımı sahanın korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından önemlidir. Bu 
çalışmada coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak Marmara Adası’nda jeomorfolojik birimler 
ve arazi kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Ardından arazinin güncel kullanımının sahanın 
jeomorfolojik özelliklerine uygun potansiyel kullanımı sorgulanmıştır. İnceleme alanı 
jeomorfolojik birimler bakımından dağlık sahalar, tepelik sahalar, platolar ve alüvyal ovalardan 
oluşur. Marmara Adası’nın %95’ini oluşturan dağlık ve tepelik sahaların yaklaşık %80’ini orman, 
çalı ve maden alanları oluşturur. Alüvyal ovalar ise çoğunlukla tarım alanı olarak 
kullanılmaktadır. İnceleme sahasında arazi kullanımı genel olarak morfolojik birimlere göre 
şekillenmekle birlikte arazinin yanlış kullanıldığı alanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle 
Marmara Adası’nda arazi kullanım sorunlarını belirleyerek arazi kullanımını en uygun hale 
getirecek planlamalar yapılması gerekmektedir. 
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Abstract 

Marmara Island, in the province of Balıkesir is in the southwest of the Marmara Sea. The island 
is an important tourism center for the surrounding with its geographical location, coastal and 
marine tourism features. The consumption of natural resources in Marmara Island in recent years 
and the seasonal increase in the population increase the pressure on the land. The use of the land 
in accordance with its geomorphological characteristics is important in terms of protecting the 
field and ensuring its sustainability. In this study, the relationship between geomorphological 
units and land use in Marmara Island was examined by using geographic information systems. 
Then, the potential use of the current use of the land in accordance with the geomorphological 
characteristics of the field was discussed. The study area consists of mountainous areas, hilly 
areas, plateaus, and alluvial plains in terms of geomorphological units. Approximately %80 of 
the mountainous and hilly areas that make up %95 of the Marmara Island are forest, shrub, and 
mining areas. Alluvial plains are mostly used as agricultural land. Although land use in the study 
area is generally shaped according to morphological units, there are also areas where the land is 
used incorrectly. For this reason, it is necessary to determine the land use problems in Marmara 
Island and make plans to optimize the land use. 
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GİRİŞ 

Arazi kullanımı, doğal ortamı oluşturan unsurların değerlendirilmesi, insanın arazi kullanımı 
üzerindeki etkisinin doğrudan kendini göstermesi olarak ifade edilmektedir (Özçağlar, 1994: 93; 
Taş, 2009: 30). Arazi örtüsü sınıflandırması, yaygın olarak multispektral uydu görüntülerini 
kullanarak arazi kullanımı gibi özellikleri tanımlama adına yapılan en önemli uzaktan algılama 
uygulamalarından biridir (Osei vd., 2012: 31). Arazi kullanımı ve arazi örtüsü sınıfları, doğal 
ortam ve insan faaliyetleri hakkında önemli bilgileri verir (Gong vd., 2011: 600). Arazi kullanım 
değişikliği, insan faaliyetlerinde ve doğal çevrede değişiklikleri yönlendiren temel faktörlerden 
biridir ve bu tür değişikliklerin etkilerini anlamak için doğru bir şekilde belirlenmelidir 
(Mendoza vd., 2011: 237). Çünkü artan nüfus ve hatalı arazi kullanımı gibi olumsuzluklar arazi 
örtüsünün hızla değişmesine neden olmaktadır (Taş, 2006: 65; Ege, 2008: 389; Özşahin, 2010: 1297; 
Özşahin, 2011: 188; Ikiel vd., 2013: 1699; Tekeş ve Cürebal, 2019: 1791, Kaçmaz ve Döker, 2021; 
162, Ustaoğlu, 2022: 101). Arazi kullanımı modeli fiziksel ve sosyoekonomik faktörlerin 
etkileşiminin bir sonucu olmasına rağmen, arazi kullanımı planlamasında jeomorfolojinin 
faydası ve önemi büyüktür (Hironi, 1991: 117). Jeomorfolojik özellikler ve doğal ortam koşulları 
beşeri faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Jeomorfolojik özellikler ve doğal ortam koşulları göz 
önüne alınmadan kullanılan sahalarda araziler özelliklerini kaybederek sorunlara neden 
olmaktadır (Cürebal vd., 2008; Özdemir vd., 2017: 484). Bu çalışmanın amacı arazi kullanımıyla 
jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkiyi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile tespit etmektir. 

Marmara Denizi’nin güneybatısında yer alan Marmara Adası, Marmara Takımadaları içerisinde 
yer almaktadır. 117 km2 yüz ölçümüne sahip olan Marmara Adası, Türkiye’nin ikinci en büyük 
adası ve Marmara Takımadaları içerisindeki en büyük adadır. İnceleme alanında “yarı nemli 
Marmara iklimi” hakimdir (Tunçdilek, 1987, Koçman, 1993: 79).  

Ada jeomorfolojik birimler açısından üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölüm; kuzeyde yer alan 
tepeler bölgesi, ikinci bölüm; adanın ortasında yer alan dağlık kütle, üçüncü bölüm; eğim ve 
yükseltilerin düştüğü ve ovanın bulunduğu nispeten tepelik sahalardan oluşan güney bölümdür 
(Tunçdilek, 1987: 11) (Şekil 1-4). 

Yükseltisi fazla olmayan, metamorfik ve tektonik süreçlere maruz kalan Marmara Adası’nın en 
yüksek yerleri adanın orta kesimlerinde yer almaktadır. Adanın en yüksek alanları Radar Tepe 
(709 m), Viranköy (598 m), Keltepe (515 m)’dir. Adanın güneyi 300 metreleri aşmayan 
tepeliklerden oluşur. Adanın kuzeyi ise güney kesimine göre kısmen yüksektir. Adanın 
güneydoğu kesiminde ise Topağaç Ovası bulunur (Şekil 1).  

Marmara Adası toprakları genellikle ana kayanın özelliklerini yansıtır. İnceleme alanında bitki 
örtüsü yetişmesi için uygun ekolojik şartlar bulunur. Sahanın kuzeyinde yükseltinin de etkisiyle 
bitki yoğunluğu artmaktadır. Marmara Adası’nın kuzey kesimleri güneyine göre daha yoğun 
bitki örtüsüne sahiptir. Güney yamaçlarda orman formasyonu tahrip edilmiş yerini maki ve garig 
topluklarına bırakmıştır. Kuzey yamaçlarda orman sahaları ise bitki türleri bakımından güney 
yamaca benzemekle beraber daha yoğundur (Yıldız, 1990: 9-15). 
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Şekil 1. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

İnceleme alanını ve konusunu kapsayan literatür taramasından sonra gerekli haritaların 
üretilebilmesi için 1/250.000’lik topoğrafya paftası (H.G.K.), jeoloji (M.T.A. Genel Müdürlüğü), 
toprak, meşcere haritaları ve amenajman planları (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı) temin 
edilmiştir. Arazi kullanım durumunu ortaya koyabilmek amacıyla USGS (United States 
Geological Survey Earth Resources Observation Systems) veri tabanından temin edilen 30 metre 
mekânsal çözünürlüğe sahip 2018 tarihli Landsat 8 OLI uydu görüntüsü 
(https://earthexplorer.usgs.gov/) ve 2021 tarihli Google Earth görüntüsü kullanılmıştır. Ayrıca 
sahanın morfolojik durumunu daha iyi ortaya koyabilmek için 30 metre çözünürlüklü sayısal 
yükselti modeli (ASTER GDEM) kullanılmıştır (https://www.earthdata.nasa.gov/). 

Çalışmada ilk olarak arazi çalışmaları, topografya paftaları, sayısal yükselti modeli ve Tunçdilek 
(1987)’in Marmara Adası’na ait morfoloji haritası temel alınarak morfolojik birimler tespit edilmiş 
ve haritalar üretilmiştir. Ardından çalışma alanındaki arazi kullanım kabiliyet sınıfları 
belirlenmiştir.  Son olarak amenajman planları ve uydu görüntüleri yardımıyla arazi kullanım 
durumu ortaya konulmuştur. Marmara Adası’ndaki arazi kullanım durumunu tespit etmek için 
CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırma sisteminden faydalanılmıştır 
(https://land.copernicus.eu/paneuropean/corine-land-cover). Çalışmadaki arazi sınıfları 
CORINE üçüncü seviyeye göre toplam 12 sınıf (süreksiz kent yapısı, maden sahaları, meyve 
bahçeleri, zeytinlikler, doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanları, karışık tarım alanları, doğal 
çayırlıklar, sklerofil bitki örtüsü, bitki değişim alanları, karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, 
çıplak kayalıklar) olarak belirlenmiştir (https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/corine). Çalışmada 
haritaların üretilmesi ve analizlerin yapılması aşamasında ArcGIS Desktop 10.5 yazılımından 
faydalanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Jeolojik Özellikler 

Çalışma alanı Biga masifinin üzerinde yer almaktadır. Saha üç ana jeolojik birimden oluşmuştur. 
Bunlar, şist, mermer ve granodiorit bileşiminde gnayslardır. Adayı Gündoğdu Metamorfitleri, 
Saraylar Karmaşığı, Erdek Karmaşığı, Marmara Mermeri ve İlyasdağı Metagranodiyoriti 
oluşturmaktadır. Gündoğdu Metamorfitleri en yaşlı birimdir ve Marmara ilçesi ile Topağaç 
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köyünün güneyinde bulunan Mera Burnu’na kadar uzanır (Ketin, 1946; Aksoy, 1999: 3). Erdek 
karmaşığı ise adanın güneyinde ve değişik kesimlerde bulunur. Marmara Mermeri, adanın en 
yaygın kaya türünü oluşturmakla birlikte adanın güneyinde yer yer 3,5 km ene ulaşan doğu-batı 
yönlü bir kuşak oluşturur. Marmara Adası güneyden kuzeye doğru daha yeni birimlere geçilen 
bir jeolojik yapıya sahiptir (Tunçdilek, 1987: 1). Yapısal bakımdan monoklinal bir yapıdadır (Şekil 
2). 

Paleozoyik ve Mezozoyik’te ada sedimantasyona uğramış ve Alp-Himalaya tektonik 
hareketlerine maruz kalmıştır. Bölgedeki doğu-batı yönlü olan faylar muhtemelen bu 
orojenezden sonra oluşmuştur. Denizel taraçaların güney kısmındaki varlığı Kuvaterner’de 
denizin etkilerine maruz kaldığını göstermektedir. Holosen’de ada, diğer adalardan ve Kapıdağ 
Yarımadası’ndan ayrılmıştır (Tunçdilek, 1987: 5-6). Bölge daha sonra tektonik hareketlere maruz 
kalmış ve bugünkü görünümüne kavuşmuştur (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Marmara Adası’nın Jeoloji Haritası 

 

Jeomorfolojik Özellikler 

Tunçdilek (1987: 11), adayı jeomorfolojik birimler açısından üçe ayırmaktadır. Bunlar: kuzey 
bölümü, orta bölüm ve güney bölümüdür. Kuzey bölümü ortalama 300 m yükseltiye sahiptir. 
Badalan Körfezi çevresindeki dağlar yerini sırtlara ve tepelere bırakmaktadır. Dolomitik 
mermerlerinde bu kısımda bulunmasıyla yüksek kesimlerde dolinlere rastlamak mümkündür. 
Karstlaşma süreci kuzey kısmında hakim durumdadır. Orta kısımda ise yükselti artmakta ve 
adanın en yüksek tepesi olan 709 m ile Radar Tepe bu kısımda bulunmaktadır. Güney kısmında 
diğer kısımlara nazaran yükselti daha düşüktür. Adanın önemli tarımsal kaynağı olan Topağaç 
Ovası burada yer almaktadır. Ovayı oluşturan alüvyonlar yeni birikmiş olup üzerinde yer yer 
bataklık alanları bulunmaktadır. Güneyde geniş koylar bulunmakta ve burunlarda denizel 
taraçalara rastlanmaktadır (Şekil 3-4).  

Çalışma alanındaki dağlık alanlar 46,4 km2 alan kaplayarak sahanın %40’ını, tepelik alanlar ise 
64,2 km2 alan kaplayarak sahanın 55 %’ini oluşturur (Tablo 1 - Şekil 3). Araştırma sahasındaki 
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dağlık alanların en fazla yüksekliğe ulaştığı bölüm, adanın orta bölümü, en alçak olduğu bölüm 
ise adanın doğu kesimidir. Doğu kesiminde ortalama yükseklik 200 m’dir. Çalışma alanının en 
yüksek noktası olan Radar Tepe (709 m) adanın orta bölümünde bulunmaktadır. Bu saha bitki 
örtüsünden yoksun olup ve yamaçları yarıntı erozyonuna uğramıştır. Çamlı Tepe (248 m) ve 
Çukurlar Tepe (301 m)’de dolinler ve dolinleri besleyen düdenler yer almaktadır. Ocaklar Tepe 
(213 m)’de de karstın güzel örnekleri bulunmaktadır fakat maden ocakları nedeniyle yakından 
görülmesi zordur. Adanın güney kesimi nispeten daha az yükseltiye sahiptir. Gündoğdu 
civarında ise sınırlıda olsa platoluk saha bulunmaktadır (Şekil 4).  

İnceleme alanındaki alüvyal ovalar 4,6 km2 alan kaplayarak sahanın %4’ünü oluşturur (Tablo 1- 
Şekil 3). İnceleme alanında alüvyal ovalar adada Topağaç’ta bulunmaktadır. Topağaç Ovası’nı 
Değirmen Dere beslemekte ve kaynağını Gündoğdu civarındaki tepelerden almaktadır. 
Bataklıkların geniş yer kapladığı saha tarımsal faaliyetlerin en yoğun yapıldığı ovadır. 
Akarsuyun tabanını biriktirmesiyle oluşan taban seviyesi ovaları adada yaygın görülen 
şekillerdendir. Saraylar, Kestane Dere çevresi, Asmalı, Çınarlı ve adanın kuzey kısımlarında 
büyüklü küçüklü taban dolguları bulunmaktadır. Saraylarda bulunan Abroz, taban dolgusuyla 
karaya bağlanmış bir tombolodur. Çınarlı ve Asmalı’da bulunan taban dolgusunun üzerinde 
yerleşmeler kurulmuştur (Tunçdilek, 1987: 11-17). Genelde killi unsurlardan oluşan bu sahalarda 
yeraltı su seviyesini de fazla olması tarım için elverişli alanları oluşturarak tarımsal faaliyetlerinin 
yapıldığı başlıca yerleri meydana getirmiştir (Sertkaya Doğan, 2009: 12).  

Çalışma alanının kuzeyinde karstik şekillere rastlanır. Sahanın kuzeybatısındaki Badalan Körfezi 
kırık hatları ve tabaka doğrultusunda erimiş olup eriyebilen kayalar içerisinde kapalı bir 
depresyon görünümündedir. Kuyuburnu limanı ise dolindir. Bu karstik şekiller tektonizmanın 
etkisi ile sular altında kalmıştır. Bu sahada karstlaşmanın etkisiyle drenaj sistemi bozulmuş ve 
depresyon tabanlarında dolinler oluşmaya başlamıştır. Sular düdenler tarafından toplanmakta 
ve yeraltı suyuna karışmaktadır (Tunçdilek, 1987: 11). Karstik alanların çoğunun gözlemlenmesi 
artık zordur. Tatravana depresyonu hariç, hemen hemen bütün karstik şekillerin bulunduğu 
yerlerde maden ocakları bulunmaktadır.  

 

Tablo 1. Marmara Adası’ndaki Jeomorfolojik Birimlerin Kapladığı Alan 

Jeomorfolojik Birimler 
Kapladığı alan 

km² % 

Dağlık Sahalar 46,4 40% 

Tepelik Sahalar 64,19 55% 

Platolar 0,92 1% 

Alüvyal Ovalar 4,59 4% 

Toplam  100 
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Şekil 3. Marmara Adası’ndaki Ana Morfolojik Birimler ve Alanları (%) 

 
Şekil 4. Marmara Adası’nın Jeomorfoloji Haritası (Tunçdilek, 1987’den faydalanılmıştır) 

 

Arazi Kullanım Özellikleri 

Çalışma alanında arazi kullanım durumu çeşitlilik gösterir. Marmara Adası’nda karışık ve geniş 
yapraklı ormanlar 43,21 km2 (%37,5) en geniş alan kaplar. Ormanlık alanların geniş yer 
kaplamasında Marmara Adası’nın morfolojik özellikleri ile beraber sahada hakim olan yarı nemli 
Marmara iklimi tipi etkilidir. Çalışmada kullanılan CORINE arazi sınıflandırmasında sklerofil 
bitkilerin dağılış gösterdiği çalılık saha ise 6,8 km2 (%5,9) alan kaplar (Tablo 2 - Şekil 5-6). 

Geniş yapraklı ormanlar adanın orta kesimlerinde, Saraylar’ın batı kesimlerinde, Gündoğdu, ve 
Çınarlı’da görülmektedir. İnceleme alanındaki karışık ormanlar Badalan Körfezi çevresinde, 
Topağaç-Gündoğdu arasında, Marmara ve Saraylar’ın doğusunda görülmektedir. Badalan 
Körfezi çevresindeki ormanlar maden sahaları nedeniyle tahrip edilmiştir. İnceleme alanındaki 

Dağlık Sahalar
40%

Tepelik Sahalar
55%

Platolar 1%
Alüvyal Ovalar

4%
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orman sahaları VI. ve VII. Sınıf araziler üzerindeki terra rossalar, milli kireçsiz kahverengi 
topraklar ve kumlu kireçsiz kahverengi topraklar üzerinde yayılış gösterirler.  

Adanın güneyinde metamorfik şistler üzerinde, kuzeyindeki tahrip sahalarında, Çınarlı ve 
Asmalı civarında maki sahaları görülür. Çınarlı’da ise garigler dikkat çeker. 

Çalışma alanında bitki değişim alanları 26,9 km2 (%23,4) alan kaplamaktadır. Bu alanlar 
ormanların tahrip edildiği, antropojenik etkilerin yoğun olduğu sahalardır. Bitki değişim alanları 
maden sahalarının çevresinde, Çınarlı-Marmara arasında 100 m’lerde, Asmalı, Topağaç-
Gündoğdu arasında kıyı kesimlerde, adanın orta kesiminde 300-400 m’lerde bulunmaktadır. Bu 
sahalarda genellikle maki formasyonu yayılış gösterir. Gündoğdu’nun yüksek kesimlerinde 
garig formasyonu dikkat çeker. Bitki örtüsünün tahrip edildiği bitki değişim alanlarında dağılış 
gösteren türler terra rossalar, milli kireçsiz kahverengi topraklar, killi kahverengi çayır toprakları 
ve hafif kireçli kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar (Tablo 2 - Şekil 5-6-7).  

Zengin mermer rezervine sahip olan çalışma sahasında maden sahaları 12,2 km2 (%10,7) alan 
kaplar. Marmara Adası’nın kuzey kesimlerindeki bitki örtüsü madencilik sebebiyle tahrip 
edilmiştir. Tahrip edilen alanlardan maden çıkarılmakta ve sonrasında terk edilmektedir. 
Böylelikle arazi çıplak kalmaktadır. İnceleme alanında bir diğer geniş yayılışa sahip alan ise doğal 
çayırlardır. Adada 10,3 km2 (%9) alan kaplayan ot toplulukları Gündoğdu, Asmalı ve Radar Tepe 
çevresinde yayılış gösterir (Tablo 2 - Şekil 5-6). 

 Sahadaki tarım alanları yaklaşık 10.4 km2 (%9)’dir. Topağaç Ovası, Asmalı, Gündoğdu, Saraylar, 
Çınarlı ve Marmara çalışma alanındaki önemli tarım sahalarını oluşturur. Topağaç ovasının 
kenarlarında, Asmalı, Gündoğdu, Saraylar ve Marmara’da zeytinlikler (5,5 km2 - %4,8) yer alır. 
Sahadaki meyve bahçeleri (1,1 km2 - %1) ise Asmalı başta olmak üzere, Topağaç Ovası, Çınarlı’da 
yayılış gösterir (Tablo 2 - Şekil 5-6). 

İnceleme alanında yerleşim sahaları 0,9 km2 (%0,8) alan kaplar. Yerleşmeler kıyılarda kurulmuş 
ve kıyı çizgisine paralel olarak büyüme göstermiştir (Tablo 2 - Şekil 5-6). Verimli topraklar ve 
maden sahaları adadaki yerleşim alanlarının seçiminde büyük rol oynamıştır. 

 

Tablo 2. Marmara Adası’ndaki Arazi Kullanım Sınıfları ve Alanlar 

Mevcut Arazi Kullanım Durumu 
Kapladığı alan 

km² % 
Maden Sahaları 12.28 10.68 
Süreksiz Kent Yapısı 0.92 0.8 
Seyrek Bitki Alanları 4.17 3.62 
Zeytinlikler 5.51 4.78 
Meyve Bahçeleri 1.13 0.98 
Doğal Bitki Örtüsü ile Bulunan Tarım Alanları 0.78 0.67 
Karışık Tarım Alanları 3.1 2.69 
Doğal Çayırlıklar 10.34 8.98 
Sklerofil Bitki Örtüsü 6.84 5.94 
Bitki Değişim Alanları 26.9 23.4 
Karışık Ormanlar 26.96 23.4 
Geniş Yapraklı Ormanlar 16.25 14.11 
Toplam  100 
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Şekil 5. Marmara Adası’ndaki Arazi Kullanım Sınıfları ve Alanlar (%) 

 
Şekil 6. Marmara Adası’ndaki Arazi Kullanım Sınıfları 
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Şekil 7. Marmara Adası’ndaki Bitki Örtüsü ve Yerleşim Alanlarından Bir Görünüm 

 

Jeomorfolojik Birimler ve Arazi Kullanım Arasındaki İlişki 

Marmara Adası’nda jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı arasında sıkı bir ilişki vardır. 
İnceleme alanındaki dağlık alanlar bitki değişim (13,6 km2) ve geniş yapraklı orman sahalarından 
(12,1 km2) meydana gelir. Bu jeomorfolojik birimdeki diğer alanlar; karışık ormanlar (7,4 km2) 
doğal çayırlıklar (5 km2), seyrek bitki alanları (3,7 km2), sklerofil bitki örtüsü (1,9 km2), kesiksiz 
şehir yapısı ve doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanları (0,8 km2), maden çıkarım sahaları (0,7 
km2), zeytinlikler (0,4 km2)’den meydana gelir. Marmara Adası’ndaki tepelik alanlar ise karışık 
ormanlar (18,5 km2), bitki değişim alanları (12,6 km2), maden çıkarım sahaları (11,3 km2), doğal 
çayırlıklar (5,3 km2), sklerofil bitki örtüsü (4,9 km2) zeytinlikler (4,8 km2), meyve bahçeleri (1,1 
km2), karışık tarım alanları (0,9 km2), seyrek bitki alanları (0,5 km2), kesiksiz şehir yapısı (0,3 km2) 
ile kaplıdır (Tablo 3 - Şekil 8-9). 

Orman ve çalı alanlarının geniş yer kapladığı dağlık sahalar çalışma alanında geniş yer 
kaplamakta ve sahanın şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Dağlık alanların büyük bir 
kısmı adanın orta bölümünde bulunmakta ve güney kısmı kuzeye oranla daha düşük yükseltiye 
sahiptir. Bu dağlık alanların yükseltileri ortalama 300-400 m arasında olup eğimin yer yer %30’u 
geçmesi, toprağın taşlı, alkali ve tuzlu olması, erozyonun şiddetli olması ve ulaşımın zorluğu 
nedenlerinden dolayı tarıma elverişli alanlar değildir. Arazi kullanım kabiliyet sınıflarından VI. 
ve VII. sınıf arazileri oluşturmaktadır. Dağlık ve tepelik alalarda doğal bitki örtüsü genellikle 
korunmuş olmakla beraber sahanın kuzeyindeki ormanlar madencilik sebebiyle tahrip edilmiştir. 
Tahrip edilen alanlardan maden çıkarılmış veya terk edilmiştir. Böylelikle arazi çıplak 
kalmaktadır. Şiddetli erozyon sebebiyle bazı alanlar bitki örtüsünden yoksun kalmıştır. Ana 
kayanın yüzeye yaklaşmasıyla çıplak alanlar meydana gelmiştir. Özellikle maden sahalarında 
bitki örtüsünden yoksun bırakılmış ana kaya yüzeye çıkmıştır.  
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Adada sınırlı yer tutan plato sahasında doğal çayırlıklar (0,6 km2), sklerofil bitki örtüsü (0,2 km2) 
ve bitki değişim alanları (0,1 km2) yer alır (Tablo 3 - Şekil 8-9). 

Çalışma alanındaki alüvyal ovaları karışık tarım alanları (2,1 km2), karışık ormanlar (1,1 km2), 
bitki değişim alanları (0,6 km2), zeytinlikler (0,5 km2), maden çıkarım sahaları (0,2 km2) 
şekillendirir (Tablo 3 - Şekil 8-9). İnceleme alanındaki tarım yapılmaya elverişli Topağaç 
Ovası’nda ise II. sınıf araziler bulunmaktadır. Tarım alanlarının yaygın olduğu Topağaç Ovası 
çevresinde yerleşim alanları bulunur. Topağaç Ovası Marmara Adası’nın sebze-meyve ihtiyacını 
karşılaması bakımından önemlidir. 

Marmara Adası’ndaki kıyı şekillerinin kullanımına bakıldığında; yerleşim alanlarının kıyılarda 
toplandığı görülür. Adanın güney kesimi kuzey kesimine göre daha büyük koylardan 
oluştuğundan güney kesimdeki yerleşim alanları daha geniş yer kaplamaktadır. Adanın 
kuzeyinde ise falezli yapı nedeniyle Saraylar dışında bir yerleşme bulunmamakta ve bu alanlarda 
deniz turizmi de mümkün olmamaktadır. Güneydeki koylar turizmin gelişmesi açısından 
potansiyel taşımaktadır. Günümüzde koyların etrafında binaların inşa edildiği dikkat 
çekmektedir. Turizm ve yerleşme amacıyla kullanılan kıyılarda özellikle kuzey kısımda maden 
alanları görülmektedir. Güney kıyılarındaki yerleşmeler, Topağaç hariç, balıkçılık sebebiyle 
kurulmuş ve günümüzde balıkçılık yerini turizme bırakmıştır. Bazı sezonlarda balık 
kaynaklarının azalması sebebiyle pansiyonculuk başlamış ve günümüzde hala devam 
etmektedir. 

 

Tablo 3. Marmara Adası’nda Jeomorfolojik Birimlere Göre Arazi Kullanım 

CORINE Arazi Örtüsü 
Sınıfları 

Jeomorfolojik Birimler (km²) 
 

Dağlık Sahalar Tepelik Sahalar Alüvyal Ovalar Platolar  

Kesikli/Süreksiz Şehir Yapısı 0.82 0.26 0.00 0.00  

Maden Çıkarım Sahaları 0.68 11.33 0.25 0.00  

Meyve Bahçeleri 0.00 1.13 0.00 0.00  

Zeytinlikler 0.36 4.78 0.48 0.00  

Karışık Tarım Alanları 0.00 0.85 2.05 0.00  

Doğal Bitki Örtüsü ile 
Birlikte Bulunan Tarım 
Alanları 

0.78 0.00 0.00 0.00  

Geniş Yapraklı Ormanlar 12.06 4.07 0.04 0.04  

Karışık Ormanlar 7.45 18.54 1.15 0.00  

Doğal Çayırlıklar 5.04 5.30 0.00 0.63  

Sklerofil Bitki Örtüsü 1.92 4.87 0.00 0.15  

Bitki Değişim Alanları 13.57 12.57 0.61 0.10  

Seyrek Bitki Alanları 3.73 0.48 0.00 0.00  

Toplam 46.40 64.19 4.59 0.92  

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9): 1279-1292. 

 1290 

 
Şekil 8. Marmara Adası’nda Arazi Kullanımı ve Jeomorfolojik Birimler Arasındaki İlişki 

 
Şekil 9. Marmara Adası’nda Jeomorfolojik Birimler ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Marmara Adası’ndaki jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı arasındaki ilişkinin belirlendiği 
çalışmada arazi genel olarak jeomorfolojik özellikler ile şekillenmiştir. Marmara Adası’ndaki ana 
morfolojik birimler olan platolar, alüvyal ovalar dağlık ve tepelik sahalar orman, çalı ve maden 
alanları olarak kullanılmaktadır. Marmara Adası’nın %55’ini kaplayan tepelik alanlarda başlıca 
arazi kullanım sahalarını karışık ormanlar (18,5 km2), bitki değişim alanları (12,6 km2), maden 
çıkarım sahaları (11,3 km2) oluşturmaktadır.  Marmara Adası’nın %40’ını kaplayan dağlık 
alanlarda bitki değişim (13,6 km2) ve geniş yapraklı orman sahaları (12,1 km2) en yaygın arazi 
kullanım sınıflarıdır. Plato sahasında doğal çayırlıklar (0,6 km2), alüvyal ovalarda ise karışık 
tarım alanları (2,1 km2), karışık ormanlar (1,1 km2) başlıca arazi kullanım sınıflarını oluşturur. 
Tüm morfolojik birimlerde ormanlık ve çalılık alanların daha geniş yer kapladığı görülmektedir. 
Bu durum morfolojik birimlerin arazi kullanımını şekillendiğini göstermektedir. 
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Marmara Adası’ndaki arazi kullanımı ile arazi kabiliyet sınıfları karşılaştırıldığında II. sınıf 
araziler tarım alanlarından, VI. sınıf araziler tarım, orman ve çalı sahalarından, VII. sınıf araziler 
ise çalılık ve maden sahalarından oluşmaktadır. 

Sahada en yaygın kaya türü olan Marmara Mermerleri de arazi kullanımı üzerine etkili olmuştur. 
Bu bakımdan sahanın jeolojik özellikleri de Marmara Adası’nın arazi kullanımı üzerinde önemli 
paya sahiptir. Topağaç Ovası inceleme alanındaki en önemli tarım alanıdır. Bu alanda tarımsal 
faaliyetlerin artmasıyla beraber ovadaki yerleşim alanları da büyümüştür. Marmara Adası’nda 
yerleşim alanlarının genellikle kıyı kesimlerinde olmasında balıkçılığın etkisi büyüktür. 
Günümüzde sahada turizm faaliyetlerinin artması var olan kıyı yerleşmelerinin gelişmesinde 
etkilidir. 

Araştırma sahasındaki yüksek alanlarda antropojenik etkiler daha az görülmekle beraber 
özellikle maden çıkarım alanları nedeniyle beşeri etkilere maruz kalmış ve bitki örtüsü tahrip 
edilmiştir. Sahadaki jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı arasındaki en önemli problem 
dağlık ve tepelik alanlarda yer alan mermer ocaklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Marmara 
Adası İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir gibi illere yakın olmasından dolayı önemli bir deniz 
turizm merkezi olmuştur.  Sahanın turizm potansiyeli de gelecek arazi kullanımı ve doğal 
ortamın tahribi bakımından tehdit oluşturmaktadır. Çalışma alanında arazinin korunması, 
sürdürebilirliğinin sağlanması bakımından gelecek arazi kullanım planlamalarında jeomorfolojik 
birimler ve bu birimlerin doğal potansiyelleri de göz önüne alınarak planlamaların yapılması 
önemlidir. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı erkek toplumsal cinsiyet rollerinin erkekler tarafından uygulanan flört 
şiddeti ve bağlanma kaygısı aracılığında öz şefkat düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda 445 yetişkinlik çağında olan birey araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 
veri toplamak için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, Flört Şiddetine Yönelik Tutum 
Ölçekleri, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Öz Anlayış Ölçeği kullanılmıştır. 
Araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla Pearson 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kurulan modelin uyum indeksi 
değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup olmadığını incelemek için ise yol analizi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırma değişkenleri arasında anlamlı ilişkileri ve 
araştırma modelinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir. Erkeklere 
atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri ile öz şefkat değişkenleri arasındaki ilişkide erkeklerin 
uyguladığı flört şiddeti ve bağlanma kaygısının anlamlı aracılık etkileri olduğu bulunmuştur. 
Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar literatürde daha önce yapılan araştırmalar ile 
karşılaştırılmış ve bu araştırmalar ile benzerlikleri ve farklılıkları tartışılmıştır.  
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Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of gender roles attributed to men on the level of self-compassion 
through dating violence and attachment anxiety applied by men. For this purpose, 445 adult individuals 
were included in the study. Inventory of Experiences in Close Relationships II, Attitude Scales towards 
Dating Violence, Gender Roles Attitude Scale and Self-Compassion Scale were used to collect data in the 
study. In the data collected through these data collection tools, firstly, it was checked whether there were 
extreme and/or extreme values, and then normality test was performed. As a result of the normality test, it 
was determined that the data set used in the research showed a normal distribution. For this reason, Pearson 
correlation analysis was used to examine whether there is a significant relationship between research 
variables. Path analysis was carried out in order to examine whether the fit index values of the model 
established within the scope of the research are within acceptable limits and to test the mediation effects. 
The results obtained show that there are significant relationships between the research variables and that 
the research model is within acceptable limits. In addition, it was found that men's dating violence and 
attachment anxiety had significant mediating effects in the relationship between gender roles attributed to 
men and self-compassion variables. The results obtained within the scope of the research were compared 
with the previous studies in the literature and the similarities and differences with these studies were 
discussed. In addition, within the scope of the research results, various suggestions were made to 
researchers who will carry out similar studies in the future and to clinicians working in the field. 
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GİRİŞ 

Cinsiyet (sex), TDK’ye göre yaratılıştan gelen ve bireyi üreme işlevinde ayırt eden (TDK, 2021) 
bir kavram olmakla birlikte, bireyin kız ve erkek çocuğu olarak farklılaşmasında etkili olan 
fizyolojik, biyolojik ve genetik özelliklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik cinsiyet 
kadın ya da erkek olarak fiziksel özellikler taşımanın yanı sıra bireyin X ve Y kromozomlarına 
göre de belirlenmektedir; biyolojik olarak XX kromozomunu taşıyan birey kadın, XY 
kromozomunu taşıyan birey erkek olarak sınıflandırılmaktadır (Aydoğdu, 2017). Bir bebek 
dünyaya geldiğinde cinsiyeti vardır ancak erkeklik(ler) ve kadınlık(lar) toplumsal, kültürel, 
tarihsel koşulların ürünüdür ve böylece toplumsal cinsiyet, toplumsal inşadır. Giddens’ın 
belirttiği gibi erkeklik kalıp yargılarında olduğu gibi kadınlık yargıları da toplumsal olarak 
yaratılmaktadır (Giddens, 2009). Toplumsal cinsiyet kavramı ise biyolojik olarak var olan 
farklılıkları temel alarak bu ayrıma yüklenen toplumsallığı (Marshall ve Furr, 2010) ve yine 
toplum tarafından kadınlar ve erkeklerden beklenen dişil ve eril performanslar, atfedilen roller 
ve bu roller bağlamında üstlenmesi beklenen sorumluluklara işaret eder (Butler, 2008). 

Toplumsal cinsiyet; kadın ve erkeğin sosyal açıdan düzenleyicisi olarak, bireylerin nasıl 
davranacağı, ne konuşacağı, nasıl hareket edeceğine ilişkin davranışların içinde bulunulan 
toplum tarafından belirlenmesi ve beklentileri karşılaması ile ilgili bir kavramdır (Günay ve 
Bener, 2011). Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlar ve erkeklerden beklenen roller, beklentiler 
çerçevesinde kalıp yargılarla derinleşmekte ve yeniden dil ve kültür aracılığıyla dolayıma girerek 
nesilden nesle aktarılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı daha iyi anlayabilmek için, toplumsal 
cinsiyet rollerini, kalıp yargıları, beklentileri ve performans gerektiren kadınlık ve erkeklik 
hallerini incelemek gerekmektedir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet alanı üzerinde çeşitli ve genel 
kapsamlı yapılan tartışmalar birbirinden farklı disiplinlerin katkıları ile geniş bir ilgi alanını 
kapsamaktadır (Hooper, 2001). Hooper (2001), toplumsal cinsiyet kimliğinin sabit bir kategori 
değil, yaşam boyu sürdürülen pratiklerin eyleme dökülmesi ile gerçekleştiğinden söz etmektedir. 
Toplumsal cinsiyet kuramları, en özsel nitelik olan biyolojik hal; aile, devlet ve ekonomik 
süreçleri içerisinde barındıran kurumsallık ile inşa edilen sosyal hal ve dilin söylemsel inşasında 
toplumsal cinsiyetli hal olarak, üç ana çerçevede belirleyici olmaktadır (Hooper, 2001). 

Cinsiyet kelimesi değişmez doğal biyolojik özelliklerimize vurgu yaparken, toplumsal cinsiyetin 
toplumlar arası ve zamansal olarak değişme özelliği, kültüre ve aileye göre yeni kimlikler ile 
farklılaşma özelliği vardır (Terzioğlu ve Taşkın, 2008). Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, kadın ve 
erkek olarak var olan biyolojik yalın halin ötesinde, eşitsiz toplumsal ilişkileri ön plana çıkartarak 
cinsiyetin sadece biyolojik olarak algılanmaması gerektiğini belirtir (Sancar, 2008). 

Toplumsal cinsiyet rolleri eşitlikçi ve geleneksel olarak ayrılabilmektedir. Cinsiyete dayalı kalıp 
yargılar genellikle geleneksel cinsiyet rollerini destekler nitelikte erkekliği güç, kadınlığı itiat, 
çocuk bakımı ve ev içi düzenlemeler çerçevesinde karakterize etmektedir (Günay ve Bener, 2011). 
Toplumsal cinsiyet rolleri yaşam boyu devam eden ve toplumun senaryosuna bağlı kalarak 
oynanması gereken rollerdir (Vatandaş, 2007). Broverman ve arkadaşlarının (1972) ABD’de 
yaptığı bir araştırmada katılımcılardan, kadın ve erkekler için iyi olarak sınıflandırılan 
davranışları belirtmeleri istenmiştir. Erkekler için, saldırgan, bağımsız, önder, hırslı, baskın, 
tarafsız, mantıklı, matematikte başarılı ve duygu düşünceleri ayırt edebilen gibi özellikler ön 
plana çıkmışken; kadınlar için ise sakin, tertipli, zarif, kibar, sanatla ilgili, hassas ve duygusal gibi 
kalıp yargılar iyi özellik olarak görülmektedir (Broverman vd., 1972).  

Bu görüşe göre, erkek olmak ötekinin; ırksal azınlığın, cinsel azınlığın ve kadınların karşısında 
olmaktır. Erkeklerden erkeklik normları tarafından biçimlendirilen ‘erkeklik rolleri’ çerçevesinde 
davranış ve tutumlar sergilemeleri beklenir (Bozok, 2011). Yani ataerkil söylem kadınlığı olduğu 
kadar erkekliği de hegemonyası altına alır. Erkeklerden sert, rekabetçi, baskın, kontrol odaklı gibi 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9): 1293-1311. 

 1296 

geleneksel toplumsal cinsiyetin erkeklik normlarına uygun davranışlar sergilemesi (Feder ve 
ark., 2010) ve toplumsallaşırken var olan çok katmanlı sistemler tüm bu performatif davranışları 
beslemektedir (Addis vd., 2016). Aile sistemi içerisinde babalar oğullarına sert ve agresif olması 
gerektiğini öğütülebilmektedir. Bu durum bireyin, sosyal sistem içerisinde arkadaş grupları ve 
akranlarına karşı bu davranışları sergilemek zorunda kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu durum 
bireyin romantik ilişki içerisindeki davranışlarını da etkilemektedir. Birey, romantik ilişkilerde 
duygularını paylaşmanın zayıflık olabileceği düşüncesiyle ve toplumsal erkeklik rollerine 
uymadığından dolayı romantik partner ilişkilerinde olumsuz davranışlar sergileyebilmektedir 
(Good vd., 2005).  

Ayrıca erkeklik rollerine bağlı oluşan beklentileri karşılamaya çalışmak erkekler açısından bazı 
duygusal çatışmalar yaşanmasına ve stres faktörünün artmasına neden olmaktadır (Eisler ve 
Skidmore, 1987). Erkeklerin beklenen rollere uygun davranış sergilemesinin yarattığı erkek 
cinsiyet rolü agresyon, saldırgan davranışlar, romantik ilişkilerde şiddet, öfke problemleri ve 
TSSB semptomları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (McDermott vd., 2010; Moore vd., 2010). 
Ayrıca eril dünyanın normlarına ve erkeksi kodlara önem veren erkekler, toplumsal cinsiyet 
rollerinin beklentilerini karşılayamadıklarını ve erkeksi normlara aykırı olduklarını 
düşündükleri zaman yetersizlik duyguları ile baş etmeye çalışmaktadır (Bayar vd., 2018). Başka 
bir deyişle toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkeklik güç ve iktidar ile karakterize edildiği 
için erkeklerin yardım isteme davranışı ya da yaşadıkları sorunlara yönelik duygularını 
paylaşması kadınsılık ile bağdaştırılmaktadır. Buna bağlı olarak, toplumun erkeklik 
beklentilerini karşılamadığı erkekler kendilerini başarısız, eksik ya da yetersiz erkek olarak 
algılayabilmektedirler (Dökmen, 2017; Fonseca, 2010). 

Toplumsal cinsiyet rolleri flört şiddetinin anlaşılmasında ve önlenebilmesinde en önemli 
faktörlerden bir tanesidir. Romantik ilişkilerde bulunan çiftlerden birinin diğerine, şiddet 
uygulaması, istismar etmesi flört içi şiddet olarak tanımlanmaktadır. Romantik ilişkide şiddet, 
toplumsal ve bireysel sağlığı yakından ilgilendiren, şiddeti deneyimleyen ve şiddet uygulayan 
kişiler üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri olan sosyal bir problemdir (Kaura ve Lohman, 2007). 
Kişiler arası şiddet türlerinden biri olan flört şiddeti, romantik ilişki içinde partnerlerin birbirine 
uyguladığı sözel, duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet, tehdit ve gizli takibi kapsamaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından yakın partner şiddeti olarak da isimlendirilen flört şiddeti, yakın 
ilişkide bulunan partnerlerin birbirlerine fiziksel ve cinsel saldırganlık, zorla cinsel eylemde 
bulunma, duygusal ve psikolojik istismar ve kontrol etme tutumu ve davranışları da dahil olmak 
üzere fiziksel, cinsel ve psikolojik zarara neden olabilecek tüm davranışlar olarak 
tanımlanmaktadır (WHO, 2013). 

Erkek egemenliğine dayalı güç dengesizliğinden kaynaklanan ataerkil sistem toplumda erkeğin 
güç ve kontrol mekanizması oluşturmasını normalleştirmekte, kadın partnerleri ikincil ve 
değersiz kılan bu roller özellikle kadınların flört ilişkisi içerisinde şiddet mağduru olma 
ihtimalini artırmaktadır (Anderson, 2005). Thompson (1986), yıllar geçtikçe cinsiyet rollerinde 
değişmeler olsa bile ataerkil yapının hala baskın olduğunu ifade etmiştir. Erkek egemen toplum 
yapısının getirdiği düzende kadınların itaatkâr erkeklerin baskıcı olduğu varsayımı ile erkekler 
kendilerini kadınlardan daha üstün görerek onları koruması gereken olarak düşünmekte ve 
böylece partnerlerini cezalandırma hakkını ve şiddet uygulamayı da kendilerinde hak 
görmektedirler. Ataerkil aile yapısı, çiftler arası eğitim düzeyinde farklılıklar, partner şiddetinin 
artmasında risk faktörüdür (Heise, 1998).  

Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına bağlı ortaya çıkan cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, ataerkil toplum yapılanmasının erkeği ve kadını farklı konumlaması bireylerin flört 
şiddetini normal kabul etmesine neden olabilmektedir (Selçuk ve Avcı, 2018). Buna ek olarak, 
ataerkilliğin baskı ve kısıtlamaları normalleştiren yapılanması kadınların flört şiddetine uğrama 
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ihtimalini artırmaktadır (Selçuk ve Avcı, 2018). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üreticisi ataerkil 
sistem içerisinde sosyalleşen bireyler, sosyalizasyon sürecinde öğrendikleri bilgileri kuşaktan 
kuşağa aktarma yoluyla kadın-erkek eşitsizliğini yeniden üretirler böylece kadının dezavantajlı 
konumu yeniden üretilir (Doltaş, 1995) ve şiddet tutumu da yeniden üretilir. Bir toplum 
içerisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı kadınlığın pasiflik erkeklerin de hakimiyet ile 
ilişkilendiği, cinsiyetçi normları var olduğunda, bireyler arası şiddet oranı artmaktadır (WHO, 
2013). 

Ayrıca geleneksel ataerkil yapıyı benimseyen erkekler şiddeti normalleştirme eğilimindedirler 
(Gressard vd., 2015). Erkeklikle ilgili alınyazını incelendiğinde, geleneksel erkeklik rollerini 
benimseyen erkeklerin, erkekliklerini tehdit edebilecek herhangi bir durumla karşı karşıya 
kaldıklarında şiddet aracılığıyla yeniden o üstünlüğü kazanmaya çalıştığını destekleyen 
araştırmalar bulunmaktadır (Sakallı ve Türoğlu, 2019). Buna ek olarak, yine erkeklerin yaşamış 
olduğu toplumsal cinsiyet rollerini taşımanın yüküyle bağlantılı olan stresleri ile şiddete yönelik 
tutum ve kadına karşı şiddet arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur 
(Baugher ve Gazmararian, 2015). Ayrıca erkeklerin toplumsal cinsiyet rolü stresi ile cinsel taciz 
uygulayıcısı olma ve partnere yönelik şiddet uygulama olasılığı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur (Zapata-Calvente vd., 2019). 

Bağlanma davranışı tüm memelilerde var olan ve kendini güvende hissetmeye bağlı olan bir 
davranıştır (Atik, 2013). Bowlby’e göre bebekler kendileri için özel olan belirli kişilere ya da kişiye 
bağlanma davranışını yöneltirler. Bağlanma kuramı, çocuklukta temel bakım veren kişi ile 
kurduğumuz duygusal bağlar ile yetişkinlik döneminde kurduğumuz yakın ilişkilerin benzer 
olduğunu göstermektedir (Hazan ve Shaver 1987). Dolayısıyla erken dönem bağlanma 
biçimlerimiz romantik ilişkileri de etkilemektedir. Bowlby, erken dönem bağlanma figürü ile 
kurulan ilişkimizin sonucu olarak kendimize ve diğerlerine yönelik içsel çalışan modeller 
geliştirdiğimizi, bu modellerin de yetişkinlik dönemi yakın ilişkilerimizde ve romantik partner 
ilişkisinde etkili olduğunu öne sürmüştür. Bireylerin ebeveynleri ile kurduğu bağlanma 
stillerinin güvenli, güvensiz, kaygılı ya da kaçıngan olması; diğer insanlarla kurduğu ilişkilerinde 
davranışlarını etkilediğinden dolayı romantik ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar bağlanma 
kuramına önem vermektedir (Schröder vd., 2019). Yapılan bir çalışmada güvensiz bağlanma 
stiline sahip katılımcıların romantik ilişkilerinde şiddet eylemlerini sıklıkla tekrarladıklarını 
belirtmiştir (Bonache vd., 2017).  

Hazan ve Shaver’e göre ise çocuklukta sevgi ve şefkat dolu, ihtiyaçlarının yeteri kadar 
karşılandığı bir ailede yetişen bireyler güvenli bağlanma stiline sahip oldukları için, romantik 
partnerlerini güven veren, anlayışlı olarak betimlemiş ve daha sağlıklı ilişki deneyimi 
tanımlamışlardır (Fraley ve Shaver, 2000). Reddedilmeye ve sevilmemeye karşı duyarlılıkları 
kendilerine olan değersizlik algıları nedeniyle yüksek olan kaygılı bağlanma stiline sahip 
yetişkinler, diğerlerine yakınlaşmak konusunda çok zorlandıkları için, ilişki içerisinde sürekli 
kendisini değerli hissedecek birilerini aramakla meşgul olurlar (Mikulincer ve Goldman, 2006; 
Birnbaum, 2007). 

Bireyler erken çocukluk döneminde bakım veren kişi tarafından sakinleştirici ve yatıştırıcı modu 
beslenmediğinde kendilerine karşı şefkat gösterme konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Öz 
anlayış, öz şefkat ya da öz duyarlılık olarak Türkçeye çevrilen kavram şefkat kavramı üzerine 
inşa edilmiştir ve diğer insanların acı ve ıstıraplarına karşı farkında olmayı ve duyarlı bir şekilde 
şefkati verebilmeyi aynı zamanda diğerlerinin ıstıraplarını dindirme arzusu ile, insanları doğru 
ya da yanlış yargılarına kapılmadan kabul edebilmeyi içermektedir (Deniz vd., 2008). Öz şefkat 
kişinin kendi içinde yer alan acılardan kaçınmadan, acıya yüzünü dönerek kendisine karşı 
şefkatli ve nezaketli olması, bireyin yetersizlikleri ve eksiklikleri karşısında kendini sert bir 
şekilde yargılamak yerine şefkat dili ile kendine yanıt vermesidir. Flört şiddetine yönelik tutum 
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bağlamında romantik ilişkilerinde olumsuz yaşam deneyimi yaşayanların, yaşamayanlara göre 
öz şefkatlerinin daha düşük olduğu gözlemlenmektedir (Bayar, 2018).  

Yetiştiği evin içerisinde sıcak ve samimi, anlayışlı, şefkatli ve destekleyici ilişkiler yaşayan ve 
duygusal ihtiyaçları yeteri kadar karşılanmış bebekler yetişkinlikte özellikle romantik 
ilişkilerinde aynı davranış stillerini sergileyebilmektedir. Eleştirel dilin hâkim olduğu daha soğuk 
bir ailede yetişmiş, fiziksel, psikolojik ya da cinsel olarak ihmal veya istismar edilmiş bir çocuk 
da ise öz şefkat daha düşük olabilmektedir (Sümer, 2008). Romantik ilişkilerde partnerler 
arasında yaşanan duygusal çatışma ya da karmaşalar şiddete sebep olabilmektedir ancak öz 
şefkat ile romantik partnerler arasındaki duygusal dengesizlik arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğundan yüksek öz şefkate sahip olan partnerlerin birlikteliklerinin daha sağlıklı ve 
sürdürülebilir olduğu ortaya konmuştur (Yarnell ve Neff, 2013). Romantik ilişki içerisinde 
bulunan çiftlerle yapılan bir araştırmada öz şefkat düzeyi yüksek olan kişinin partnerini 
anlayabildiği, sıcak ve samimi bir şekilde duygusal tepkilerini paylaşabildiği, kabullenici, özel 
alanlara ve sınırlara saygılı ve fiziksel ve sözel şiddete öz şefkati düşük olan bireylere göre daha 
az yöneldiği bildirilmiştir (Neff ve Beretvas, 2013). Aynı araştırmanın sonuçlarına göre öz şefkati 
düşük olan bireyler romantik partnerlerine daha baskıcı ve kontrol sağlamaya yönelik 
davranışlar sergilemektedirler. 

Tüm bu bilgiler ışığında yapılan araştırmada erkeklerin sahip olduğu cinsiyet rolleri ile öz şefkat 
arasındaki ilişkide erkeklerin uyguladığı flört şiddeti ve bağlanma kaygısının aracı bir etkiye 
sahip olup olmadığı incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan araştırma 
modeli test edilmiş ve araştırma bulguları raporlanmıştır. 

 

Araştırmanın Önemi 

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde araştırma değişkenlerine yönelik çeşitli bulgulara 
rastlansa da araştırma modeline yönelik benzer nitelikte bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
durum yapılan araştırmanın orijinal nitelikte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bu orijinal 
yapısından dolayı önemli ve dikkate değer olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ve flört şiddeti gibi konuların özellikle ulusal literatürde sınırlı 
sayıda çalışıldığı görülmektedir (Pekel, 2019; Kamışlı ve Arı, 2019; Türk vd., 2020; Koçak ve Can, 
2019). Yapılan araştırma ile bu sınırlı literatürün zenginleştirildiği düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Mevcut araştırmada kurulan araştırma modeline göre erkek cinsiyet rolü (ERCR), evlilikte 
cinsiyet rolü (EVCR) ve geleneksel cinsiyet rolü (GCR) erkeklerin uyguladığı flört şiddet düzeyini 
doğrudan etkilemektedir. Erkeklerin uyguladığı flört şiddeti düzeyi ise bağlanma kaygısını 
doğrudan etkilemektedir. Son olarak ise bağlanma kaygısı değişkeni öz şefkat değişkenini 
üzerinde doğrudan etkileyen bir role sahiptir. Dolayısıyla kurulan bu araştırma modelinde erkek 
toplumsal cinsiyet rolleri tutumu, evlilik toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ve geleneksel cinsiyet 
rolleri tutumu bağımsız değişkenler, erkeğin uyguladığı flört şiddeti düzeyi birinci aracı 
değişken, bağlanma kaygısı ikinci aracı değişken ve öz şefkat değişkeni ise bağımlı değişken 
rolündedir. Ayrıca erkeğin uyguladığı flört şiddeti düzeyinin öz şefkat üzerinde doğrudan bir 
etkisinin olup olmadığı da kurulan araştırma modeli kapsamında incelenmiştir. Araştırma 
modeli Şekil 1’de sunulmaktadır. 
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ERCR: Erkek Cinsiyet Rolü, EVCR: Evlilikte Cinsiyet Rolü, GCR: Geleneksel Cinsiyet Rolü, EFS: Erkeğin Uyguladığı Flört 
Şiddeti 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Örneklem 

Araştırma 18 yaş ve üzeri olan ve en az 3 aydır romantik ilişki içerisinde olan bireyler ile 
yürütülmüştür. Örneklem, 293 kadın ve 152 erkek olmak üzere toplam 445 katılımcıdan 
oluşmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Yapılan araştırmada katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarını ölçmek için Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, bağlanma kaygısı düzeyini belirlemek için Yakın İlişkilerde 
Yaşantılar Envanteri II (YIYE-II), erkeğin uyguladığı flört şiddeti düzeyini belirlemek için Flört 
Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleri ve öz şefkat düzeyini ölçmek için Öz Anlayış Ölçeği 
kullanılmıştır. 

 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 

Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine 
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 38 maddeden oluşan ve 1 (hiç 
katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Toplumsal 
cinsiyet rollerine yönelik eşitlikçi tutum cümleleri için katılımcılar; tamamen katılıyorsa 5 puan, 
katılıyorsa 4 puan, kararsızsa 3 puan, katılmıyorsa 2 puan, kesinlikle katılmıyorsa 1 puan 
almaktalardır. Geleneksel tutum cümleleri için ise yukarıda belirtilenin tam tersi olacak şekilde 
puanlama yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190, en düşük puan 38’dir. 
Ölçekten alınan puanların yüksek olması eşitlikçi tutuma, düşük olması geleneksel tutuma işaret 
etmektedir. Ölçeğin geliştirilme çalışmasında toplam Cronbach’s Alfa iç güvenlik katsayısı .92 
olarak bulunmuştur (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011). 

Ölçeğin eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü 
ve erkek cinsiyet rolü olmak üzere 5 alt boyutu bulunmaktadır. Yapılan araştırmada sadece 
erkeklerin geleneksel cinsiyet tutumları ölçülmek istendiği için bu ölçeğe ait alt boyutların erkek 
cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve geleneksel cinsiyet rolü alt boyutları kullanılmıştır. Erkek 
cinsiyet rolü alt boyutu, toplum içinde erkeğin rol ve sorumlulukları ile ilgilidir. “Evlilikte 
erkeğin yaşı kadından büyük olmalıdır.”, “Ailede kazancın nasıl kullanılacağına erkek karar 
vermelidir.” şeklinde ifadeler içermektedir. Evlilikte cinsiyet rolü alt boyutu, toplum tarafından 
kadın ve erkeğe evlilik yaşamında yüklenen roller ve sorumluluklar ile ilgilidir. “Bir erkeğin 
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ERCR 

EVCR EFS 
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karısını aldatması normal karşılanmalıdır.”, “Evlilikte kadın istemediği zaman cinsel ilişkiyi 
reddetmelidir.” şeklinde ifadeler içermektedir. Geleneksel cinsiyet rolü alt boyutu ise kadın ve 
erkeğin günlük yaşamdaki rol ve sorumlulukları ile ilgilidir. “Evin reisi erkektir”, “Erkeğin 
maddi gücü yeterliyse kadın çalışmamalıdır” gibi ifadelerden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme 
çalışmasında eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet 
rolü ve erkek cinsiyet rolü alt boyutları için sırasıyla .78, .80, .66, .78 ve .72 Cronbach Alfa değerleri 
bulunmuştur. 

Yapılan araştırmada ise erkek cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve geleneksel cinsiyet rolü alt 
boyutları için Cronbach Alfa katsayı değerleri sırasıyla .82, .72 ve .81 şeklinde bulunmuştur. 

 

Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleri 

Orijinali Price ve Byers (1999) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlama çalışması Yumuşak ve 
Şahin (2014) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin, ‘’Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete 
Yönelik Tutum Ölçeği’’, ‘’Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’, 
‘Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve ‘Kadının Flörtte 
Uyguladığı Fizyolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’’ olmak üzere 4 ayrı formu bulunmaktadır. 
Bu formlar, her yaştaki ergenlerde, tek olarak ya da bir arada kullanılabileceği 
kullanılabilmektedir.  

Yapılan araştırmada erkeğin uyguladığı flört şiddeti düzeyi ölçülmek istendiği için ‘’Erkeğin 
Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve ‘’Erkeğin Flörtte Uyguladığı 
Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’’ formları kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve 
güvenirlik çalışmasında bu iki ölçeğe yönelik Cronbach alfa katsayı değerlerinin 0.75 ve 0.87 
olduğu bildirilmiştir. Ölçeklerin her birinde 11 madde bulunmaktadır ve alınabilecek en yüksek 
puan 55’tir. Bu iki ölçeğin puanlarının toplamı ise erkeklerin uyguladığı toplam flört şiddeti 
düzeyini vermektedir. Alınan puanın yüksek olması uygulanan flört şiddeti düzeyinin yüksek 
olduğuna işaret etmektedir.  

Bu çalışma için yapılan iç tutarlılık katsayısı Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete 
Yönelik Tutum boyutu için .66, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum 
boyutu için .69 Cronbach alfa katsayı değerleri elde edilmiştir. 

 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE II) 

Fraley ve arkadaşları tarafından (2000) bağlanmanın iki temel boyutu olan yakın ilişkilerde 
yaşanan kaygı ve kaçınmayı ölçmek için geliştirilmiş olan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, 
36 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılardan, her bir maddenin romantik ilişkilerindeki duygu 
ve düşüncelerini ne oranda yansıttığını 7’li Likert tipi bir ölçümle değerlendirmeleri 
istenmektedir. Ölçeği oluşturan maddelerin 18 tanesi kaygı, 18 tanesi kaçınma alt boyutunu ölçen 
sorulardan oluşmaktadır. Ölçekten alt boyutlara ait iki farklı puan elde edilmektedir. Her bir alt 
boyuttan alınan puan 18 ile 126 arasında yer almakta ve ölçekten alınan puanlar arttıkça 
kaçınmacı bağlanmanın veya bağlanma kaygısının arttığı söylenebilir. Kaygı skorunu 
hesaplamak için ölçekteki tek sayılı maddelerin ortalamaları, kaçınma skorunu hesaplamak için 
çift sayılı maddelerin ortalamaları alınmaktadır.  

Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Selçuk ve arkadaşları (2005) tarafından 
yapılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin kaçınma ve kaygı alt boyutlarına ilişkin test-tekrar test 
güvenirliği katsayıları sırasıyla .81 ve .82 olarak bulunmuştur (Selçuk vd., 2005). 
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Yapılan araştırmada erkek bireylerin sadece bağlanma kaygısı ölçülmek istendiğinden ölçeğin 
kaygı alt boyutu kullanılmış, kaçınma alt boyutu araştırma modeline dahil edilmemiştir. Yapılan 
güvenirlik analizi sonucunda kaygı alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .86 olarak 
bulunmuştur. 

 

Öz Anlayış Ölçeği 

Orijinal adı Self Compassion Scale olan ölçek Neff (2003) tarafından geliştirilmiştir. Kişilerin öz-
şefkat, bilinçli farkındalık ve paylaşımlarının bilincinde olma alt boyutlarını inceleyerek öz-
anlayış değerlerine ulaşmak kendi kendine şefkat yapısının özelliklerini değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, 26 maddelik 6 alt ölçekten oluşmaktadır ve iç tutarlılık katsayısı 
.92’dir.  

İç tutarlılık güvenilirlik güvenilir değerinin alt boyutları ise, öz-yargılama alt ölçeği için, .65-.80; 
öz-nezaket alt ölçeği için .71-.77; ortak insanlık alt ölçeği için .57-.79; bilinçlilik alt ölçeği için .62-
.80; izolasyon alt ölçeği için .63-.78 ve aşırı-özdeşleşme alt ölçeği için .65-.78. olarak bulunmuştur. 

Öz-Anlayış Ölçeği’nin ise geçerlik-güvenirlik çalışması Deniz ve arkadaşları (2008) tarafından 
yapılmıştır. Bu uyarlamada orijinalinden farklı olarak ölçeğin tek boyutlu bir yapı gösterdiği 
bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada madde toplam korelasyonunda 30’un altında olan 2 tane 
madde (1. madde ve 22. madde) ölçekten çıkarılmıştır ve 24 maddelik bir ölçek haline 
getirilmiştir. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 22 ve 23 numaralı maddeler tersten puanlanmaktadır. 
Ölçekten alınan puan yükseldikçe öz şefkat düzeyi de artış göstermektedir. Bu geçerlik 
güvenirlik çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur.  

Yapılan araştırmada ise Öz Anlayış Ölçeği toplam puanı için .92 Cronbach Alfa katsayı değeri 
tespit edilmiştir. 

 

İşlem 

Araştırmaya İstanbul Okan Üniversitesi’nden etik kurul izni alınarak başlanmıştır. Ayrıca 
ölçekleri geliştiren ve Türkçe’ye uyarlayan araştırmacılardan gerekli izinler alınmış olup idare ve 
etik izinler tamamlanmıştır. Daha sonra Demografik Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar 
Envanteri II, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 
ve Öz Anlayış Ölçeği maddeleri bir araya getirilerek Google Forms uygulaması aracılığıyla 
çevrimiçi bir veri toplama formu oluşturulmuştur. Bu formun sosyal medya üzerinden 
paylaşılmasıyla katılımcılara ulaşılmıştır. 

Veri toplama formu paylaşılırken özellikle en az 3 ay boyunca romantik ilişki içerisinde bulunan 
kişilerin katılımı istenmiştir. Bütün verilerin de bu kritere uygun olduğu görülmektedir. Bu 
sebeple 445 veri araştırmaya dahil edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizi için SPSS 25.0 paket programı ve Lisrel 8.80 istatistik 
programları kullanılmıştır. Betimsel verilerin analizinde ortalama, standart sapma yüzde ve 
frekans değerleri kullanılmıştır. Verilerin normalliği çarpıklık ve basıklık değerleri ile 
incelenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin +2 ve –2 arasında yer aldığında normal dağılım 
gösterdiği kabul edilmektedir (George ve Mallery, 2010). Çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu 
aralıklar arasında olduğu görülmüş, dolayısıyla verilerin normal dağıldığı sonucuna varılarak 
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parametrik testler tercih edilmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma modelinin kabul edilebilir uyum indeksi sınırlarının 
içerisinde olup olmadığını test etmek ve aracılık etkilerini tespit edebilmek amacıyla ise Lisrel 
8.80 programı aracılığıyla yol analizi gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR 

Pearson Korelasyon Analizi 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını saptamak 
amacıyla Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Korelasyon Analizi Sonucu N= (445) 

  1 2 3 4 5 6 

1. EVCR r 1      

2. ERCR r .614** 1     

3. GCR r .700** .669** 1    

4. Bağlanma Kaygısı r -.168**     -.215** -.220** 1 
  

5. EFS r -.537**     -.566** -.567** .248** 1  

6. Öz Şefkat r    .027 .137**       .035     -.494** -.218** 1 

*p<.05, **p<.001, ERCR: Erkek Cinsiyet Rolü, EVCR: Evlilikte Cinsiyet Rolü, GCR: Geleneksel Cinsiyet Rolü, EFS: Erkeğin 
Uyguladığı Flört Şiddeti,  

Erkek bireylerin sahip olduğu evlilik, erkeklik ve geleneksel toplumsal cinsiyet tutumları ile 
bağlanma kaygısı arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (sırasıyla; r= -.16, 
p<.001; r= -.21, p<.001; r= -.22, p<.001). Ayrıca bu toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile erkeklerin 
uyguladığı flört şiddeti arasında negatif yönlü bir sonuca ulaşılmıştır (r= -.53, p<.001). Erkek 
bireylerin sahip olduğu evlilik, erkeklik ve geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile öz 
şefkat düzeyi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 

Buna ek olarak, gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda bağlanma kaygısı ile erkeklerin 
uyguladığı flört şiddeti düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r= .24, 
p<.001). Bağlanma kaygısı ile öz şefkat düzeyi arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r= -.49, p<.001).  

Ayrıca öz şefkat ile erkeklerin uyguladığı flört şiddeti düzeyi arasında negatif yönlü ve anlamlı 
bir ilişki olduğu bulunmuştur (r= -.21, p<.001). 

 

Yol Analizi 

Erkeklerin sahip olduğu toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile öz şefkat değişkenleri arasındaki 
ilişkide erkeğin uyguladığı flört şiddeti ve bağlanma kaygısının aracı bir etkisinin olup 
olmadığını incelemek ve araştırma kapsamında kurulan modelin uyum indeksi değerlerinin 
kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup olmadığını test etmek amacıyla yol analizi 
gerçekleştirilmiştir.  Araştırma kapsamında kurulan modelin uyum indeksi değerleri Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Araştırma Modelinin Uyum İndeks Değerleri 

Uyum İndeksi Elde edilen uyum 
değerleri 

Mükemmel uyum Kabul edilebilir uyum 

x²/sd 4.02 0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2 ≤ χ2/sd ≤ 5 

p değeri 0.00036 0.05<p≤1.00 0.01≤p≤0.05 

RMSEA 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 0.05≤RMSEA ≤ 0.08 

SRMR 0.037 0.00≤SRMR≤0.05 0.05≤SRMR≤0.10 

CFI 0.98 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 0.90 ≤ CFI ≤ 0.95 

GFI 0.98 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

NFI 0.98 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 0.90 ≤ NFI ≤ 0.95 

NNFI (TLI) 0.96 0.95 ≤ NNFI (TLI) ≤ 1.00 0.90 ≤ NNFI (TLI) ≤ 0.95 

RFI 0.95 0.95 ≤ RFI ≤ 1.00 0.90 ≤ RFI ≤ 0.95 

IFI 0.98 0.95 ≤ IFI ≤ 1.00 0.90 ≤ IFI ≤ 0.95 

AGFI 0.94 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamında kurulan modelin anlamlı ve kabul edilebilir 
sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir (x²/sd= 4.14, RMSEA= 0.08, SRMR: 0.037, CFI: 0.98, GFI: 
0.98, NFI: 0.98, NFI: 0.98, NNFI (TLI)= 0.96, RFI: 0.95, IFI: 0.98, AGFI: 0.94; p= 0.00036). 

 

 

 

 

 

 
 

 

ERCR: Erkek Cinsiyet Rolü, EVCR: Evlilikte Cinsiyet Rolü, GCR: Geleneksel Cinsiyet Rolü, EFS: Erkeğin Uyguladığı Flört Şiddeti, 
*p<.001 
Şekil 2. Modelin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları 

Araştırma değişkenleri arasındaki yol katsayı değerleri Şekil 2’de gösterilmektedir. Elde edilen 
bu değerlere göre, erkeklere ve evliliğe atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının ve 
geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ile öz şefkat değişkeni arasındaki ilişkide erkeklerin 
uyguladığı flört şiddeti ve bağlanma kaygısı değişkenlerinin anlamlı bir aracılık etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (p<.001). Oluşturulan modelde erkeklerin uyguladığı flört şiddeti ve 
bağlanma kaygısı değişkenlerinin dolaylı etkisi sırasıyla %25 ve %47 açıkladığı bulunmuştur.  

Ayrıca erkeklere ve evliliğe atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının ve geleneksel 
toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun erkeklerin uyguladığı flört şiddeti üzerinde anlamlı ve 
doğrudan etkisi söz konusudur. Elde edilen sonuçlara göre, erkeklerin uyguladığı flört 
şiddetinde erkeklere ve evliliğe atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının ve geleneksel 
toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun doğrudan etkilerinin sırasıyla %28, %19 ve %24 şeklinde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Buna ek olarak, erkeklerin uyguladığı flört şiddeti değişkeninin öz şefkat üzerindeki doğrudan 
etkisinin anlamlı %10 olduğu tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının flört şiddeti ve bağlanma kaygısı aracılığında 
öz şefkat üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen sonuçlar 
literatür çerçevesinde tartışılmış ve literatürde daha önce yapılan araştırma bulguları ile 
benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılmıştır 

Yapılan araştırmada evlilik, geleneksel ve erkek cinsiyet rolleri ile erkeklerin uyguladığı flört 
şiddeti arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Tutum Ölçeğinde puanlar düştükçe bireylerin geleneksel cinsiyet rolleri tutumları artış 
göstermektedir. Buna göre yapılan araştırmada erkek bireylerin erkek, evlilik ve geleneksel 
cinsiyet rolleri daha geleneksel bir yapıya dönüştükçe erkeklerin uyguladığı flört şiddetinin 
arttığı ifade edilebilir. Bu sonuç, araştırmacı tarafından kabul edilebilir olarak görülmektedir. 
Çünkü özellikle Türk toplumu gibi bireyselliğin değil toplulukçu yapının ön plana çıktığı 
toplumlarda oğlan çocuğu kız çocuğundan daha değerli görülebilmektedir. Bu durum toplum 
içerisinde bulunan ebeveynlerin erkek çocuğunu güç unsuru ve soyun devamı olarak 
görmesinden kaynaklanmaktadır (Günay ve Bener, 2011). Bu bağlamda, toplulukçu bir kültür 
içerisinde büyüyen oğlan çocuğu ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kendisini kadınlardan 
daha üstün görebilmekte ve bu durum da onun kadınlara karşı fiziksel ve psikolojik şiddet 
uygulamasını kolaylaştırabilmektedir. Bunun tersi durumda ise kadınların ve erkeklerin eşit 
olduğuna inanılan bir aile yapısında büyüyen oğlan çocukları ergenlik ve yetişkinlik döneminde 
kendisini kadınlar ile eşit gördüğünden kadınlara karşı fiziksel ve psikolojik şiddet 
uygulamaktan kaçınabilmektedir (Ercan, 2013). Araştırma kapsamında bulunan bu sonucun 
sosyal psikoloji kapsamında işlenen ‘Zimbardo Hapishane Deneyi’ ile de açıklanabileceği 
düşünülmektedir. Bu deneyde kendisini mahkumlardan daha üstün olarak gören gardiyanlar 
mahkumlara karşı birçok fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Bu deneyden yola çıkarak 
insanların kendisinden daha aşağı olarak düşündüğü diğer bireylere karşı şiddet davranışının 
artış gösterebileceği söylenebilir (Kemmelmeier, 2007). Geleneksel cinsiyet rolleri de erkeği 
yüceltip, kadını ikinci plana attığından dolayı geleneksel cinsiyet rollerine sahip olan erkeklerin 
kadınlara karşı daha fazla şiddet davranışı göstermesi ortaya çıkabilecek bir sonuç olarak 
görülmektedir. Nitekim literatürde daha önce yapılan çalışmalar da bu sonucu destekleyici 
yöndedir. Örneğin, Kelmendi (2020) ise erkek cinsiyet rolü ile yakın ilişkilerde şiddet arasındaki 
ilişkileri araştırmıştır. Bu araştırmada, erkeklik rollerinin yakın partner şiddetini pozitif şekilde 
yordadığı bildirilmiştir.  

Ayrıca yapılan araştırmada flört şiddetinin bağlanma kaygısını pozitif yönde anlamlı şekilde 
yordadığı saptanmıştır. Bu sonuç, flört şiddeti arttıkça bağlanma kaygısının da arttığını 
göstermektedir. Hazan ve Shaver (1987) romantik ilişkilerde bağlanma biçimi çocukluk 
bağlanma stilinden farklı olarak güvenlik, rahatlık, cinsel doyum ile karakterize olsa da erken 
çocukluk dönemindeki bağlanma biçiminin yetişkinliğe aktarıldığını ve romantik ilişkilerin 
çocuklar ve onlara bakım veren kişilerle olan etkileşime benzer olduğunu savunmaktadır. 
İlişkilerinde kıskançlık duygusunu yoğun bir şekilde yaşadığını tanımlayan, partnerini daha az 
güvenilir bulan kaygılı bağlanan yetişkinler romantik ilişkilerinde partnerlerine güven 
duymadıklarını ve onlara karşı şüphe hissettiklerini belirtmiştir (Collins ve Read, 1990). Kaygılı 
bağlanma stiline sahip yetişkinler erken dönem bağlanma süreçlerinde bakım verenin net 
olmayan bazen ilgili bazen de umursamaz geri dönüşlerine maruz kalmıştır. Kaygılı bağlanan 
çocuklar anneleri ile iletişime geçmek istediğinde geri dönüt alıp alamayacağından şüphe 
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duymuşlardır. Ebeveynleri tarafından ihtiyaçları karşılanmayan, güvenlik ve sevgi ihtiyacı 
reddedilen ve yetişkinlikte kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler romantik ilişki yaşamanın 
korku veren ve çok dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğunu bildirmektedir (Hazan ve Shaver, 
1987). Buna bağlı olarak, erken dönem çocukluk yaşantılarında sevgi ve güvenlik eksikliği 
yaşayan bireylerin bu durumu yetişkinlik dönemlerindeki romantik ilişkilerine yansıtabileceği 
ve bu durumunda erkeklerin uyguladığı flört şiddetini arttırabileceği şeklinde düşünülmektedir. 
Literatürde benzer sonuçlara rastlamak mümkündür. Örneğin, Ulloa ve arkadaşları (2014), ergen 
örneklem grubunda bağlanma kaygısı ile flört şiddeti arasındaki ilişkiyi inceleyen boylamsal bir 
araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırma sonuçlarına göre, bireylerin bağlanma kaygısı 
arttıkça uyguladıkları flört şiddeti de artış göstermektedir. Lee ve arkadaşlarının (2014) yaptığı 
diğer bir araştırmada ise üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada da 
benzer şekilde bağlanma kaygısı arttıkça flört şiddeti de yükselmektedir.  

Mevcut araştırmada erkek cinsiyet rolleri ile bağlanma kaygısı arasında negatif yönlü ilişkiler 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, erkek cinsiyet rolleri geleneksel hale geldikçe bağlanma 
kaygısının artış göstereceğine işaret etmektedir. Erkek bireylerin toplum içerisinde göstermek 
zorunda olduğu düşünülen güçlü duruş, katı ve sert tutum ve esnek olmayan duygulanım 
süreçlerinin romantik ilişkilerinde bağlanmasında kaygıya yol açabileceği şeklinde 
değerlendirilmektedir (Çavdar, 2013). Literatürde erkek cinsiyet rollerinin daha geleneksel hale 
gelmesiyle bağlanma kaygısının arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Weisskirch ve Delevi 
(2012) yaptığı araştırmasında geleneksel cinsiyet rollerine yönelik daha fazla düşünce, duygu ve 
davranış gösteren bireylerin daha yüksek düzeyde kaygılı bağlanma tarzına sahip olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan diğer bir araştırmada Paradis ve Maffini (2021) ise geleneksel 
cinsiyet rollerine sahip olan bireylerin düşük düzeyde güvenli bağlanma gösterdikleri 
bulunmuştur. 

Ayrıca kurulan araştırma modelinde öz şefkat değişkeninin erkeklerin uyguladığı flört şiddeti ve 
bağlanma kaygısı aracılığında evlilik, geleneksel ve erkek cinsiyet rolleri tarafından anlamlı 
şekilde yordandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma modeline göre, erkek cinsiyet rolleri daha 
geleneksel oldukça bireyin kendisine gösterdiği öz şefkat düzeyi azalmaktadır. Geleneksel 
toplum yapısı içerisinde yetiştirilen erkek çocukların, içinde yaşadıkları topluma uygun 
davranışlar sergilemesi beklentisi, katı ve sert erkeklik rolleri, şefkatin öze yansımasına engel 
olmaktadır (Tatum, 2012). İnsanlar toplumlar içerisinde var olabildiği ve diğer insan ilişkileri ile 
hayatlarını sürdürdüklerinden dolayı öz şefkat ile kişilerarası ilişkiler de sıklıkla araştırmalarda 
incelenmiştir. Romantik ilişkiler kişiler arası ilişki türlerinden birisidir. Bu bağlamda öz şefkat 
çerçevesinde yapılan araştırmaları incelemek anlamlı olacaktır. Kişilerarası ilişkilerde ilişkisel 
çatışmaları çözebilme becerileriyle öz şefkatli olmak arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 
bulunmuştur (Yarnell ve Neff, 2013). Diğerlerine yönelik şefkat ve sosyal destek olabilmek 
(Gerber vd., 2015), romantik ilişkilerde partnere destek sağlayabilmek ve istek ve ihtiyaçlarına 
ilgi göstermek (Neff ve Beretvas, 2013) ile bireyin öz şefkati arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
bildirilmiştir. Bireylerin iyi oluşuna olumlu katkılar sağlayan (Zessin vd., 2015) aynı zamanda 
stres, öfke gibi zorlayıcı duygularla negatif ilişki içerisinde bulunan (Neff ve Germer, 2017) öz 
şefkat tutumunun erkeklerin yaşadığı toplumsal cinsiyet rolünün stresi ile aralarında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur (Booth vd., 2019).  

Geleneksel cinsiyet rolleri ebeveynlik tutumları ile doğrudan ilişkili olduğundan ve bağlanma 
biçimlerinin de bu tutumlara göre şekillenebileceğinden dolayı bağlanma kaygısının da öz şefkat 
ile ilişkili olabileceği ifade edilebilir (Crespi, 2004). Bebeklikte güvenli bağlanan, bakım veren 
kişinin empatik tepkilerini içselleştiren bireyler öz şefkati yüksek, kendi duygu durumlarının 
daha farkında ve içsel süreçlerini dengeli yaşayabilen yetişkinler olabilmektedirler (Stolorow vd., 
2014). Öz şefkat ile ilgili yapılan araştırmalar, bireyin şefkatli olmasında aile faktörünün ne kadar 
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önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversite öğrencileri ile yapılan öz şefkat ile anne baba 
tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada demokratik anne baba tutumları ile öz 
şefkat arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2009). Yapılan diğer bir 
araştırmada ise bağlanma stilleri, depresif ve kaygılı olma ile öz şefkat arasındaki ilişkilerin 
üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları örnekleminde incelendiği bir çalışmada, kaygılı 
bağlanma ile öz şefkatli olma arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Joeng 
ve ark., 2017).  

Ayrıca araştırma modelinde erkeklerin uyguladığı flört şiddetinin öz şefkat üzerinde doğrudan 
yordayıcı bir etkisi bulunmuştur. Buna göre, uygulanan flört şiddeti yükseldikçe bireyin 
kendisine gösterdiği öz şefkat de azalış göstermektedir. Şefkat temelli terapilerin kurucusu olan 
Paul Gilbert, şefkati insana dair geliştirilme potansiyeli olan ve sakin kalabilme, yargılarımızı 
fark edebilme ve empatik olma gibi becerileri arttıran bir beceri olarak ele almaktadır (Gilbert, 
2005). Romantik ilişkilerde partnerler arasında yaşanan duygusal çatışma ya da karmaşalar 
şiddete sebep olabilmektedir. Öz şefkat ile romantik partnerler arasındaki duygusal dengesizlik 
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğundan yüksek öz şefkate sahip olan partnerlerin 
birlikteliklerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir olduğu ortaya konmuştur (Yarnell ve Neff, 2013). 
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu araştırma sonucunun desteklendiği ifade 
edilebilir. Nabilah ve Kusristanti (2022) yaptığı araştırmada flört şiddetine maruz kalan 
kadınların partnerlerinin daha düşük öz şefkate sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sommerfeld 
ve Shechory Bitton (2020) ise yaptığı araştırmada saldırganlık davranışlarının düşük öz şefkatle 
ilişkili olduğunu bulmuştur. Flört şiddeti de bir saldırganlık davranışı olduğundan bu sonucun 
mevcut araştırma kapsamında ele alınabileceği düşünülmektedir. 

Kendilerini ve diğerlerini sevilmeye değer, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olarak algılayan güvenli 
bağlanan bireyler (Mikulincer ve Shaver, 2007), sakinleştirici sistemleri daha gelişmiş olmasından 
dolayı öz şefkat düzeyinin daha yüksek olması beklenebilmektedir (Neff, 2013). Kendisini 
olumlu ya da olumsuz pek çok özelliği ile kabul edebilme potansiyeli daha yüksek olan ve 
zorlayıcı duygu durumlar karşısında daha sağlıklı tepkiler verebilen ve diğer insanlarla güven 
temelli bağlar kurabilen güvenli bağlanan bireylerin öz şefkat düzeyleri; güvensiz bağlanan 
bireylere oranla daha yüksektir (Neff ve McGehee, 2010). Bu durum, araştırmada elde edilen 
bağlanma kaygısı arttıkça öz şefkat düzeyinin düşmesi sonucu ile paralellik göstermektedir. Bolt 
(2015), yaptığı bir araştırmada öz şefkati düşük katılımcıların eğer partnerlerinin de şefkati düşük 
ise kaygılı bağlanmayı arttırdığı sonucuna ulaşmıştır.  

Literatürde yapılan araştırmalar, çocukluk döneminde aile içi şiddete maruz kalma, nesiller arası 
şiddetin mağduru olma ve saldırganlığı çatışmayı çözmek için bir yol olarak öğrenileceğinden 
dolayı yetişkinlik döneminde şiddet uygulama ihtimalini yordadığını bildirmektedir (Aslan vd., 
2008). Ayrıca aile içinde cinsel şiddete maruz kalan erkeklerin, cinsel şiddetin uygulayıcısı olma 
oranlarının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Temple vd., 2018). Yetişkinlikte daha fazla 
saldırganlık davranışı gözlemlenen bireylerin, şiddetin yaşandığı ailelerde yetişmiş olma ihtimali 
ve duygu düzenleme becerilerindeki eksik öğrenmenin sebep olabileceği bilinmektedir 
(Cüceloğlu, 1991). Dolayısıyla flört şiddeti uygulayan bireylerin çocukluğunda maruz kaldığı 
ihmal ve istismarlardan dolayı daha fazla bağlanma kaygısı yaşayabileceği düşünülmektedir. 
Goldenson ve arkadaşlarının (2007) yaptığı araştırmada aile içinde şiddet gören bireylerin daha 
güvensiz bağlandığı ve bu durumun uyguladıkları flört şiddetini arttırdığı sonucunu rapor 
etmişlerdir. 

Sonuç olarak, mevcut çalışmada kullanılan araştırma modelinin literatürde daha önce 
gerçekleştirilen birçok araştırma tarafından desteklendiği ve literatür çerçevesinde 
açıklanabildiği görülmektedir. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda araştırmacılar tarafından şu 
öneriler sunulmaktadır: 
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• Yapılan araştırma 445 kişilik örneklem genişliği ile sınırlandırılmıştır. Örneklemin evreni 
daha iyi temsil etmesi açısından gelecekte benzer konularda çalışma yapacak araştırmacıların 
daha geniş bir örneklem grubuna ulaşması önerilmektedir. 
• Bu araştırma yetişkinlik çağında olan bireyler ile sınırlandırılmıştır. Benzer çalışmaların 
ergen örneklem gurubu ile tekrarlanması önerilmektedir. 
• Bu çalışma nicel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Gelecekte çalışma yapacak 
araştırmacıların nitel veri analizi yöntemleri kullanarak literatürü zenginleştirebileceği 
düşünülmekte ve önerilmektedir. 
• Gerçekleştirilen araştırma, kesitsel yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmacıların 
benzer nitelikte çalışmaları boylamsal yöntem kullanarak da tekrarlayabileceği şeklinde 
değerlendirilmektedir. 
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Öz 
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ve 2021 yılları arasında turizm sektörünü etkileyen krizlerin boyutu ve krizle başa çıkmada 
yürütülen stratejileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 20 yıllık süreç içerisinde 
küresel çapta meydana gelen krizler ortaya konulmuş ve turizm endüstrisine yansıması 
açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya göre küresel krizler turizmde sektöründe gelirlerin 
gerilemesine ve turizm eksenli istihdamın azalmasına neden olmaktadır. Krizlerin etkilerinin 
azaltılması içinde pazarlama-tanıtım ile yeniden yapılandırma stratejilerinin ortaya konulması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 

According to the World Tourism Organization, tourism is seen as one of the fastest growing 
sectors in the modern world. In the last seventy years, the number of tourists has increased more 
than 50 times from 25 million to 1.180 million. The infrastructure of transportation is very 
important in reaching destination points in tourism. This infrastructure can become vulnerable 
during natural disasters, technological disasters, man-made disasters and civil unrest. Tourism 
as a sector is often susceptible to economic, political and cultural disturbances, while increased 
violence or civil unrest can cause equally harmful and distressing disasters. In the last ten years, 
various disasters and crises have occurred in tourism, including terrorist attacks. These disasters 
and national emergencies have made the survival of the tourism industry difficult. In this study, 
it is aimed to reveal the size of the crises affecting the tourism sector between 2000 and 2021 and 
the strategies carried out to cope with the crisis. In this direction, the crises that have occurred on 
a global scale within 20 years have been revealed and its reflection on the tourism industry has 
been tried to be explained. According to the research, global crises cause a decline in incomes in 
the tourism sector and a decrease in tourism-based employment. It has been concluded that 
marketing-promotion and restructuring strategies should be put forward in order to reduce the 
effects of the crises. 
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GİRİŞ 

Küreselleşen iş dünyasında birçok sektörün tehlike altında olduğu düşünüldüğünde ekonomik, 
sosyal, doğal vb., krizlerin başlıca bu tehlikelerin temelini oluşturduğu bilinmektedir. Bu ifadeyle 
kriz, belirli stratejiler kullanılarak giderilemeyen önemli bir sorun teşkil eden, tehlikeli bir olay 
ya da durumun sonucu olarak yaşanan psikolojik dengesizlik süreci olarak tanımlanmaktadır 
(Roberts, 2005:11). Küresel ekonomi içerisinde yer alan turizm endüstrisinde arz ve talebin hassas 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda Pforr ve Hosie (2008), Blake ve Sinclair (2003) ve 
Sönmez vd. (1999) çalışmalarında belirtildiği gibi, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 
krizlerden doğrudan etkilenmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda salgın hastalıklardan, terör 
eylemlerine yanı sıra doğal olaylardan overbooking ve döviz hareketlerine kadar yaşanan 
olumsuz gelişmeler turizmi etkileyen krizler olmaktadır (Glaesser, 2003:22). Kash ve Darling 
(1998:180) çoğu krizlerin aniden ortaya çıkmadığı zamanla sinyaller vererek oluştuğunu 
belirtmektedir. Bu ifadeyle konaklama işletmeleri, havayolları ve tur şirketleri gibi turizm 
paydaşlarının krizlerle nasıl başa çıkması gerektiğine odaklanan turizmde kriz yönetimi krizleri 
etkin bir şekilde yönetmede önemli olmaktadır. 

Turizmde kriz yönetimi kavramı kriz sırasında gerekli olan stratejilere odaklanmış gibi görülsede 
Jia, vd., (2012) ve Luhrman (2004) çalışmalarında belirtildiği gibi krizden önceki aşama ve krizden 
sonraki aşamanın da dahil olduğu üç boyutta incelenmektedir. Her üç aşamanın boyutu göz 
önünde bulundurulduğunda Scarpino ve Gretzel (2015:23) turizmde kriz yönetimine ilişkin 
yapılan planlamaların personelin bir krizin nasıl ilerlediğini, bireysel pozisyonları ve 
sorumlulukları nasıl etkileyebileceğinin farkında olması için önemli olduğunu belirtmektedir. Bu 
doğrultuda turizmde yaşanan krizlerde hayati önem taşıyan planlamalar aslında krize hazırlık 
ve kriz sonrası dönem içinde büyük bir önem arz etmektedir. En nihayetinde tarih boyunca 
küresel ölçekte yaşanan; New York ve dünya bankalarındaki çöküş (1987), Fiji siyasi darbe (1987-
2000), Tokyo borsasının çökmesi (1990), Filipinler Pinatubo volkanik patlama (1991), Asya 
ekonomik kriz (1997), Rusya ekonomik kriz (1998), ABD terör saldırısı (2001), Şap hastalığı (2000-
2001), Avrupa sel felaketi (2002), Irak savaşı (2003), Asya-pasifik Tsunami (2004), Sars hastalığı 
(2002-2003), Asya kuş gribi (2003-2004), Bali bombalı saldırı (2005), İsrail’in Lübnan’ı işgali (2006), 
Ürdün Amman otel saldırısı (2005), küresel ekonomik krizin başlaması (2008), Yunanistan 
ekonomik kriz (2009), Domuz gribi (2009), Covid-19 (Corona virüsü 2020) gibi turizmde krize 
neden olaylar göz önünde bulundurulduğunda kriz yönetiminin ne kadar gerekli ve önemli 
olduğu görülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında kavramsal olarak hazırlanan bu çalışma kriz ve 
kriz yönetiminin yanı sıra turizmde kriz yönetimi kavramına değinerek 2000 ve 2021 yılları 
arasında turizm sektörünü etkileyen krizlerin boyutu ve krizle başa çıkmada yürütülen 
stratejileri ifade etmeye çalışmaktadır. 

 

Kriz ve Kriz Yönetimi 

Bir sorunu ya da zarar verici durumu belirtmek için günlük hayatta sıkça kullandığımız ‘kriz’ 
kavramı sosyal bilimlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır (Shrivastava, 1993:25). Köken 
olarak Yunanca ‘Kpinein’ karar vermek ve ayrımcılık anlamındaki kelimeden gelen ‘kriz’ Yunan 
tıbbında hastalıkların belirli dönüm noktalarını belirtmek için kullanılmakla birlikte olayların 
öneminin gün yüzüne çıkarıldığı anlar olarak da ifade edilmektedir (O'connor, 1981:301). 

Kriz, siyaset bilimi ve kamuoyu tartışmalarında belirsiz ve düzenli olmayan bir kavram 
olmaktadır (Svensson, 1986:132). Kavramın genişliği göz önünde bulundurulduğunda kriz 
araştırmacılar tarafından, örgütün beklentileri ve çevresinde gelişen olaylar arasındaki 
uyumsuzluk (Kernisky, 1997:844), çevresel ve fiziksel hasara neden olan operasyonları bozan 
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planlanmamış olaylar (Kash ve Darling, 1998:179), önceden var olan sosyo-politik bir durumu 
yasal hale getiren benzer simgesel yapıların çöküşü ve (Hart, 1993:39) bir örgütteki negatif 
değişiklikleri simgeleyen, örgütte çalışan kişileri iletişim, uygulama ve yeni operasyonlar 
oluşturmaya teşvik eden bir durum (Valackiene ve Virbickaite, 2011:321) şeklinde ifade 
edilmektedir. Özetle kriz, belirli stratejiler kullanılarak giderilemeyen önemli bir sorun teşkil 
eden, tehlikeli bir olay ya da durumun sonucu olarak yaşanan psikolojik dengesizlik süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Roberts, 2005:11). 

Doğal afetler, ekonomik çöküşler, terörist saldırıları ve benzeri görülmemiş hastalıklar gibi 
beklenmedik istisnai durumlar kriz olarak algılanmaktadır (Roux-Dufort, 2007:105). Her ne 
kadar afet, felaket ve acil durumlar kriz kavramının içerisinde yaygın kullanılan örnekler olsada 
bir durumun kriz olarak değerlendirilebilmesi için, bir topluluğun refah, sağlık, adalet gibi 
paylaşılan temel değerlerinin tehdit altında olması; kısıtlı zaman ve aciliyetinin olması; durumun 
doğası ve sonuçları ile ilgili belirsizlik içinde olmasını kapsayan üç temel özelliği içermesi 
gerekmektedir. Bu üç özelliğin birleştirilmesinin hangi durumların kriz olarak kabul edilmesi 
gerektiği üzerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir (Dyson ve Hart, 2013:396-397). Diğer 
taraftan sıradan problemlere nazaran krizlerin, ciddi sorunlardan oluşması ve olağan çözümlerle 
bu sorunun atlatılamayacağı neticesinde ortaya çıkan gerilim, krizleri normal sorunlardan ayıran 
bir unsur olarak kabul edilmektedir (Halpern, 1973:342). En nihayetinde bir durumun kriz olarak 
belirlenmesinde sahip olması gereken özellikler Keown-McMullan (1997:5) tarafından şu şekilde 
ifade edilmektedir; 

Ø Operasyonların ciddi şekilde kesintiye uğraması, 
Ø Finansal zorlanma, 
Ø Şirketin olumsuz kamuoyu algısına sahip olması, 
Ø Yönetim zamanının verimsiz kullanımı, 
Ø Çalışan üyelerin desteğinin kaybolması. 

Krizler rastgele bir olayın sonucu olmayarak bireyleri ve toplulukları etkileyen gelecek 
faaliyetlerini bozabilecek olayların birikimini kapsamaktadır (Tase, 2012:178). Lukton 
(1974:386)’e göre kriz, kişinin uyum sağlayarak baş edebildiği; üstesinden gelemediği (aktif); 
olgunlaşmanın neticesinde ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik yapıdaki değişikliklerin yol açtığı 
(normal kriz); aniden çevresel değişimin sonucunda ortaya çıkan (durumsal kriz) olarak dört 
kavramda incelenmektedir. Krizin bu kavramları göz önünde bulundurulduğunda Clark 
(1988:43)’e göre kamu algısında yaşanan ani değişimler, ani pazar değişimleri, halefiyet yönetim, 
olumsuz uluslararası olaylar, dış saldırı, iş sektöründe düzenlemenin azalması krize yol açan 
unsurlar olmaktadır. Bu doğrultuda oluşan krizler Coombs (2015:180) tarafından kurban krizleri 
(doğal afetler), kaza krizleri (teknik hatalar) ve önlenebilir krizler (insan hataları) şeklinde üç 
gruba ayrılırken Mitroff ve Anagnos (2000:334-35) tarafından şu şekilde gruplandırılmaktadır; 

Ø Ekonomik krizleri: işçi grevleri, piyasa çöküşü 
Ø Bilgisel krizler: özel gizli bilgilerin kaybı 
Ø Fiziksel krizler: tesis kaybı, önemli ekipman fabrikalarının arızalanması 
Ø İnsan kaynakları ile ilgili krizler: önemli yönetici ve personel kaybı,  
Ø İtibarla ilgili krizler: dedikodu, söylentiler, iftira  
Ø Psikopatolojik krizler: terörizm, rehine olayları 
Ø Doğal olaylar: deprem, yangın. 

Krizin her organizasyonun başına gelebilecek bir durum olması, üstesinden gelmek için ayrıntılı 
eylem planları ve girişimlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir (Pheng vd., 1999:231). Olası 
krizlerin belirlenmesinin yanı sıra olayların krize dönüşmesini engellemek, engellenemeyen 
etkileri en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen bu eylem planları ve girişimler ise kriz yönetimi 
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olmaktadır (Preble, 1997:773). Bu ifadeyle kriz yönetimi kuruluşun üyeleri tarafından krizi 
önlemek ve meydana gelen krizin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaya ilişkin sistematik 
girişimler olmaktadır (King, 2002:238). Kriz yönetiminde krizlerin ortaya çıkmasından önce 
geliştirilen kriz yönetim planı, krizlere hızlı ve verimli yanıt vermesinden dolayı örgütler 
tarafından önemli olmaktadır (Massey ve Larsen, 2006:65-66). En nihayetinde kriz yönetim planı, 
krizler üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için krizi ortadan kaldırma sanatı olarak ön 
plana çıkmaktadır (Paraskevas, 2006:893). 

Kriz yönetiminde temel amacın krize en hızlı şekilde müdahale etmek olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda izlenecek yol, durum ve kaynakların mevcudiyetine göre farklılıklar 
göstermektedir (Khodarahmi, 2009:524). Pearson ve Mitroff (1993:53) çalışmalarında kriz 
yönetiminin (1) krize ilişkin sinyalin farkına varılması, (2) krize yönelik hazırlık ve önlemin 
alınması, (3) hasarın sınırlandırılması, (4) düzeltme için kurtarma faaliyetlerin yapılması ve (5) 
öğrenme olarak beş aşamada gerçekleştiğini, örgütlerin sürecin her aşamasını uygun şekilde 
yönettikleri takdirde krizleri yönetme yeteneklerinin artacağını belirtmektedirler. Mitroff, 
Shrivastava ve Udwadia (1987:291) ise örgütlerin kriz yönetim aşamalarına hakim olmaları ve 
hazırlık-önleme aşamasında neler önlenebilir?/neler önlenemez? gibi soruların sorulması 
gerektiği çünkü bu sayede oluşacak krizlerin çoğuna hazırlanabilmenin mümkün olduğunu ifade 
etmektedirler. 

 

Turizm’de Kriz ve Yönetimi 

Küresel bir ekonomiye sahip olan turizm endüstrisi bölgesel kalkınmayı teşvik etmesi, istihdam 
sağlaması ve döviz çekmesi özelliklerinden dolayı gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine önemli 
katkılarda bulunmaktadır (De Sausmarez, 2007:700). 2009-2019 yılları arasında uluslararası 
turizm gelirlerindeki %54’lük reel büyümenin dünya GSYH’deki %44’lük büyümeyi aştığı 
görülmektedir. Yanı sıra 2019 yılında 1.460 milyon uluslararası turist hareketlerinden toplamda 
1.481 milyar $ gelir elde edildiği, ülkeler üzerindeki etkisine örnek olarak ise Çin’in 2019 toplam 
GSYH ’sının %48’inin ise turizmden elde edildiğine ulaşılmaktadır (World Tourism 
Organization, 2021).  

Turizm endüstrisinin, krizler ve doğal, sosyal, politik, insan kaynaklı felaketlere karşı 
savunmasız olduğu kabul edilmektedir (Ritchie ve Jiang, 2019:1; Sönmez vd., 1999:13). 
Gerçekleşen bu krizler turizm ve konaklama sektörünü dönemsel olarak etkileyerek (Pforr ve 
Hosie, 2008:249) turist gelişleri ve harcamalarında ani kesintilere neden olmaktadır (Tony, 
2006:30). Örneğin Avrupa’daki önemli turizm destinasyonlarını etkisi altına alarak işsizlik, 
eğitim-sağlık hizmetlerinin aksaması ve gelir kaybı gibi sonuçlara neden olan 2007 yılında 
başlayan ekonomik kriz turizm sektörünü etkileyen krizler arasında yer almaktadır (Garau-
Vadell vd., 2018:68). Glaesser (2003:22)’e göre turizmde krize sebep olan olumsuz olaylar yüksek 
kontrol derecesine göre; aşırı rezervasyon, uçuş sayısında azalma, salgın hastalıklar düşük 
kontrol derecesine göre; döviz hareketleri, doğal olaylar olarak sınıflandırılmaktadır. Temel 
olarak etki unsurlarına göre turizmde krize neden olabilecek tehditler ise şu şekilde 
gösterilmektedir; 
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Tablo 1. Turizmde Krize Neden Olan Dış ve İç Tehditler 

İlgili Alan Dışsal Tehditler İçsel Tehditler 
Ekonomik -Durgunluk 

-Para birimi dalgalanmaları 
-Vergilendirme 

-Yükselen maliyetler 
-Düşen gelirler 
-Verimsizlik 

Politik -Hükümet politikaları 
-Uluslararası ilişkiler 
-İstikrarsızlık 
-Terör 

 

Sosyo-kültürel -Huzursuzluk 
-Suçlar 
 

-İstihdam 
-Kültürel çatışmalar 

Çevresel -Doğal olaylar 
-Doğal afetler 
-Kirlilik 

-Aşırı gelişme 
-Çevresel bozulma 

Teknolojik -Bilgisayar sistemleri arızası 
-Mekanik hatalar 

-Ulaşım kazaları 

Ticari -Yönetmelikler 
-Devlet müdahalesi 

-Rekabet 
-İş uyuşmazlıkları 
-Yönetim kararları 
-Kişi kaynaklı hatalar 

Kaynak: Henderson, (2007: 5). 

Krizler ve doğal afetler, yalnızca verdikleri zararlarla değil, aynı zamanda öngürelemezlikleri ile 
de turizmin gelişimini tehlikeye atmaktadırlar (Sausmarez, 2007:701). Bu nedenle turizmde rol 
alan paydaşların krizi etkin yönetmeleri stratejik bir gereklilik olmaktadır (Sigala, 2011:269). İlgili 
literatürde kriz yönetimi; potansiyel krizin belirlenmesini kapsayan kriz öncesi aşama, devam 
eden kriz yönetimini içeren krizin gerçekleştiği aşama ve iyileştirme eylemlerini kapsayan kriz 
sonrası aşama olarak üç bölümde ele alınmaktadır (Jia vd., 2012: 139). Bu doğrultuda temel 
amacın turistlerin en kısa sürede destinasyonu tekrar ziyaret etmesi olan turizmde kriz yönetimi 
aşamaları ve stratejileri Luhrman (2004:71-79) tarafından şu şekilde açıklanmaktadır;  

Krizden Önceki Aşama  

Ø Kriz yönetim planının hazırlanması, 
Ø Basın ve iletişim departmanı kurulması, 
Ø Tanıtım konusunda dürüst ve etik olunması, 
Ø Seyahat ticareti ortaklarını kapsayan veri tabanı oluşturulması, 
Ø Acil durumlar için bütçe rezervleri ayırılması, 
Ø Turistlerle güvenlik sorunları hakkındaki iletişimin geliştirilmesi, 
Ø Ulusal turist güvenliği merkezleri oluşturulması, 
Ø Turizm polisi ve acil çağrı merkezleri oluşturulması, 
Ø Turistlere karşı işlenen suçları takip edilmesi, 
Ø Özel sektördeki kilit paydaşlarla ortaklıklar kurulması. 

Kriz Aşaması  

Ø Dürüst ve şeffaf olunması, 
Ø Hızlı davranılıp kurbanların hatırlanılması, 
Ø Doğru olmayan söylentilere açıklık getirilmesi, 
Ø Kriz hakkındaki bilgilerin web sitelerine yüklenmesi, 
Ø Endişeleri azaltmak için promosyon ve kampanya geliştirilmesi, 
Ø Turizm paydaşları desteklemek için mali yardım yapılması, 
Ø Emniyet ve güvenliği arttırmak için neler yapıldığının izlenmesi, 
Ø Ziyaretçilerin tanınması. 
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Kriz Sonrası Aşama  

Ø Turistlerle proaktif iletişim kurarak yıldönümlerinin hatırlatılması, 
Ø Yeni niş Pazar ürünlerinin oluşturulması, 
Ø Özel fiyat teklifleri ve promosyonlarının oluşturulması, 
Ø Özel ilgi alanlarına sahip turistlerin belirlenmesi, 
Ø İç pazarda tanıtım ve tanıtım gezilerinin arttırılması, 
Ø Hizmet ve tesislerin kalitesinin arttırılması, 
Ø Destinasyona olan bakış açısı hakkında araştırmalar yürütülmesi. 

Santana (2004:305-306)’e göre turizmin ulaşım, döviz kurları, çıkış-varış yerlerindeki politik ve 
sosyal yapılar ile bağlantılı olmasının olası krizlerden etkilenmesine neden olduğu bunun için 
turizmden sorumlu kuruluşların hem algılanan hem de gerçek krizlerle başa çıkabilmesi için 
uzmanlığa sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu doğrultuda turizmde kriz yönetimi ile 
ilgili çalışmalar incelendiğinde, devletin işletmelere kredi sağlayıp tüketici ve işçiler için vergi 
indirimleri yapılması (Blake ve Sinclair, 2003:828-829), personelde azalma prosedürleri, fiyatlarda 
indirim yapılması, işletmeleri geçici olarak kiralama gibi strateji önerilerine ulaşılmaktadır 
(Cushnahan, 2004:33). Öte yandan Henderson (2002:103) siyasi alanda faaliyet gösteren 
yöneticilerin olumlu imaj oluşturmakla meşgul olmalarının olası problemlerin krize dönüşmesini 
gözden kaçıracaklarını bundan dolayı turizm temsilcilerinin krizi önceden tahmin edip 
planladıkları kriz yönetimi stratejilerine liderlik etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Diğer 
taraftan farklı yazarlar tarafından turizm kriz yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken 
unsurlar Tablo 2’de ifade edilmiştir; 

Tablo 2. Turizm Kriz Yönetiminde Önemli Unsurlar 
Kaynak Temalar 
Mair vd., 
(2014) 

İletişim: Acil durum yöneticilerinden turizm paydaşlarına iletişim turizm-kriz yönetiminin önemli bir bileşeni olmaktadır. 
Medya: İletişimle bağlantılı olarak doğru ve zamanında bilgi sağlamak için önemli olmaktadır.  
Pazarlama Stratejileri: Destinasyonların krizden sonra toparlanmasına yardımcı olmak için pazarlama ve promosyon önemli olmaktadır. 
Afet Yönetimi (Geleceğe Hazırlık): Gelecekteki krizlere hazırlıklı olunması için hazırlanan kriz yönetim planı krizlerle başa çıkmada önemli bir tema 
olmaktadır. 
Destinasyon İmajı ve İtibarı: Tesis ve alt yapıda oluşan hasarlar kısa sürede düzeltilebilmesiyle kısa vadeli bir zorluk olmaktadır. Ancak destinasyon imajını 
geri kazanmak uzun vadeli zorluk olarak kriz yönetiminde önemli olmaktadır. 
Turist Davranışları: Turistler bir destinasyona seyahat etmenin fazla risk oluşturduğunu düşündüklerinde seyahat planlarını iptal edeceklerdir. Bu yüzden 
kriz yönetiminde turist davranışı önemli bir tema olmaktadır.   

Ritchie 
(2008) 

Personel Koordinasyonu: Personel krizde rol ve sorumluluklarının farkında olurken yöneticiler hangi personele ihtiyaç olduğunu bilmeli. 
Misafir ve Personeli Koruma-Yardım Etme: Misafirler kriz sırasında bilgi için personele danışırlar. Bundan dolayı odalarda kriz (yangın-deprem) bilgileri yer 
almalıdır. Yöneticilerin de doğru yönlendirme için personeli bilgilendirmeli. 
Seyahat ve Ulaşım Koordinasyonu: Misafirler kriz durumunda havayolu, demiryolu vd., ulaşım altyapısı hakkında bilgi almak için otele, acenteye ya da 
yöneticilere danışacaktır. Bunun için seyahat yardımı ya da ulaşım hakkında bilgi sağlamak için koordineli olunmalı.  
Acil Barınak Koordinasyonu: Düşük riskli yerlerin sığınak olarak belirlenip misafirlerin bilgilendirilmesi önemli olmaktadır.  
Reklam ve Medya: Krizlerden önce reklam ya da medya iletişim stratejisi hazırlanması gerekmektedir. Yanı sıra bilgi verecek kilit kişilerin belirlenmesi 
önemli olmaktadır.  

Faulkner 
(2001) 

Risk Değerlendirmesi: Ortaya çıkacak afet ya da krizlerin olasılıklarının analiz edilmesi ve alternatif senaryoların hazırlanması. 
Önceliklendirme: Yüksek riskli krizlere karşı üstlenilmesi gereken görevlerin sıralanması ve stratejik öncelik profili hazırlanması. 
Protokoller: Acil durum kurumları, turizm yetkilileri ve operatörlerin uygun şekilde koordine edilmesini sağlamak için tüm taraflarca kabul edilen 
protokollerin hazırlanması. 
Topluluk Kapasitesinin Denetimi: Dış kaynaklardan uygun acil yardım düzeyinin belirlenmesi için toplumun belirli türdeki afetlerle başa çıkma kapasitesinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  
Afet Yönetim ve Komuta Merkezi: Uygun kaynaklara sahip afet yönetimi komuta merkezi afet yönetim ekibinin operasyonları için odak nokta olmaktadır.  
Medya Faaliyetleri: Yanıltıcı ve çeşitli bilgilerin yayılmamasını sağlamak için medya iletişim stratejisi esastır.  
Uyarı Sistemleri: Uyarıları iletmek için sistemler önemli olmaktadır. Yöneticiler arasındaki inkarlar bu ihtiyacı vurgulamaktadır.  
Esneklik: Kriz stratejilerinin belirli unsurları her türlü krize uygulanabilir ancak Belirli Bazı destinasyonlarda belirli afet ve krizlere maruz kalma oranı 
diğerlerinden daha fazladır olmasından dolayı bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Katılım, Eğitim ve Gözden Geçirme: Kuruluşların genel olarak toplumu stratejiler hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir. Yanı sıra stratejilerin sürekli 
güncellenmesi ve ders çıkarılması önemli olmaktadır. 

Kaynak: Yazar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 

 

Turizmi Etkileyen Krizler 

Turizmin olumsuz olaylara karşı hassasiyeti krizlere karşı tehdit altında olmasında etkili 
olmaktadır (Pforr ve Hosie, 2008:249). İlgili literatür incelendiğinde küresel açıdan turizm 
endüstrisini etkileyen başlıca Körfez savaşı (1990-91), Asya finansal kriz (1997), 11 Eylül terör 
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saldırısı (2001), Şap hastalığı (2001), Endonezya Bali terörist saldırısı (2002), Sars hastalığı (2003), 
Hint okyanusu deprem ve tsunami felaketi (2004), Jordan Amman otel saldırısı (2005), Katrina 
Kasırgası (2005), Küresel ekonomik ve finansal kriz (2008), Japonya depremi ve tsunami felaketi 
(2011) ve Covid-19 Pandemisi (2020) krizlerine ulaşılmaktadır (Chan vd., 2020; Hall, 2010; Pike, 
2008; Sausmarez, 2007; Henderson, 2007; Santana, 2004; Blake ve Sinclair, 2003). Krizlerin turizm 
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda 2000-2020 yıllarına ilişkin uluslararası turist 
sayısı ve turizm gelirleri Şekil 1’de gösterilmektedir; 

Şekil 1. Uluslararası Turist Sayısı ve Turizm Geliri (2000-2020). 

 Kaynak: UNWTO 2000-2020 Arası Verilerinden Derlenerek Hazırlanmıştır. 

 

Küresel ölçekte turizm endüstrisini etkileyen krizlerin çeşitliği göz önünde bulundurulduğunda 
çalışmada 11 Eylül (2001) krizi, Şap hastalığı (2001), Sars hastalığı (2003), Hint okyanusu deprem 
ve tsunami felaketi (2004), Küresel ekonomik ve finansal kriz (2008), Japonya depremi ve tsunami 
felaketi (2011) ve Covid-19 Pandemisi (2020) ele alınarak turizm üzerindeki etkileri ifade 
edilmeye çalışılmıştır. 

 

9/11 Terör Krizi (2001) 

11 Eylül 2001’de gerçekleşen üç uçağın kaçırılarak New York (Dünya Ticaret Merkezi) ve 
Washington’daki binalara çarptığı, dördüncü bir uçağın ise Pittsburgh yakınların da bir alana 
düşürüldüğü uluslararası terör eyleminin ekonomi başta olmak üzere turizm endüstrisinde 
büyük bir etki bıraktığı bilinmektedir (Chen ve Noriega, 2004:82; Hall, 2002:458). 11 Eylül 2001 
ve 31 Aralık 2002 tarihleri arasında ABD’nin turizm gelirlerinde tahmini 12.5 milyar $ kaybın 
olduğu (Kingsbury ve Brunn, 2004:41) terör eyleminden sonra güvenliğin sağlanması için birkaç 
gün boyunca iç ve dış uçuşların iptal edilmesinin 10 miyar $ zarara neden olduğuna 2001 yılına 
ilişkin hava yolu trafiğinin geçen yıla kıyasla %31,6 oranında azaldığına ulaşılmaktadır (Blunk 
vd., 2006:364; Lee vd., 2005:356). Öte yandan 2001 terör saldırısının neticesinde turistlerin farklı 
destinasyonlara yönelmesinin, ABD’nin 2001 yılının son çeyreğinde turist sayılarında %22,6’lık 
düşüş yaşanmasına sebep olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte 2001-2002 kriz sonrası 
dönemde ABD turizm iş gücü piyasasında 335.000, konaklama sektöründe 141.000 ve havayolu 
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sektöründe 93.00 iş kaybı gerçekleşmiştir (Baker, 2014:62-63; Bysyuk, 2010:11). UNWTO (2002) 
raporuna göre ABD turist sayısı 2001 yılında geçen yıla (2000) oranla %10.7’lik düşüş yaşarken 
turizm gelirlerinde %11.9’luk gerileme yaşandığı görülmektedir.  

Krizle başa çıkmada, Washington Dc Kongre ve Turizm Birliğinin turistleri çekmek için ‘City of 
Inspiration’ (ilham şehri) kampanyası başlattığı (Avraham, 2020:10) yerel turizm yetkilerinin 
turistleri New York’a çekmek için oteller ve turistik yerlere indirim imkanı sunduğu, Wladorf 
Astoria otelinin gecelik 449$ olan oda maliyetini 232$’a düşürdüğü, Delta Airlines hava yolu 
şirketinin iç hatlara 10.000 promosyon bilet sağladığına ulaşılmaktadır (Beirman, 2003:63). Diğer 
taraftan krizle başa çıkmak için kurulan Seyahat Endüstrisi İyileştirme Koalisyonunun (TIRC) 
belirlediği kuzey Amerika’da başlayan hava, kara ve deniz yolu seyahatleri ve otel harcamaları 
için 500$’lık vergi indirimi sağlanması, küçük işletmelere kredi sağlanması, istihdam için kredi 
sağlanması, pazarlama için fon ayırılması, işletmelerin 9/11 saldırısı sonucu oluşan zararlarını 
ileriki yıllardaki kazançlarıyla ödemelerine imkan sağlamak gibi stratejilerin turizm sektörünü 
11 eylülden önceki seviyelere tekrar çıkarmada etkili olduğu düşünülmektedir (Blake ve Sinclair, 
2003:819-820). 

 

Şap Hastalığı (2001) 

En bulaşıcı hayvan hastalıklarından birisi olarak kabul edilen şap hastalığı Şubat 2001’de 
İngiltere’de ortaya çıkan bir salgın olmaktadır. Hastalığın iki hafta içinde yaygınlaşması 
toplamda 2030 vakanın görülmesine ve 4 milyon hayvanın yok edilmesine sebep olmuştur (Blake 
vd., 2003:449; Miller ve Ritchie, 2003:150; Irvine ve Anderson, 2006:53). Kriz durumu oluşturan 
salgının 2001 yılı İngiliz turizm üzerinde ortalama 5 milyar $ kayba neden olduğu (Miller ve 
Ritchie, 2003:150) Birleşik Krallıkta 5.43 milyon kişinin salgın nedeni ile seyahat planını 
değiştirdiğini, iptal edilen seyahatlerin 120.000’inin farklı ülkelere gerçekleştirildiği ve (Leslie ve 
Black, 2006:37) Nisan 2001 ortasına kadar rezervasyonlarda toplam %10’luk bir düşüş yaşandığı 
gözlemlenmektedir (Blake vd., 2003:450). UNWTO (2002) raporuna göre Birleşik Krallık 2001 yılı 
uluslararası turist sayısının 22 milyon 833 bine gerilediği toplam değişimin 2000 yılına kıyasla 
%9.7 olduğu turizm gelirinin ise 16.263 milyar $’a geçen yıla oranla %16.7 düştüğüne 
ulaşılmaktadır. 

İngiltere Hükümeti’nin krizin etkisini azalmak için kriz sırasında kırsal alanda yer alan 
konaklama yerleri, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanlarını kullanıma kapattığı (Timothy, 
2006:22) kriz sonrası dönemde İngiliz Turizm Merci’nin (BTA) web sitesini kriz hakkında doğru 
bilgiler vermek için kullandığı, internete erişimi olmayan gezginler için dergiler hazırlayıp 
dağıttığı (Beirman, 2003:179-180) ve kaybolan turizm gelirlerini geri kazanmak için 40 milyon 
sterlinlik bir pazarlama-tanıtım paketi oluşturduğuna ulaşılmaktadır (Pike, 2008:338). Bununla 
birlikte İngiliz Turizm Konseyi’nin (ETC) potansiyel ziyaretçilere Birleşik Krallığın güvenli 
yerlerini ve turizmi bir web sitesi üzerinden tanıtmak için, yerel bir izleyici kitlesine 3.8 milyon 
sterlinlik bir harcama yaptığı yanı sıra ABD, Kanada, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda ve 
Fransa’da İngilitere’yi yeniden ön plana çıkarmak için pazarlama faaliyetlerine 40 milyon sterlin 
fon oluşturulduğu bu fonu ise ‘Only in Britain: Only in 2002’ kampanyasına harcandığı 
görülmektedir (Ritchie vd., 2004:213). 

 

Sars Hastalığı (2003) 

23 Şubat 2003 yılında Vietnam’da ortaya çıkan sars hastalığının Çin, Hong Kong, Singapur ve 
Kanada’da yayılmaya başlamasıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 12 Mart 2003 
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tarihinde küresel bir tehdit olarak kabul edilmiştir (Wilder-Smith, 2006:53). Gerekli önlemlerin 
alınmasıyla hastalığın seyrinin düşürülmesi dünya çapında toplam 8.100 kişinin enfekte 
olmasına nedene olarak tüm vakaların %97’sinin Hong Kong, Çin, Tayvan, Singapur ve 
Kanada’da meydana geldiğine ulaşılmaktadır (McKercher ve Chon, 2004:716). Krizin neden ile 
2003 Nisan ve Mayıs aylarında Hong Kong otel doluluk oranlarının geçen yılan nazaran %83,9 
düşüş yaşandığı (Law, 2005:54), Japonya’da krizin ilk üç ayında turist sayısında %24,3 (13.3 
milyon) düşüş olduğu (Cooper, 2006:117-118), Çin uluslararası turist (Hong Kong, Makao, 
Tayland, deniz aşırı) sayısında geçen yıla (2002) nazaran %6.5’lik azalma yaşandığı 
gözlemlenmektedir (Zeng vd., 2005:311). Bu doğrultuda 2003 yılı turizm verileri incelendiğinde 
uluslararası turist sayısında en çok gerilemenin %12.9 ile Kanada’da, turizm gelirlerinde ise en 
çok gerilemenin %14.6 ile Çin’de yaşandığına ulaşılmaktadır (UNWTO, 2004). 

Sars hastalığı ile oluşan kriz durumu göz önünde bulundurulduğunda devletlerin kriz yönetimi 
için uyguladıkları stratejiler incelendiğinde Tayland Hükümeti’nin, Tayland’da kaldığı süre 
boyunca hastalığa yakalanmış her turiste 100.000 $ teklif ettiğine ulaşılırken (Pike, 2008:338), 
Tayvan hükümeti tarafından oluşturulan turizm tanıtım programları ve yeni tur 
destinasyonlarını kapsayan ‘Sars Sonrası İyileştirme Planı’ sayesinde Tayvan turist sayısının 
salgından sonra her ay düzenli olarak %8’lik artış göstermesinde etkili olduğu kabul edilmektedir 
(Mao vd., 2010:856). Diğer taraftan salgının artış gösterdiği zamanda hükümetin Japonya’ya 
gelen turist sayısını arttırmak için Tayvan ve Hong Kong’da ‘Visit Japan Campaign’ kampanyası 
başlattığı görülürken (Cooper, 2016:128) Güney doğu Asya ülkeleri turizm ofisleri ve Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) iş birliği ile hazırlanan Güney doğu Asya turizminin 
canlanmasını içeren ‘Phoenix Projesi’ne ulaşılmaktadır. Projenin temel olarak medya kuruluşları, 
havayolları, tur operatörleri, zincir otelleri kapsadığı Sars sonrası toparlanmayı hızlandırmak için 
pazarlama, promosyon ve teşvik edici seyahatler gibi stratejiler içerdiği görülmektedir (Beirman, 
2006:253). 

 

Hint Okyanusu Deprem ve Tsunami Felaketi (2004) 

24 Aralık 2004 yılında gerçekleşen ve 250.000 kişinin ölümüne neden olan tsunami güneydoğu 
ve güney Asya ile doğu Afrika’da yer alan Malezya, Tayland, Sri Lanka, Maldivler ve Hindistan 
sahil kıyısındaki birçok destinasyonu etkileyen küresel kriz olarak kabul edilmektedir (Cohen, 
2011:228; Henderson, 2005:90). Sri Lanka’da afet sırasında yer alan 17.000 turistten 14.500’ünün 
adayı terk ettiği 105 otelden 53’ünün kısmen hasar gördüğü 8’inin yıkıldığı, büyük ölçekli 
otellerin 3.553 odasının tahrip olması sonucu 200 milyon $ zarar gerçekleştiği felaketin başlıca 
zararları olmaktadır (Wickramasinghe ve Takano, 2007:86). Öte taraftan Tayland’da yer alan 
Phuket ve Phang Nga adalarında 2005 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla (2004) oranla müsait oda 
sayısının % 71 azaldığı bu durumun ise tatil köylerinin yok olmasından kaynaklandığı yanı sıra 
turizm gelirlerinin 2005’te Phuket’te %71, Phang Nga ’da %82 düştüğü (Birkland vd., 2006:894) 
Maldivlerde yer alan 87 tatil köyünden 19’unun küçük ve büyük hasar aldığı bunların 13’ünün 
kısa sürede faaliyete geçerken 6’sının en az altı aylık bir süre sonunda faaliyete başladığına 
ulaşılmaktadır (Carlsen ve Hughes, 2008: 143). Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2006)’e göre 
2005 yılı turist sayılarında, Endonezya’da %6, Sri Lanka’da %3, Tayland’da %1.4’lik düşüş 
yaşandığı, doğal afete rağmen Güney ve Güneydoğu Asya’nın toplam turist sayısında %5’lik 
pozitif artış yaşandığı gözlemlenmektedir.  

Tsunami felaketinden sonra Maldivler Turizm Teşvik Kurulu (MTPB) oluşan zarar için 1.5 
milyon $ tahsis ederken, Universal Resort Satış pazarlamanın kurtarma eylemi kapsamında 
Birleşik Krallıktaki ajanslarıyla yürüttüğü Maldivlerin en romantik destinasyon teması ile 
sevgililer gününe özel promosyonları ile krizin etkilerinin en aza indirildiğine ulaşılmaktadır 
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(Carlsen ve Hughes, 2008:145). Diğer taraftan 2005 yılında Tayland hükümetinin krizle başa 
çıkmak için ‘Phuket İyileştirme Merkezini kurduğu, medyada yanlış bilgilere yer vermemek için 
Phukettourist.com sitesinin oluşturduğu ve zarar göre işletmelere kredi sağladığı gözlemlenirken 
(Calgaro vd., 2014:370) Sri Lanka’da oluşturulan ‘Bounce Back Sri Lanka’ turizmi kurtarma planı 
kapsamında pazarlama ve tanıtım uygulamalarını arttırmak için 320 milyon $ bütçe ayırdığı 
görülmektedir (Wickramasinghe ve Takano, 2007:87). 

Küresel Finansal ve Ekonomik Kriz (2008) 

2007 yılının ikinci yarısında ABD’de yaşanan yüksek faizli mortgage krizinin tetiklediği 
ekonomik gerilemenin, 2. Dünya savaşından sonraki dönemde dünya ekonomisinde en derin 
durgunluğa sebep olan ve küresel ölçekte turizm endüstrisini etkileyen krizlerden biri olduğu 
bilinmektedir (Lu vd., 2018:1073; Song ve Lin, 2010:16; Hall, 2010:401; Smeral, 2010:31). Bu 
ekonomik çöküşten en son etkilenen endüstrilerden biri olan turizmde krizin etkilerinin 2008 
yılının ikinci çeyreğinde düşüşe neden olup 2009 yılının ilk döneminde yüksek etkilere sebep 
olduğu gözlemlenmektedir (Papatheodorou vd., 2010:39). Krizin turizm üzerinde oluşturduğu 
etki incelendiğinde 2009 uluslararası turizm gelirlerinin bir önceki yıla (941 milyar $) göre 
%5.7’lik bir reel düşüş yaşayarak 852 milyar $’a gerilediği, bununla birlikte 2008 yılında 919 
milyon olan uluslararası turist sayısının 2009 yılında 880 milyona düştüğüne ulaşılmaktadır 
(UNWTO, 2010). OECD (2010) raporuna göre 2008 yılı turist sayılarında en çok gerilemenin %13.5 
Polonya, %8.2 Hollanda ve %5.6 Danimarka’da yaşanmasına karşın Türkiye’nin %25, Kore %6.9 
ve Avusturya %5.6’lık oranında turist sayılarında artış yaşandığı görülmektedir. Diğer taraftan 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA, 2010) yıllık raporu ise 2009 yılında havayolu 
gelirlerinin 9.9 milyar $ düştüğü, yolcu trafiğinin %2.1 azaldığını belirtmektedir. 

UNWTO (2009) küresel ekonomik ve finansal krizi atlatmak için (1) gerçekçi olunması, (2) 
pazardaki faaliyet ve talep değişikliğinin kabul edilmesi, (3) teknolojiden yararlanılması, (4) 
kamu ve özel sektör ortaklığının arttırılması, (5) turizmin istihdam, altyapı ve kalkınma anlamına 
geldiğinin hatırlatılması, (6) gelişmekte olan ülkelere turizmi geliştirmede yardım edilmesi, (7) 
turizm ve seyahat teşvik paketlerinin hazırlanması gibi 7 maddelik stratejik yol haritasından 
bahsetmektedir. Diğer taraftan küresel krizle başa çıkmak için yürütülen stratejiler 
incelendiğinde turizm taleplerindeki düşüşe karşın tur operatörlerinin pazarlama stratejileri 
kapsamında hazırladıkları broşürlerin İngiliz turizminde %7.04 Alman turizminde % 4,46’lık 
artış yaşanmasına neden olduğu (Alegre ve Sard, 2015:376-383) Kanada turizmini geliştirmek için 
‘Locals Know’ Kanada’nın en başarılı sporcularının ülke çapındaki en sevdiği yerleri paylaştığı 
tanıtım ve pazarlama kampanyası ile 2009 ve 2010 tarihlerinde ‘Locals Know’ sitesini 1.8 milyon 
kişinin ziyaret ettiğine ulaşılmaktadır (Ritchie vd., 2010:7). Bununla birlikte TAT Phuket ofisinin 
‘Phuket Great Time-Click and Go’ ve ‘Amazing Thailand, Amazing Value’ Bangkok’tan Phuket’e 
yurt içi gezileri teşvik etmek ve Tayland’ın değerini vurgulayarak daha az maliyetli 
destinasyonlara gitmek isteyen turistleri bölgeye çekmek amacıyla hazırlanan kampanyalar kriz 
nedeniyle geliştirilen stratejik yönetimlere örnek olmaktadır (Gamez vd., 2014:154; Campiranon 
ve Scott, 2014:322).  

Japonya Depremi ve Tsunami Felaketi (2011) 

Mart 2011’de Japonya’da Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde gerçekleşen deprem büyük bir 
tsunami oluştururak 16.000 işinin ölümüne neden olmuştur. Doğal felaket sonucunda 1 milyon 
yapının zarar gördüğü 300.000 binanın yıkıldığı hasarın boyutunun ise 314 milyar $ olduğu kabul 
edilmektedir (Henderson, 2013:94; Ghaderi ve Henderson, 2013:98). Dünya Seyahat ve Turizm 
Konseyi (WTTC, 2011) raporuna göre doğal afetten bir ay sonra Nisan ayı turist (inbound) 
sayısının geçe yıla (2010) göre %62 azaldığı, iç turizm talebinin 2010 yılına kıyasla %3 daha az 
olduğu, otel ve havayolu talebinin mart ve nisan ayında kesin düşüş yaşadığı tüm yıl boyunca 
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ise Sendai’de %64 Tokyo’da %30 oranında taleplerde azalma olduğu gözlemlenmektedir. Diğer 
taraftan Japonya 2011 yılı uluslararası turist sayılarının geçen yıla göre %27,8 düşüşle 6 milyon 
219 bin kişiye gerilediği, uluslararası turizm gelirinin ise 2011 yılında 10.966 milyon $’a olduğuna 
ulaşılmaktadır (UNWTO, 2012).  

Deprem felaketinden sonra hükümetin kriz yönetim stratejileri incelendiğinde doğru bilgi 
yayılımı için Japon Ulusal Turizm Organizasyonu (JMTO) web sitesi aracılığıyla ilanlar yaptığı 
ve turistler için 24 saat telefonda sorgulama hizmeti verdiğine, ‘A Destination Tohoku’ girişimi 
ile hükümetin turizm için 10 milyon $ bütçe ayırdığına ve 2012 yılı boyunca ‘Japon Thank You’ 
kampanyası ile tanıtım çalışmalarını sürdürdüğüne ulaşılmaktadır (Henderson, 2013:95). Diğer 
taraftan Japon hükümetinin yaşanan doğal afet felaketini geleceği şekillendiren bir güç olarak 
kullanma fikri, depremde hasar alan önemli bölgelere insanların seyahat etme isteğini göz 
önünde bulundurulmasında etkili olarak Japon iç turizm pazarında Dark turizm potansiyeli 
oluşturulduğu gözlemlenmektedir (Lin vd., 2018:1766-1772). 

Covid-19 Pandemisi (2020) 

Akut solunum sendromu olarak bilinen Covid-19 salgını Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde 
çıkmaya başlamasıyla 206 ülke ve bölgeyi etkisi altına alarak küresel bir krize neden olan 
pandemi olmaktadır (Qiu vd., 2020:1; Haryanto, 2020:2). Tüm ülkelerde etkili olan pandeminin 
2020’de 90 trilyon $’lık küresel ekonomiyi etkileyerek tahmini yıllık büyümenin %3.4 ile %7.6 
arasında düşmesine neden olacağı öngörülmektedir (Weiss vd., 2021). Yaşanan karantinalar, 
uçuşların kısıtlanması, sınırların kapatılması göz önünde bulundurulduğunda pandemiden 
etkilenen sektörlerden birisi de turizm olmaktadır (Zhang vd., 2021:1). Salgının turizm 
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılında seyahat ve turizm endüstrisinin 
toplam 334 milyon iş istihdamı (toplam istihdamın %10,6) sağladığı 2020’de 18,5’lik (62 milyon) 
bir düşüşle 272 milyon kişinin istihdam edildiğine ulaşılırken turizmin GSYH ’ya olan katkısının 
2020 yılında Kuzey Amerika’da %42,2 (910 milyar $), Avrupa’da %51,4 (1,126 milyar $), Asya ve 
Pasifikte %53,7 (1,645 milyar $), Orta Doğu’da %51,1 (138 milyar $), Karayipler ’de %58,0 (34 
milyar $), Afrika’da % 49,2 (83 milyar $), Latin Amerika’da %41,1 (110 milyar $) gerileme yaşadığı 
görülmektedir (WTTC, 2021). Diğer taraftan uluslararası turist varışlarının 2020’deki %73’lük 
düşüşünün ardından Ocak-Mart 2021 döneminde geçen yıla (2020) oranla %83 (180 milyon) 
azaldığına, uluslararası turizm gelirinin 2020’de %64’lük reel düşüşle 930 milyar $ gerilediğine 
ulaşılmaktadır (UNWTO, 2021a; UNWTO, 2021b). Bölgelere göre Pandemi öncesi ve sonrasına 
ilişkin turist gelişlerinde yaşanan değişiklik şekil 2’de gösterilmektedir; 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 2. Bölgelere Göre Uluslararası Turist Gelişleri Değişimi (%) 

Kaynak: UNWTO, 2021a 
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iyileştirme ve yönetim stratejileri önerileri şu şekilde ifade edilmektedir; Turizm endüstrisinde 
otellerin yenilenmeye başlanması, personel kalitesinin iyileştirilmesi, tur satışlarının 
basitleştirilip dijital teknolojiye geçilmesi ve aileler, çocuklar için özel programların geliştirilmesi 
(Abbas vd., 2021:9), turizm endüstrisi temkinli insanlarla karşı karşıya olduğundan dolayı güveni 
yeniden kazanmak için hijyen koşullarının geliştirmesi (Orindaru vd., 2021:19), turizmle ilgili 
işletmelerin krizden az zararla kurtulması için işletmelerin kapatılması ve personelin işten 
çıkarılması yerine faizsiz kredilerden faydalanılması (Yeh, 2021:192), medyanın Covid-19 salgını 
boyunca ve sonrasında turizm endüstrisini desteklemek için olumlu yaklaşım sergilemesi, salgın 
boyunca turizmin gelişimi için kentsel turizm gelişimine odaklanılması, sorumlu turizm ile 
işletmelerin gerekli sağlık önergelerini uygulamaları (Deb ve Nafi, 2020:1491), turizmde sarsılan 
güvenin yeniden sağlanması için medya stratejisi yürütülmesi, fiyat indirimi ile iyileştirme 
stratejisi kullanılması, kriz sırasında ve sonrasında pazarlama programlarının geliştirilmesi (Wut 
vd., 2021:10), salgın sırasında turistik destinasyonlarda düzenli denetim mekanizmasının olması, 
turizmin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için destinasyonların sosyal sorumluluğunun 
vurgulanması, virüsle mücadele sırasında destinasyonlarının covid-19 sigortası sağlaması, doğa 
içerisinde spor etkinliklerinin arttırılması, kültürel mekanlarda akıllı sesli rehber hizmetlerinin 
teşvik için kullanılması (Li vd., 2020:6), işletmeler arasında rekabet yerine kazan-kazan 
stratejilerinin yürütülmesi (Yan vd., 2021:7) gibi önerilere ulaşılmaktadır. Öte yandan OECD 
(2020)’e göre hükümetlerin covid-19’a ilişkin tepkileri Tablo 2’de ifade edilmektedir; 

Tablo 2. Hükümetlerin Covid-19 Pandemisine İlişkin Tepkileri 

Avusturya -Turizm bakanlığı ve Avusturya turizm geliştirme bakanlığı turizm için korona virüs paketini tanıttılar. 
Belçika -Tur paketi iptallerinde en az bir yıl geçerli geri ödeme yerine kredi kuponlarının teklif edilmesi.  
Brezilya -Ulusal kalkınma bankası Kobi’ler için turizm sektöründeki işletmeler için sermaye kredisi sağlaması ve hava 

yolu paketinin hazırlanması. 
Kanada -Kanada deneyimleri fonu (CEF) turizm işletmeleri üzerindeki stresi azaltmak için 1 milyon cad fon teklif etti. 
Şili -Turizm sektöründeki Kobiler için vergi borcunun ertelenmesi, kredi sağlanmasına ilişkin paketler. 
Kolombiya -Latin Amerika’daki turizm yetkilileri ve turizm organizasyonları ile bağlantı kurmak için iletişim kanalı 

tanıtıldı.  
Kosta Rika -Turizm enstitüsü uçak bileti satışı ve turist başına elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilerin askıya 

alınması. 
Estonya -Ekonomi ve iletişin bakanlığı ve Kredex vakfı işbirliği kurarak turizm endüstrisine yardımcı olmak için 25 

milyon Euro’luk yardım paketi hazırladı. 
Fransa -Hükümetin turizm sektörü için Marshall Turizm Planına 18 milyon Euro ekleneceği duyuruldu. 
Almanya -Turizm mükemmeliyet merkezi codid-19’un turizm üzerindeki etkileriyle ilgili (https://corona-navigator.de/) 

web sitesini oluşturdu. 
Yunanistan -Turizm bakanlığı korona virüs kriz yönetim komitesi kurdu. 
Endonezya -Hükümet turizmin canlanması için 725 milyon $’lık teşvik paketi teklif etti. 
İtalya -İtalya’nın turizm imajını dünyaya yeniden tanıtmak için 4 milyar Euro’luk kurtarma paketi teklif edildi 
Japonya -Covid-19 sonunda Japonya turizm ajansı uluslararası turistleri çekmek amacıyla turistik yerler inşa edilmesi 

için 2.2 milyar $ teklif etti. 
Kore -Turizm endüstrisi için mali yardım, vergi indirimi istihdam desteği sunulmaktadır. 
Yeni 
Zelanda 

-Turizm iyileştirme fonuna 2020 yılında 400 milyon NZD eklendi. 

Polonya -Polonya turizm örgütü turistlerin satın aldığı hizmetleri uygun bir tarihte kullanabilmeleri için ‘Polonya İptal 
Etme Erteleme’ kampanyası başlattı. 

Singapur -Singapur turizm kurulu (STB), turizm endüstrisine yardımcı olmak, plan geliştirmek ve uygulamak için 
turizm iyileştirme eylem görev gücü (TRAC) başlattı.  

İspanya -Turizmden sorumlu devlet sekreterliği tarafından daha önce sunulmuş kredilerin faiz ve anapara ödemesinin 
ertelenmesi. 

İsviçre -İsviçre parlamentosu 2020 ve 2021 yılları İsviçre turizmi için 40 milyon CHF’lik fon önerdi. 
USA -Seyehat zirvesiyle hükümet işletmeler için 2 trilyon $ teşvik paketi sundu.  
Türkiye -Krizden etkilenen kobilere ilgi kuruluşlar tarafından finans desteğinin sağlanması 

Kaynak: Sharma vd., 2021 

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9): 1312-1331. 

 1325 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm, ekonomik sosyal ve doğal krizlerden doğrudan etkilenmekte ve turizmi küresel boyutta 
etkileyen krizlerin genel olarak ön görülemeyen doğal olaylar ve salgın hastalıklardan oluşması 
kriz yönetiminin önemli olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında yapılan incelemeler 
sonucunda çarpıcı sonuçlara rastlanılmıştır.  

2001 yılında yaşanan 11 Eylül saldırıları küresel çapta turizmi etkileyen ilk kriz olmuştur. 
Saldırılar sonrası bir yıl süreçte Amerika’nın turizm gelirlerinde 12,5 milyar $ düşüş yaşanırken, 
turizme bağlı sektörlede çalışan 569 bin kişi işsiz kalmıştır. Amerika bu kriz ile başa çıkma 
kapsamında oteller ve turistik yerlerde fiyat indirme politikasına gitmiş, promosyon uçak bileti 
dağıtımı sağlamış ve turizm bölgeleri için vergi indirimi gibi stratejileri devreye almıştır. 2001 
yılında İngiltere’de meydana gelen şap hastalığı turizm gelirlerinde 5 milyar dolar’lık kayba 
neden olmuştur. Yine İgiltere’de yaklaşık 5 milyon kişi salgın nedeni ile seyahat rotalarını 
değiştirmek zorunda kalmıştır. İngiltere bu krizin etkilerini azaltmak için 40 milyon sterlinlik 
pazarlama-tanıtım paketi oluşturarak ülkeyi yeniden ön plana çıkarmaya çalışmıştır. 2003 yılında 
Vietnam’da ortaya çıkan sars hastalığı kısa sürede Çin, Hong Kong, Singapur ve Kanadayı etkisi 
altına almıştır. Hastalığın görüldüğü ülkelerin turizm gelirlerinde % 12 ile % 14 arasında gerileme 
yaşanmış ve turizm bölgeleri ciddi olarak etkilenmiştir. Krizin olumsuz etkilerini azaltmak için 
hastalığın görüldüğü ülkeler İngilterenin stratejisine benzer pazarlama, promosyon ve teşvik 
edici seyahatleri uygulamaya koymuşlardır. 2004 yılında Asya ve Afrika kıtalarında gerçekleşen 
Tsunami felaketi bölgenin en önemli turizm destinasyonlarının zarar görmesine neden olmuştur. 
Sri Lanka’da afet sonrası turizm bölgelerinde 200 milyon $’lık zarar oluşurken, Tayland’da birçok 
tatil köyü yıkılmıştır. Kriz yaşanan bölgelerde ki olumsuz etkenleri azaltmak için yine pazarlama 
ve tanıtım stratejileri ön plana çıkarılmıştır. 2008 yılında ABD’ de meydana gelen ekonomik kriz, 
2. Dünya savaşından bu yana küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyen kriz haline 
dönüşmüştür. Uluslararası turizm gelirlerinde 2009 yılında 852 miyar dolarlık gerileme 
görülmüştür. Dünya Turizm Örgütü krizin etkilerini azaltmak için 7 maddeden oluşan turizm 
teşvik stratejilerini ortaya koymuştur. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen Tsunami ülke 
ekonomise 314 milyar $’lık zarar vermiştir. 2011 yılında ki turist sayısı bir önceki yıla oranla %27 
oranında gerilme göstermiştir. 2019 yılında meydana gelen Covid-19 pandemisi küresel ekonomi 
üzerinde 90 trilyon $’lık etki yaratmış ve bu etki turizm sektörünü derinden sarsmıştır. 
Uluslararası turizm gelirleri bir önceki yıla göre 930 milyar $ gerileme göstermiştir. Covid-19 
krizinin turizm üzerindeki etkisini azaltmak için; dijital teknolojiye geçilmesi, hijyen koşullarının 
iyileştirilmesi, turizm işletmelerine faizsiz kredi verilmesi ve personel kalitesinin yükseltilmesi 
gibi stratejiler yürürlüğe konulmuştur. 

ÖNERİLER 

İlgili sonuçlardan yola çıkılarak öneriler şu şeklide sıralabilir; 

• Turizm kriz yönetiminde, kriz öncesi planlamanın yapılması ve paydaşlarla 
koordinasyonun kurulmasının yanı sıra krizin etkilerine karşı promosyon ve reklam 
faaliyetlerinin yapılması bu sayede kaybedilen güveninin ve destinasyon imajının geri 
kazanılması 

• Diğer taraftan işletmelerin toparlanması ve zararların geri karşılanması için vergi 
alınmaması, faizsiz kredi sağlanması ya da turizmi iyileştirmek için fonların kurulması, 

• Diğer taraftan işletmelerin hijyen kurallarına ve salgın genelgelerine uyması, 
•  Bununla birlikte Covid-19 salgının tüketici davranışları ve seyahat eğilimleri üzerinde 

neden olduğu değişimler dikkate alınarak daha sürdürülebilir doğa temelli turizm 
faaliyetlerin geliştirilmesi kriz sonrası dönemde etkili olacağı düşünülmektedir.  
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